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Ahouagi durante o ano de 2019. Já o bordado foi idealizado 

pelos estudantes do Projeto Mãos na Terra no ano de 2018, mas 

só se tornou possível durante o primeiro semestre de 2020, du-

rante a Pandemia de Covid-19, através das mãos da professora 

Letícia S. Tavares. Por meio da ilustração e do bordado, o/a 

estudante é incentivado/a a entender, expressar e interagir com 

o ambiente, pertencendo e se compreendendo como parte do 

todo - natureza. 
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Horta Escolar: o Plantio da Educação 

Ambiental Crítica e a Colheita do  

Alimento Agroecopolítico

 

 Uma pesquisa nacional realizada em 2006 pelo Minis-

tério da Educação apontou que, entre um total de dezessete 

temáticas abordadas pelas escolas brasileiras em ações de 

Educação Ambiental, as Hortas Escolares apareceram em 

sexto lugar na listagem. Indagadas sobre o que fazem as es-

colas que dizem que fazem Educação Ambiental, o tema mais 

destacado na pesquisa foi a questão da água, logo seguido pela 

questão do lixo e reciclagem. Constata-se que as Hortas Es-

colares estão presentes nas ações da Educação Ambiental es-

colar; e estar entre os principais temas no topo da lista, por si 

só, atesta que é fato que as Hortas Escolares são uma realidade 

em muitas escolas no país. 

Mas o grau de importância do que significa uma escola 

ter uma horta em seu pátio, ganha destaque quando verifica-
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mos que o quarto tema mais abordado pela Educação Ambi-

ental nessa listagem é “saúde e nutrição”. Assunto que possui 

vínculo orgânico com a horta, pois além das atividades peda-

gógicas proporcionadas por essa estrutura educadora na es-

cola, se trata também de um potencial espaço de produção 

adicional de alimentos nutritivos para compor a merenda es-

colar e para estimular hábitos alimentares saudáveis na comu-

nidade escolar. Afinal, a essência de toda horta, como um mo-

delo de produção agrícola, gira em torno do alimento. 

Horta, alimento, saúde e nutrição compõem um con-

junto temático coerente na escola e alinhado com a realidade 

nacional. Afinal, 2006 ainda era o segundo ano de uma longa 

trajetória histórica de construção de políticas públicas de 

combate à insegurança alimentar, que oito anos mais tarde le-

varia o país a sair do Mapa da Fome das Nações Unidas. A 

estreita relação entre horta escolar, alimento, saúde e nutrição, 

tinha fortes razões conjunturais para vigorar nesse contexto 

histórico. 

Contudo, se “saúde e nutrição” são dois temas que pos-

suem todo esse destaque na Educação Ambiental escolar; por 

outro lado, “problemas rurais” e “práticas agrícolas” – assun-

tos que também possuem vínculo orgânico com as Hortas Es-
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colares, porque também são contextos de produção do ali-

mento –, aparecem respectivamente em antepenúltimo e pe-

núltimo lugar na listagem dos temas mais abordados pelas es-

colas no Brasil que dizem que fazem Educação Ambiental. O 

debate pedagógico que envolve a questão do alimento abor-

dado pela perspectiva dos problemas rurais e das práticas agrí-

colas parece não encontrar solo fértil nos canteiros da Educa-

ção Ambiental escolar. 

Então fica aqui uma intrigante interrogação: porque 

essa notável discrepância de atenção dada pela Educação Am-

biental a questões tão próximas do entorno pedagógico da 

Horta Escolar, como “saúde e nutrição” por um lado, e “pro-

blemas rurais” e “práticas agrícolas” por outro lado? Porque 

dois temas interligados que giram em torno do alimento, re-

cebem tratamentos tão disparatados entre si; onde um encon-

tra luz plena para florescer, mas o outro fica sob a sombra e 

não se desenvolve? Porque ocorre essa considerável dissoci-

ação entre questões organicamente correlacionadas, como se 

não houvesse nenhum vínculo entre os problemas rurais e 

suas práticas agrícolas e a saúde e nutrição? 

Essa questão nos faz pensar na qualidade do alimento 

pedagógico que está presente nas ações de Educação Ambi-

ental nos canteiros das Hortas Escolares. Que saberes são 
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plantados nessas Estruturas Educadoras para Sustentabili-

dade? Como as Hortas Escolares são tratadas no solo da Edu-

cação Ambiental? Quais sabores germinaram nesse cultivo 

educativo, que aparentemente semeou com abundância as se-

mentes da questão da saúde e da nutrição, mas que não se-

meou quase nada da questão rural e suas práticas agrícolas? 

A constatação dessa dissociação é sugestiva e nos con-

duz às seguintes perguntas: as Hortas Escolares estariam 

sendo abordadas pela Educação Ambiental por uma perspec-

tiva meramente reducionista e pragmática, onde o aspecto 

mais relevante a destacar pedagogicamente seria o benefício 

de uma alimentação saudável para os alunos, ceifando a opor-

tunidade de efetuar a reflexão pedagógica sobre o modelo de 

produção agrícola daninha que se tornou predominante e que 

cresce cada vez mais na direção da oferta de alimentos que 

dificilmente podem ser considerados saudáveis? Estar fora da 

sala de aula faz com que a horta na escola tenha seu valor 

medido unicamente pela capacidade instrumental de produzir 

alimentos para incrementar a cantina escolar, impedindo de 

vingar suas amplas possibilidades pedagógicas não convenci-

onais para ampliar o cardápio nutricional do saber ambiental 

complexo? “Problemas rurais” e “práticas agrícolas” não te-

riam nenhuma relação com a produção de alimento; ou será 
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que os problemas rurais e as práticas agrícolas não são perce-

bidas pelos professores que fazem Educação Ambiental por 

meio das Hortas Escolares como ameaças que comprometem 

a boa saúde nutricional da população? Esta Educação Ambi-

ental cultivada nos canteiros das Hortas Escolares estaria mais 

para uma atividade-fim do que um tema-gerador; cujo ato pe-

dagógico tomasse a horta escolar como ponto de partida para 

a partir daí problematizar o significado da produção agrícola 

que passou a se orientar pelo lucro, a partir do momento em 

que passou a se chamar “agronegócio”? Por quais motivos se 

ignora o debate pedagógico da relação do agronegócio com a 

produção de alimentos saudáveis, a partir das Hortas Escola-

res; quando essas estruturas educadoras são o pretexto para 

uma educação alimentar saudável? Por que razão a questão da 

segurança alimentar e a saúde ambiental não conectam esses 

temas que estão dissociados na prática educativa ambiental 

escolar? 

Os dados dessa pesquisa do Ministério da Educação 

mostram que é bem possível que a prática do ensino ambiental 

que se dá pelos pés de legumes e verduras, floresça com mais 

vigor na direção de como as Hortas Escolares podem ser con-

sideradas estruturas educadoras que se contentam pragmati-

camente em ensinar uma boa saúde alimentar à comunidade 
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escolar; do que na direção de como essas Hortas Escolares 

também podem ser tratadas como estruturas educadoras que 

analisem criticamente as relações de poder no campo entre os 

modelos produtivos, a economia da atividade agrícola atual, 

as condições de vida e trabalho rural e a qualidade ambiental 

na agricultura. É como se fosse desnecessário aprofundar a 

reflexão sobre de onde vem o alimento que chega na mesa do 

brasileiro, é como se esse debate extrapolasse os objetivos de 

aprendizagem da Educação Ambiental em torno das Hortas 

Escolares. Afinal, ao lado da “saúde e nutrição”, os “proble-

mas rurais” e as “práticas agrícolas”, também são temas que 

indiscutivelmente compõem esse pacote coerente de sementes 

pedagógicas que alimentam a práxis escolar da Educação 

Ambiental nos canteiros das Hortas Escolares. 

Apesar da horta na escola representar exatamente esse 

universo da produção do campo, mas em uma microescala; é 

possível que as correlações entre escola e campo, entre horta 

e agricultura, entre professor e agricultor, não estejam presen-

tes no contexto das práticas pedagógicas associadas às Hortas 

Escolares. Não há dúvida que uma Horta Escolar pode trans-

formar o espaço de aprendizagem, por oferecer o saber didá-

tico e o sabor do consumo do alimento saudável e nutritivo 

aos alunos. Mas até que ponto a Horta Escolar também pode 
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transpor o seu microcosmo pragmático, superar a visão redu-

cionista e nutrir o debate político-pedagógico sobre os proble-

mas rurais e as práticas agrícolas; quer seja, sobre o controle 

de um modelo hegemônico de produção do campo - o agro-

negócio -, tão criticado na atualidade, exatamente pela acusa-

ção de não produzir alimentos saudáveis? Se o objetivo de 

aprendizagem predominante a partir da Horta Escolar visa es-

timular o hábito de consumo do alimento saudável e nutritivo, 

porque silenciar sobre o seu reverso, e desprezar o poderoso 

objetivo de aprendizagem que analise criticamente o modo de 

produção do alimento morbífico e pestífero? 

Afinal, o que se aprende e o que se pode aprender com 

uma Horta Escolar? Na mesma direção da constatação dessa 

discrepante dissociação entre “saúde e nutrição” e “problemas 

rurais / práticas agrícolas” diagnosticada na pesquisa do 

MEC, levantamentos preliminares sobre as atividades peda-

gógicas desenvolvidas pela Educação Ambiental em torno 

das Hortas Escolares indicam haver um quadro razoavel-

mente nítido, com a prevalência de algumas temáticas bem 

presentes, em detrimento de outras pouco examinadas ou 

mesmo ausentes. 
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Constata-se que o cultivo pedagógico das Hortas Esco-

lares, via de regra, relaciona predominantemente três conjun-

tos de questões interligados à questão da “saúde e nutrição”: 

brotam com relativa facilidade o ensino de ciências em geral 

e as questões curriculares das disciplinas das ciências bioló-

gicas e da botânica em particular. A seguir, vinga toda ordem 

de estímulo ao hábito do consumo de alimentos saudáveis e 

livres de agrotóxicos. E terminando a colheita, e especial-

mente se as mãos que cultivaram essas Hortas Escolares per-

tencerem ao campo da Educação Ambiental, frutificam as 

questões vinculadas ao contato infantil com a natureza na 

perspectiva das ‘hortas terapêuticas’, inspiradas na filosofia 

japonesa do Shinrin Youku para que essa conexão contribua 

com o ‘desemparedamento da infância’, com a diminuição do 

‘déficit de natureza’ e colabore com o desenvolvimento do 

senso da biofilia na criança, visando enraizar a sensibilidade 

ecológica ainda na infância. Aqui nesta vertente, é possível 

constatar também debates pedagógicos fluindo na direção da 

opção pelos tratos culturais naturais, a exemplo da agricultura 

orgânica e a interação da horta com a compostagem na escola, 

por exemplo. 
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Já a germinação político-pedagógica dos conteúdos só-

cio críticos, infelizmente é mais escassa ou virtualmente au-

sente. Talvez aqui o solo precise de uma melhor adubação 

para que esse fraco debate pedagógico possa se desenvolver 

com o mesmo vigor que se encontra nas práticas convencio-

nais. E é exatamente essa a proposta da presente obra. 

Um grupo de estudos da Universidade Federal de Juiz 

de Fora que entrecruza a Educação Ambiental e a Justiça Am-

biental, cria um projeto de extensão universitária sobre Hortas 

Escolares. A ideia era desenvolver um processo de formação 

continuada de professores de escolas públicas que trabalham 

com Hortas Escolares, para aprofundarem seus conhecimen-

tos e aprimorarem suas práticas exatamente na direção das 

possibilidades pedagógicas raras ou ausentes, os “problemas 

rurais” e as “práticas agrícolas”. O diferencial da proposta foi 

escolher o terreno da Educação Ambiental Crítica como o lo-

cal do cultivo, um solo fértil irrigado pela Agroecologia, que 

na colheita, rendeu saborosos e saudáveis frutos, repletos de 

sementes férteis para serem levadas e plantadas em outras es-

colas. 

A expectativa que se espera colher com esse livro é a 

superação do reducionismo que via de regra põe a Horta Es-

colar pragmaticamente orientada como uma ‘atividade-fim’ 
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visando sobretudo produzir um complemento adicional sau-

dável na merenda escolar. É permitir o plantio de todo tipo de 

possibilidades não-convencionais para cultivar uma Horta Es-

colar. E para alcançar esse objetivo, a obra elege dois concei-

tos teóricos que combinados, contribuem para a formação de 

uma visão complexa e integrada que insere a Horta Escolar 

no seu contexto geral da produção alimentar, permitindo uma 

riqueza de reflexões pedagógicas sem igual. Trata-se da esco-

lha pela Educação Ambiental Crítica e pela Agroecologia, 

como conceitos básicos de onde se planta a ideia de cultivar 

as Hortas Escolares. 

Ambos, Educação Ambiental Crítica e Agroecologia, 

partem de um importante pressuposto analítico comum, a 

Ecologia Política, leitura da realidade que possui o referencial 

conceitual apropriado para efetuar a análise crítica das rela-

ções de poder que permeiam o modelo de produção agrícola 

hegemônica e sua relação com a degradação socioambiental, 

fertilizando o debate pedagógico exatamente na direção dos 

“problemas rurais” e das “práticas agrícolas”. 

A partir dessa base teórica-conceitual, emerge outra ca-

racterística fundamental para a ampliação do alcance das Hor-

tas Escolares como Estruturas Educadoras para a Sustentabi-

lidade, na direção do desvelamento dessas dimensões ocultas 



 

19 
 

dos problemas rurais e das práticas agrícolas: o ato pedagó-

gico se nutre intencionalmente da interação entre agricultores 

familiares e professores das escolas públicas. E essa troca de 

saberes entre esses dois mundos se revela cheia de possibili-

dades e descobertas de outras conexões pouco cultivadas nos 

canteiros convencionais das escolas. Uns aprendem com os 

outros. Não importa se mãos tomadas pelo giz ou pela enxada, 

mas impregnadas de terra; todas se reconhecem, aprendem, 

ensinam e se valorizam, pois pertencem à mesma classe. E 

seguem de mãos dadas na ciranda do cultivo de novas semen-

tes não-convencionais e contra-hegemônicas nesse terreno 

dos problemas rurais e das práticas agrícolas, que finalmente 

ganha espaço para frutificar na Horta Escolar. Aqui não é o 

empresário do campo e a associação patronal do agronegócio 

ruralista, é o camponês que se encontra com o professor; e 

nesse diálogo de saberes, frutifica o desvelamento das contra-

dições do modelo de produção agrícola dominante. 

Educação Ambiental Crítica, Agroecologia, Ecologia 

Política e troca de saberes entre agricultores familiares e pro-

fessores: esse é o pacote conceitual teórico-metodológico que 

fertiliza essa prática de cultivo da Horta Escolar Agroecoló-

gica, entendida como uma tema-gerador capaz de superar o 

reducionismo pragmático hegemônico presente nas escolas. 
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Diríamos aqui, que não só é possível cultivar a Horta 

Escolar pela perspectiva da Educação Ambiental Crítica, 

como também é necessário adotar essa perspectiva crítica da 

Educação Ambiental. Por dois motivos: primeiro, para suprir 

essa lacuna que os levantamentos preliminares sugerem ha-

ver, ao evidenciar que as Hortas Escolares cultivadas no 

campo da Educação Ambiental, ainda não recorrem aos fér-

teis insumos da Educação Ambiental Crítica, e por isso, esta-

riam limitadas a uma abordagem reducionista e pragmática 

resultando no limitado desenvolvimento dos seus frutos e 

numa colheita pouco diversa. 

Segundo, em função da acirrada disputa ideológica que 

brota nesse vasto pátio na escola, cheio de possibilidades for-

mativas que são essas estruturas educadoras: as Hortas Esco-

lares são um terreno fértil para vingar a arrasadora invasão 

cultural proveniente do campo do agronegócio, que entra na 

escola para fazer propaganda do ‘agro é pop, agro é tech, agro 

é tudo’, distribuindo seus materiais pedagógicos para influen-

ciar o imaginário da comunidade escolar, de olho na manu-

tenção do poder hegemônico do empresariado ruralista sobre 

a sociedade. 

Sim, porque (ainda) está em curso o cultivo da incul-

cação ideológica a favor da formação de um novo imaginário 
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social (não meramente alterado pela recente modernização; 

mas distorcido, por difundir uma imagem que não corres-

ponde fielmente à realidade do agronegócio) a respeito do 

‘agro’; desde quando o ‘negócio’ invadiu o ‘agro’ e expulsou 

a ‘cultura’ do campo. Derrubando e queimando a cultura, o 

capital fez um pacto com o negócio para o agro salvar a la-

voura. Ampliando a sua frente de colonização latifundiária 

para a esfera do imaginário coletivo recorrendo ao uso da pro-

paganda ideológica, essa invasão cultural do agronegócio é 

capaz de devastar a lavoura; infestada com essa praga da de-

sinformação que surge na estação da pós-verdade, também 

conhecida vulgarmente como “mentira” insistentemente repe-

tida que diz que o ‘agro é pop, agro é tech, agro é tudo’. Da 

mesma forma que a monocultura pode ser invadida por ‘pra-

gas’, uma horta descuidada também pode ser invadida por 

esse infortúnio que enaltece a agricultura industrial como a 

panaceia que se deve glorificar incondicionalmente em agra-

decimento à sua grandeza. 

Sabedores da desconfiança popular que a imagem do 

setor carrega, o lobby político do agronegócio pôs em marcha 

uma robusta e atuante campanha de propaganda ideológica 

para alterar esse imaginário social negativo a respeito do 

modo de produção adotado pelos empresários ruralistas no 
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campo. Ante as pertinentes críticas ecologistas à insustentabi-

lidade do agronegócio – que por eles são tratadas como infun-

dadas, levianas e carregadas de ideologia de esquerda –, o pri-

meiro movimento ideológico efetuado pelo empresariado ru-

ralista foi de convenientemente esconder o ‘negócio’ do agro. 

Pega mal esse negócio. Com a apresentação desaver-

gonhada da nova face do ‘agro’ depois de remover o ‘negó-

cio’ feio do palco, agora ele é ‘pop’, é ‘tech’, é tudo junto e 

misturado; e passa a equivaler à modernidade, inovação, tec-

nologia e muito ‘empreendedorismo’ do ‘homem’ do campo; 

é a ressurreição do emblemático espírito caipira Jeca Tatu de 

Monteiro Lobato que se torna empresário de sucesso no 

campo. Assistimos o espetáculo da refundação do mito da 

modernização do campo, mas que não passa da manifestação 

da Modernização Conservadora, conceito explicativo que ex-

plicita a situação sociopolítica quando há uma renovação tec-

nológica mas se mantém a mesma estrutura agrária e se pre-

servam inalteradas as relações de poder. Além da notável adi-

ção de tecnologia e de logística gerencial no sistema da pro-

dução agroindustrial brasileiro, não há nada de novo plantado 

nesse campo que se expande para dentro das florestas da 

Amazônia e do Cerrado: só muda o nome do mesmo modelo 

produtivo de antes, que, agora repaginado e embalado com 
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uma nova roupagem, se apresenta como diferente do passado, 

dizendo ter deixado de ser aquele setor produtivo que até 

pouco tempo atrás era explorador e predatório por ser ‘atra-

sado’ tecnologicamente, e que portanto, fazia sentido carregar 

o peso da infâmia. É apenas uma ilusão a ideia que ao passar 

pela modernização da lavoura, o ‘homem’ do campo se con-

verteria num empreendedor bem-sucedido no agronegócio. 

Como se o agronegócio moderno tivesse deixado a lógica sel-

vagem para trás quando se tornou ‘tech’, como se a produção 

de commodities agrícolas pudesse ser feita orientada pela sus-

tentabilidade e não pelo lucro. E como se fosse possível que 

na realidade socioeconômica do campo brasileiro ocorresse o 

raro fenômeno da ascensão social, com tamanha proporção. 

Indiscutivelmente, o fato é que está em curso, mais do 

que um exaltado debate, uma disputa narrativa-ideológica de-

rivada da clássica Luta de Classes. Luta que antagoniza a 

classe trabalhadora do campo, o campesinato, resistindo con-

tra o incessante avanço da exploração capitalista da burguesia 

e seu empresariado rural sobre o território. Uma relação ex-

tremamente desigual de poder que põe de um lado, na contra-

hegemonia, a resistência do campesinato e seu modelo da 

agricultura familiar crescentemente inspirado pela agroecolo-

gia; e do outro lado, na posição hegemônica, a imposição do 



 

24 
 

agronegócio ruralista com suas grandes corporações interna-

cionais e seu modelo industrial de produção agropecuária glo-

balizado, orientado pelo lucro. 

Enquanto cá temos agricultores familiares, lá temos o 

empresariado ruralista. Enquanto cá temos a lavoura, lá temos 

o latifúndio rural. Enquanto cá temos trabalho, lá temos o ca-

pital. Enquanto cá temos famílias e comunidades integradas, 

lá temos tratores e satélites. Enquanto aqui se luta pela Re-

forma Agrária, lá se combate a Reforma Agrária. Enquanto cá 

temos esterco animal, lá temos fertilizantes químicos e agro-

tóxicos. Enquanto cá temos quintais e diversidade de plantas 

e bichos, lá temos uniformização monocultural e padroniza-

ção genética. Enquanto cá temos as águas protegidas, lá temos 

a exaustão dos recursos hídricos. Enquanto cá temos uma 

agricultura mão-de-obra intensiva, lá temos uma agricultura 

maquino-intensiva. Enquanto cá temos as feiras locais orgâ-

nicas e agroecológicas, lá temos a bolsa de valores de merca-

dos globais. Enquanto cá temos a produção de alimentos, lá 

temos a produção das commodities. 

Ou seja, é exatamente na trincheira das Hortas Escola-

res que se adere essa invisível disputa ideológica, com a cir-

culação de narrativas antagônicas: por um lado, no discurso 

contra-hegemônico, a militância ecologista anunciando os 
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preceitos de uma prática agrícola sustentável, orgânica, livre 

de agrotóxicos e pautada pelos princípios da agroecologia; e 

ao mesmo tempo, denunciando o agronegócio industrial 

como um modelo politicamente dominante, economicamente 

injusto, socialmente perverso e ambientalmente nocivo, inte-

ressado no lucro da exportação de commodities agrícolas. Por 

outro lado, no discurso hegemônico, a representação política 

do agronegócio argumentando que o país é o ‘celeiro’ do 

mundo, que o Brasil é o maior produtor de alimentos do pla-

neta, que o agronegócio é o grande responsável pelo cresci-

mento da economia nacional, e que o agronegócio não é pre-

judicial ao meio ambiente como afirmariam os ecologistas. 

Narrativa essa que assumidamente visa enaltecer a 

imagem da grandeza épica do agronegócio; como se não hou-

vesse outra forma de produzir no campo baseado em outro 

modelo que não seja orientado pela racionalidade econômica. 

E como se fosse fundamental ao desenvolvimentismo brasi-

leiro aprofundar a reprimarização da economia periférico-de-

pendente no sistema capitalista mundial oferecendo ao mer-

cado global commodities produzidas a qualquer custo. 

A ofensiva da propaganda ideológica do campo do 

agronegócio não dá trégua. Chama a atenção quando, em ou-

tubro de 2020 em uma entrevista concedida a uma rádio na 
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cidade de Cuiabá, a ministra da agricultura do governo Bol-

sonaro – agraciada em 2021 com o prêmio Ney Bittencourt de 

Araújo de Personalidade do Agronegócio, em reconheci-

mento como maior defensora do setor no ano –;  afirmou que 

as crianças estão sendo mal ensinadas sobre a realidade do 

agronegócio, presumindo que há uma vontade maldosa do 

ecologismo influenciando o professor a expor o setor primário 

da economia como ‘atrasado’, e que há muita desinformação 

ardilosa circulando nas escolas, interessada em atacar a indús-

tria-riqueza do agronegócio. É significativa a mensagem ide-

ológica transmitida que pontua a crítica e o debate em torno 

da dicotomia ‘atrasado’ e ‘moderno’, porque é a partir da de-

fesa dos avanços tecnológicos conquistados com a moderni-

zação da agropecuária que se sustentará toda a base de argu-

mentação ideológica da hegemonia no poder. A transição de 

uma lógica atrasada para outra moderna é a chave que abre o 

caminho para todo o trabalho da propaganda ideológica rura-

lista. 

Ignorando os fatos e semeando mentiras, na ocasião 

desta entrevista, a ministra disse por exemplo, que o agrone-

gócio não estaria colocando veneno no prato das famílias bra-

sileiras. Estranha perspectiva narrativa da ministra da agricul-

tura do governo Bolsonaro, que apenas na metade do mandato 
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presidencial, já havia liberado o registro de quase mil novos 

agrotóxicos – inclusive alguns banidos na Comunidade Euro-

peia e nos Estados Unidos, em função da sua toxidade. Ba-

tendo sucessivos recordes históricos, isso fez com que a área 

agrícola com aplicação de agrotóxicos no país aumentasse em 

7% apenas em 2020. Foram 60 milhões de hectares a mais de 

área cultivada na base da aplicação de agrotóxicos. Já no go-

verno Temer, o Brasil era considerado um dos maiores con-

sumidores de agrotóxicos do mundo, especialmente aplicado 

na monocultura latifundiária. E com esse incremento recorde 

de liberação de novos agrotóxicos, sob o governo Bolsonaro, 

o país se consolidou como o maior mercado consumidor de 

agrotóxicos do planeta. 

Isso tudo é compreensível, afinal, a ministra é conhe-

cida pela alcunha de ‘musa do veneno’ exatamente por ser lo-

bista representante das poderosas empresas fabricantes de 

agrotóxicos; que não por acaso, fazem parte orgânica da ca-

deia produtiva do agronegócio, mas que convenientemente 

não aparecem no enquadramento dourado da propaganda ide-

ológica do empresariado rural, porque por enquanto, a produ-

ção e consumo de veneno não é motivo de orgulho para nin-

guém. As cinco corporações internacionais ‘gigantes do agro-
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tóxico’ (Syngenta, Bayer, Basf, Corteva e FMC) foram res-

ponsáveis por 80% das vendas de agrotóxicos no país, o que 

reforça o poder de influência política que essas empresas 

exercem para atender aos seus interesses, como por exemplo, 

a prorrogação da isenção fiscal de ICMS para a venda de agro-

tóxicos que vem sendo sistematicamente renovada há mais de 

23 anos, deixando um rombo de seis bilhões de reais anual-

mente aos cofres públicos. 

Diante desse quadro, parece fazer sentido a expressão 

crítica o “Agro é Tóxico” quando se quer falar dos ‘defensi-

vos’ agrícolas, uma denominação usual e recorrente entre os 

simpatizantes doutrinários do agronegócio, na tentativa de dar 

uma aparência mais salutar a um veneno... 

Porém, em sua defesa, mas ao contrário do que mos-

tram os fatos, o lobby do agrotóxico argumenta que o seu in-

teresse seria apenas de agilizar o processo de registro das no-

vas moléculas químicas, mais modernas e, portanto, mais efi-

cazes. A justificativa é porque com a aprovação das formula-

ções mais eficientes, se reduziria a necessidade de aplicação 

de ‘defensivos’ agrícolas. O resultado seria menos agrotóxi-

cos aplicados na lavoura. Curiosa versão essa da poderosa in-

dústria agroquímica, de querer reduzir as vendas do produto 
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que fabrica... isso parece contrariar a lógica de uma economia 

de mercado. 

Mas enfim, se ainda é permitido fazer essa pergunta na 

escola que possui uma Horta Agroecológica; será que mesmo 

com toda essa modernidade, esse veneno não vai mesmo parar 

na mesa da família brasileira? O que dizem os fatos? O que 

dizem as análises técnicas de detecção de resíduos agrotóxi-

cos nos alimentos comuns da dieta dos brasileiros? E no solo 

e na água? 

Preocupadas com a repercussão negativa perante a opi-

nião pública nacional e internacional com o desgaste político 

da imagem de insustentabilidade do agronegócio, em função 

especialmente das práticas de grilagem e invasão de terras, 

dos incêndios e desmatamento, do uso exorbitante de agrotó-

xicos e fertilizantes químicos, e da emissão do metano – um 

gás de efeito-estufa proveniente da pecuária bovina com forte 

participação no atual estado de emergência climática –; as 

principais agremiações patronais do agronegócio estão articu-

ladas e empenhadas numa missão ofensiva para reverter a 

imagem negativa do país, ‘ainda’ associada a um modo de 

produção agrícola ‘atrasado’ e nada preocupado com a prote-

ção ambiental. 
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A preocupação não é infundada: o lobby do agronegó-

cio não quer ver se repetir no Brasil o que ocorreu recente-

mente com a Malásia e Indonésia: os gigantes da exportação 

mundial de óleo de palma, que detém 85% do mercado global, 

tiveram a comercialização dessa commodity seriamente afe-

tada, vítimas de um tremendo desgaste da imagem ambiental 

decorrente do crítico nível de desmatamento das últimas flo-

restas tropicais da Ásia (que inclusive levou o orangotango à 

beira da extinção em Bornéu), em função da expansão preda-

tória da produção agroindustrial do dendezeiro. 

Contudo, fica aqui uma instigante indagação a refletir: 

será que se aplicaria aqui a também, a narrativa conspiratória 

de que Malásia e Indonésia foram vítimas de um complô dos 

países concorrentes no mercado de palma, acusando-os de 

praticar uma atividade agrícola predatória que estaria dizi-

mando as florestas tropicais de Bornéu, apenas para sabotar 

suas economias? 

Para contrapor a narrativa ecologista que acusa o agro-

negócio de provocar degradação ambiental, a ideia-chave pre-

sente no discurso empresarial ruralista é justamente a negação 

do caráter predatório do agronegócio. E assim o setor se ca-

mufla de ‘ecológico’ quando mostra sua face da produção or-

gânica e seus cuidados com a proteção ambiental na atividade 
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agrícola. A ideia da virtuosidade da modernização do agro 

também diz respeito à internalização de ‘práticas modernas de 

sustentabilidade’ nos negócios do campo, como se verifica 

em todas as agremiações empresariais do agronegócio, a 

exemplo da Associação Brasileira do Agronegócio, Socie-

dade Nacional de Agricultura, Confederação Nacional da 

Agricultura, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, 

entre muitas outras. Com esse movimento, equivalente a uma 

‘maquiagem verde’, toma a parte pelo todo, iludindo a audi-

ência da propaganda ideológica de que ali também no uni-

verso produtivo do agronegócio se encontram amplamente 

disseminadas as práticas produtivas agropecuárias sustentá-

veis, quando na verdade se trata apenas de um nicho de mer-

cado privilegiado do consumidor de produtos orgânicos e li-

vres de agrotóxicos ou de transgênicos. Nicho de mercado 

esse, nada popular; ao contrário, destinado às elites preocupa-

das em cuidar da sua saúde individual, ou seja, longe de al-

cançar a segurança alimentar e nutricional. 

Apresenta-se nesse discurso falacioso, a produção da 

soja brasileira como uma produção agrícola sustentável, ape-

nas porque a sojicultura está sujeita ao Código Florestal, que 

por força de lei obriga a preservação de formações vegetais 
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nativas em percentuais variando entre 20% a 80% da propri-

edade rural, dependendo do bioma que se localiza, além das 

Áreas de Preservação Permanente que eventualmente se so-

breponham à propriedade rural. O que não aparece no enqua-

dramento ideológico falacioso é o fato da sojicultura ser uma 

das principais culturas agrícolas associadas ao desmatamento, 

e ter ‘ocupado’ 30% do Cerrado apenas entre 2004 e 2017. 

Foram cerca de três milhões de hectares convertidos de flo-

resta nativa em monocultura da soja para exportação neste bi-

oma que conta com apenas 8% de sua área ambientalmente 

protegida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conserva-

ção. Também não entra nesse enquadramento falseador da re-

alidade todo o lobby político parlamentar para tentar derrubar 

a obrigatoriedade da instituição da Reserva Legal na proprie-

dade rural. Mas ainda assim, a narrativa ideológica chama a 

soja brasileira como ‘a mais sustentável do mundo’; o que es-

taria faltando, é uma melhor comunicação junto ao público 

para desfazer a opinião equivocada, e então acabar com o ata-

que injusto de ‘fakenews’ do qual a nobre atividade é vítima. 

Importante lembrar as ausências inconvenientes que 

não aparecem no enquadramento narrativo da propaganda 

ideológica ruralista, como estratégia de argumentação ideoló-

gica falseadora da realidade. Um dos ocultamentos que se 
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identifica, é o agronegócio representar o grande patrocinador 

da bancada ruralista no parlamento, financiando o antiecolo-

gismo e o desmonte institucional das políticas ambientais na-

cionais. Importante lembrar também o inusitado “Dia do 

Fogo” que ocorreu em agosto de 2019 na BR 163, conhecida 

como a ‘BR da Soja’, quando ruralistas paraenses de Novo 

Progresso se articularam para tocar fogo na floresta Amazô-

nica. Sem esquecer que é do agronegócio toda a boiada que 

passou no governo Bolsonaro, que colocou um advogado ru-

ralista para deixar a porteira do Ministério do Meio Ambiente 

aberta ao crime ambiental contra o patrimônio natural brasi-

leiro. 

É importante acrescentar também que o agronegócio 

está no banco dos réus com relação às origens das epidemias 

e pandemias, em função do surgimento de zoonoses como 

consequência do processo predatório de expansão do agrone-

gócio sobre remanescentes florestais tropicais ao redor do pla-

neta. Pesquisas indicam que o sistema industrial de produção 

agropecuária potencializa o transbordamento de patógenos da 

natureza para o humano. Essa é outra dimensão da crítica ao 

agronegócio que não aparece no enquadramento da narrativa 

ideológica hegemônica, e que é um importante debate ocul-

tado por essa ofensiva doutrinária do agronegócio. 
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Adicionalmente, o lobby político do agronegócio adota 

o recurso argumentativo da teoria conspiratória negacionista 

como estratégia de defesa evasiva contra a crítica ecopolítica: 

argumentam que o reposicionamento do Brasil no cenário co-

mercial global na posição de liderança na produção de com-

modities agropecuárias, exatamente como resultado da mo-

dernização do setor, tem gerado insatisfações de países con-

correntes nos mesmos mercados de matérias-primas da eco-

nomia primária, ameaçados economicamente por essa pode-

rosa indústria-riqueza nacional. E assim, o discurso vincula 

questões geopolíticas como sendo a sustentação escusa da crí-

tica ecopolítica contra o agronegócio. Tirando de cena as 

questões ambientais propriamente ditas, apresenta o argu-

mento ecológico contra o agronegócio como um argumento 

falacioso fruto de um complô internacional para sabotar a eco-

nomia brasileira. Nessa perspectiva diversionista, seriam os 

interesses comerciais externos ao Brasil que estariam provo-

cando a correlação negativa entre agronegócio e proteção am-

biental no imaginário social, para tentar comprometer a com-

petitividade do ‘agro’ brasileiro. Incêndios florestais no Pan-

tanal e Cerrado, desmatamento na Amazônia, emergência cli-

mática, são assuntos tratados como paranoia alarmista ecolo-
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gista desmedida, para disseminar desinformação desqualifi-

cadora do agronegócio. Advogam então que toda problemá-

tica ambiental elaborada de modo a ficar associada ao agro-

negócio, não passaria de uma ‘cortina de fumaça’ encobrindo 

as reais motivações por trás do discurso ecologista falacioso. 

Seria uma propaganda de desinformação tão refinada que en-

ganaria até mesmo os ecologistas brasileiros bem-intenciona-

dos, mas manipulados. Observa-se aqui um processo de des-

qualificação do outro, como uma estratégia de luta política 

para menosprezar o seu poder. Não por acaso, a empresa de 

propaganda conservadora Brasil Paralelo lançou em 2021 um 

documentário intitulado “Cortina de Fumaça”, afirmando 

analisar as questões políticas que envolvem o meio ambiente 

no Brasil, para debater as intrigas internacionais contra o Bra-

sil em nome da sustentabilidade, e o interesse econômico de 

países europeus sobre o meio ambiente brasileiro. 

O trabalho ideológico de deformação do imaginário so-

cial para a glorificação do agronegócio não se dá apenas no 

exterior, mas também no Brasil; e isso inclui investir a propa-

ganda tanto no campo midiático, como no campo da educa-

ção, com a promoção de uma verdadeira invasão cultural na 

escola. 
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Atuando em sintonia com os mecanismos de difusão 

ideológica do poder executivo federal sob o mandato do pre-

sidente Bolsonaro, dissemina a mensagem de que o agrone-

gócio se modernizou às custas de muito empreendedorismo e 

investimento em inovação e tecnologia, que ele é bom para o 

país, e que ele não apresenta nenhum problema socioambien-

tal como dizem os falso-ecologistas ‘ongueiros’ esquerdistas 

e traidores da pátria, responsáveis pela aviltante campanha de 

difamação do agronegócio brasileiro capaz de ameaçar a bo-

nança da indústria-riqueza nacional. 

A defesa do agronegócio se converteu em um genuíno 

ato patriótico, e aqueles que o depreciam, se tornaram traido-

res da pátria. A doutrinação ideológica ruralista visa estabele-

cer uma correlação entre patriotismo e agronegócio, e equiva-

ler ecologistas e professores críticos ao agronegócio como 

traidores da pátria e merecedores de perseguição política. 

É fato que o agronegócio também está presente nas es-

colas, interferindo no currículo, distribuindo material didá-

tico, pressionando o mercado editorial para alinhar-se aos 

seus interesses, semeando desinformação para disputar o bem 

mais precioso que é a educação. Trata-se de um processo de 

propaganda ideológica de grande envergadura, capaz de ma-

nipular completamente o imaginário social coletivo, tendo o 
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poder do controle estratégico do principal aparelho ideológico 

de Estado que é a escola. 

Desde 2001, a Associação Brasileira do Agronegócio, 

iniciando na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 

desenvolve a campanha intitulada “Agronegócio na Escola” 

elaborada para ‘revelar a importância do agronegócio na vida 

das pessoas’. O programa – beneficiado pela presença da dou-

trina neoliberal no campo escolar, que proporcionou a reali-

zação de parcerias público-privadas em que estariam todos 

juntos pela educação – envolve atividades como cursos de ca-

pacitação de professores, produção de manuais, materiais di-

dáticos e audiovisuais, visitas técnicas dos alunos às agroin-

dústrias e propriedades consorciadas, realização de concursos 

de desenhos, redações e projetos. Conta ainda com uma pre-

miação dos professores mais engajados na iniciativa. De 

acordo com os dados da entidade, em quase vinte anos de atu-

ação, o programa esteve presente em 626 escolas de 111 mu-

nicípios, atendeu 255.952 alunos e influenciou 3.397 profes-

sores. 

No início de 2021 foi criado o movimento intitulado 

“Todos a uma só voz”, que agrega vários setores do agrone-

gócio imbuídos da missão de estimular a empatia e valorizar 
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a imagem do ‘agro’ para torna-lo uma paixão nacional. A ini-

ciativa também está presente na escola, a exemplo da realiza-

ção do Webinar “O agro para estudantes”, evento acompa-

nhado da divulgação do manual “O agro para estudantes: dez 

temas para tornar o ensino mais atrativo”, elaborado por Xico 

Graziano e Marcos fava Neves, ilustres defensores do agro-

negócio. 

A envergadura desse ataque ideológico encarregado de 

distorcer a realidade do agronegócio pode ser medida com a 

constatação de que não são apenas as agremiações patronais 

do agronegócio atuando sozinhas nessa frente da propaganda 

ideológica em harmonia com as mensagens de desinformação 

do governo federal. O movimento encontra repercussão na 

mídia, por exemplo, por meio da campanha publicitária da 

Rede Globo criada em 2016 e intitulada “Agro: a indústria-

riqueza do Brasil”, também veiculada sob o slogan “Agro é 

pop, agro é tech, agro é tudo”. Diz o diretor de marketing da 

TV Globo, que o intuito da iniciativa é conectar o consumidor 

ao produtor rural e ‘desmistificar’ junto à opinião pública que 

a produção rural não é mais atrasada tecnologicamente como 

se pensa; porque ela mudou e se tornou uma próspera e mo-

derna indústria, que agora merece ser motivo de orgulho do 

povo brasileiro. 
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A alusão à onipresença do ‘agro é tudo’ e está em todo 

lugar no cotidiano social implicitamente correlaciona essa in-

dústria-riqueza com a distribuição dessa riqueza gerada. A 

mensagem faz parecer que a renda está sendo distribuída pelo 

tecido social brasileiro como um todo, pela admirável contri-

buição do agronegócio que está presente na cachaça, na feijo-

ada, no pão-de-queijo, na tradicional sobremesa Romeu e Ju-

lieta, e tantos outros produtos e insumos tão presentes ao 

longo de todas as horas do dia na vida de todos nós. Se esse 

‘agro’ produz toda essa riqueza, e se a sociedade é uma só, 

então o ethos capitalista precisa apresentar o produto do 

‘agro’ disseminado no cotidiano, para fazer crer que essa ri-

queza está sendo distribuída na sociedade, de que todos os in-

divíduos se beneficiam dessa riqueza, mesmo que indireta-

mente.  

Sim, é verdade que o agronegócio gera riqueza, mas se 

quem comanda e controla o agronegócio é o setor empresarial 

ruralista, e não o campesinato, ele realmente distribui a ri-

queza gerada? Ele oferta seus produtos no mercado, mas isso 

não equivale a distribuir a riqueza gerada. Assim, ao contrário 

do que evoca a campanha publicitária, pois essa indústria-ri-

queza escancaradamente concentra e não distribui renda, o 
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discurso ideológico dominante parece falsear a realidade do 

agronegócio, apresentando-a de forma distorcida. 

Contudo, não se trata apenas de se fazer alusão à oni-

presença do ‘agro’ rico e moderno distribuindo os benefícios 

de toda essa riqueza gerada, como nos é apresentada a ideali-

zação descontextualizada da campanha doutrinária. Seu fun-

damento narrativo ideológico se apoia na proposital confusão 

conceitual da informação veiculada, objetivando ocultar a dis-

tinção existente entre os modelos alternativos de produção 

agrícola. As campanhas publicitárias do ‘agro’ tratam de 

forma indistinta o campesinato baseado na agricultura fami-

liar e orientado pela agroecologia, e o empresariado patronal 

ruralista baseado na alta industrialização da produção agrope-

cuária pautada pelo lucro. A peça publicitária camufla o anta-

gonismo das classes sociais em desigual relação de poder, os 

trabalhadores do campo e a elite burguesa rural. Seriam todos 

indistintamente, harmoniosamente pertencentes ao ‘agro’. 

Será mesmo que a modernização da lavoura dissipou as fron-

teiras de classe social, e as condições socioeconômicas entre 

o campesinato e o empresário rural burguês passaram a ser 

similares? 
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É importante sublinhar aqui, que a doutrinação ideoló-

gica em questão age perfeitamente alinhada ao ethos capita-

lista, que precisa retirar de cena o caráter conflituoso inerente 

a toda sociedade dividida em classes sociais, e assim causar a 

equivocada impressão no imaginário social que o ‘agro’ é 

uma coisa só, indistinta; seja ele pautado pela ‘agricultura fa-

miliar’, seja ele demarcado pelo ‘empresariado patronal rura-

lista’. Assim apresentada a produção rural sob o indistinto 

manto do ‘agro’, desaparecem as desiguais relações de poder 

exercidas no jogo político rivalizando esses dois modelos; e 

claro, é esse o interesse que cabe àqueles que estão na posição 

privilegiada de controle no exercício hegemônico do poder, a 

classe patronal. 

O canal concorrente em audiência à Rede Globo, o 

Grupo Bandeirantes, não deixa por menos: lançou em 2020 o 

“AgroMais”, um canal televisivo integralmente dedicado à 

‘agroinformação’, difundindo a grandeza do agronegócio. 

Lembrando as antigas campanhas midiáticas de 2011 “Sou 

Agro”, da FIESP e Bunge, e “Time Agro Brasil” da Confede-

ração Nacional da Agricultura de 2012 (que contou com a re-

aleza do Pelé como garoto-propaganda de promoção da ima-

gem do império do ‘agro’), percebe-se que a valorização da 
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imagem do agronegócio atualmente conta com uma nova es-

tratégia de doutrinação ideológica, propiciada pelos ‘agroin-

fluencers’ digitais, atuando em suas redes sociais para impul-

sionar a renovação da imagem do agronegócio entre os brasi-

leiros. Iniciativa essa apoiada pela Associação Brasileira de 

Marketing Rural e Agronegócio, e que também conta com o 

apoio da Bayer, que disponibiliza um estúdio de gravação 

para esses novos influenciadores rurais. 

Adiciona-se a esse quadro da ofensiva ideológica per-

petrada pelo lobby do agronegócio, o engajamento da base so-

cial ruralista na militância política, a exemplo do movimento 

batizado “De olho no material escolar”, que tem apoio da So-

ciedade Rural Brasileira, e que atua na perspectiva da censura 

imposta aos opositores do agronegócio, à semelhança da prá-

tica cerceadora da liberdade de cátedra aplicada pelo movi-

mento Escola Sem Partido. 

Quando a patrulha ideológica das “Mães do Agro” en-

trar em contato com este livro, é bem provável que o denuncie 

como propaganda ofensiva e mentirosa ao agronegócio, que 

o demonize como traidor da pátria por sabotar a imagem da 

vigorosa economia do agronegócio brasileiro, que o censure 

por difamar esse modelo de produção tão importante para ali-

mentar o planeta. É bem provável que diga que se trata de um 
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material subversivo esquerdista de doutrinação ideológica 

que divulga inverdades sobre a realidade do agronegócio para 

fazer uma ardilosa lavagem cerebral influenciadora das inde-

fesas crianças dentro da escola, se enquadrando exatamente 

no perfil condenado pela ministra da agricultura. 

A finalidade dessa propaganda doutrinadora ruralista 

não é apenas avançar a ofensiva ideológica conservadora na 

educação para distorcer a realidade do agronegócio, apagando 

sua mácula socioambiental do mapa da produção agrícola. 

Não se trata somente de influenciar o imaginário social para 

melhorar a imagem desgastada do setor, apresentando-o como 

moderno, próspero e necessário à nação. Seu objetivo também 

é o ocultamento do conflito de classe, o silenciamento da luta 

da contra-hegemonia e a interdição do debate político-peda-

gógico que poderia se contrapor a esse projeto de poder, com 

perspectiva crítica capaz de problematizar as repercussões ne-

gativas do agronegócio na economia, sociedade e natureza. 

Toda essa ofensiva doutrinária tenta impedir que a es-

cola promova atos pedagógicos que analisem a realidade do 

agronegócio sem perder de vista o debate correlacionando as 

queimadas e desmatamento, redução da biodiversidade e eco-

cídio, insumos químicos e agrotóxicos, alimento saudável e 
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alimento ultraprocessado, invasão de áreas protegidas e grila-

gem de terras públicas, pecuária e emergência climática, mo-

delo industrial de produção animal e epidemias, apagamento 

dos saberes tradicionais e PANCS, trabalho escravo, concen-

tração fundiária, violência no campo, conflitos ambientais, di-

reito à educação diferenciada e luta de classes sociais. O po-

der do controle hegemônico é exercido ao tentar ocultar – com 

sucesso – os “problemas rurais” e “práticas agrícolas”, aque-

les temas desprezados pela Educação Ambiental praticada na 

escola; porque o poder hegemônico sabe que a conscientiza-

ção crítica sobre a realidade do agronegócio e sua potência 

capaz de ativar o senso de indignação mobilizador da reação 

política, é uma verdadeira e inconveniente ameaça à manu-

tenção do seu interesse. 

Então sim, é ali, nos canteiros da Horta Escolar, exata-

mente onde se desfrutam os inúmeros saberes e sabores da 

produção e do consumo do alimento saudável, que se pode 

brotar um intenso e desconhecido conflito narrativo ideoló-

gico da maior importância no que diz respeito à definição dos 

rumos do desenvolvimento do país, mas que se encontra aba-

fado e encoberto exatamente para não prosperar. 



 

45 
 

Se interessa ao agronegócio não apenas propagandear 

seu marketing ecológico, mas também silenciar o debate eco-

político sobre o modo hegemônico de produção agropecuária; 

é exatamente nesse contexto que as Hortas Escolares aborda-

das pragmaticamente pela Educação Ambiental como um ati-

vidade-fim reducionista, se tornam instrumentais ao sistema 

e subservientes ao poder político e interesse ideológico desse 

poderoso setor da economia. Com a omissão, ao não debater 

os aspectos ecopolíticos da realidade do agronegócio, se des-

perdiça essa oportunidade pedagógica libertária que pode bro-

tar nos canteiros das Hortas Escolares. No final das contas, 

essas propostas de Educação Ambiental que não se nutriram 

da perspectiva Crítica para cultivar as Hortas Escolares com 

o debate dos problemas rurais e as práticas agrícolas, repro-

duzem o conservadorismo na educação, na medida em que 

aceitam e mantêm intactos os valores e o poder da burguesia 

rural. Com o próprio ato pedagógico que se investe da censura 

prévia, estão organicamente aparelhadas aos interesses da 

classe dominante, e assim, de forma conivente, contribuem 

com a manutenção da ordem social inalterada; onde por um 

lado impera a leveza do privilégio, e do outro, o peso da desi-

gualdade. Isso equivale a uma forma de educação que sufoca 

a subversão contra uma ordem social injusta e ecocida. 
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Temos aqui o quadro tradicional da educação como um 

Aparelho Ideológico de Estado, contribuindo não apenas com 

a renovação da imagem do agronegócio, mas especialmente 

com a reprodução do status quo. 

As engrenagens do aparelho ideológico de reprodução 

social estão acionadas a todo vapor na educação para neutra-

lizar a crítica à ordem social estabelecida, e por essa razão, a 

contra-hegemonia não pode se omitir do debate. Se é uma ten-

tação cultivar uma Horta Escolar para desenvolver um traba-

lho de Educação Ambiental, por outro lado, é um risco de se 

promover um processo pedagógico de alienação ideológica se 

o terreno não for bem preparado com os insumos apropriados. 

Educadores orientados pela perspectiva crítica da Educação 

Ambiental, ao assumirem as Hortas Escolares como estrutu-

ras agroecológicas educadoras para a sustentabilidade, têm to-

das as condições para pavimentar o caminho das hortas como 

tema-geradores para problematizar a realidade dos modelos 

de produção agroindustrial, e efetuar o debate sobre os “pro-

blemas rurais” e as “práticas agrícolas”, ao mesmo tempo in-

genuamente esquecidos por uns, e convenientemente oculta-

dos por outros. 

Se é verdade que a Horta Escolar é tentadora pela 

oferta adicional de alimentos saudáveis na cantina escolar e 
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toda influência positiva que isso pode acarretar na mudança 

do hábito alimentar do estudante e de sua família que pode 

passar a se orientar pelo alimento orgânico; se é verdade que 

a Horta Escolar também é tentadora pela conexão com a na-

tureza e o desenvolvimento do senso de biofilia com toda in-

fluência que isso pode acarretar na criação de uma consciên-

cia ecológica, isso não significa que se esgotaram as possibi-

lidades de reflexão da realidade em torno do alimento. 

A abordagem da Horta Escolar a partir da Educação 

Ambiental Crítica não separa a questão da saúde e nutrição 

dos problemas rurais e a produção agrícola. Ao trazer ao de-

bate os problemas rurais e a produção agrícola de forma asso-

ciada à saúde e nutrição nos canteiros da Horta Escolar, a 

Educação Ambiental Crítica conecta a problematização 

acerca da produção e do consumo do alimento. Não aborda o 

fenômeno de modo reducionista e pragmático. Ou seja, não 

dissocia o âmbito da produção da esfera do consumo, como 

se fossem fenômenos distintos entre si. É importante destacar 

esse aspecto diferencial proporcionado pela perspectiva da 

Educação Ambiental Crítica, que, enquanto contra-hegemo-

nia, confronta a doutrina ideológica predominante. 

Se a Pedagogia da Hegemonia nos condiciona a ver o 

mundo pela perspectiva da classe dominante e pela lógica do 
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seu modo de produção, criando um consenso universal sobre 

sua visão de mundo particular, então vemos no nosso enqua-

dramento apenas a esfera do consumo e do indivíduo. E é pre-

cisamente nessa conjuntura que a Educação Ambiental Crí-

tica, por se situar na contra-hegemonia, abraça também o âm-

bito da produção no debate pedagógico, aspecto esse insisten-

temente omitido no contexto da sociedade de consumo. 

A abordagem da Horta Escolar a partir da Educação 

Ambiental Crítica, por não dissociar a produção agrícola do 

consumo de alimentos, também analisa as distintas formas de 

produção agrícola, comparando as premissas e características 

dos modelos hegemônico e contra-hegemônico da produção 

agrícola e seus respectivos impactos e potencialidades ambi-

entais. Incorporando a questão produtiva agropecuária ao de-

bate político-pedagógico, traz para o horizonte analítico a per-

gunta se, ao visar o lucro no campo, o negócio é produzir ali-

mentos ou mercadorias. 

Cultivar Hortas Escolares preparadas com o solo da 

Educação Ambiental Crítica, oportuniza frutíferos encontros 

entre professores e agricultores, faz pensar nas Feiras Agroe-

cológicas que estão presentes em muitas cidades, conectando 

diretamente agricultores familiares com consumidores de ali-

mentos orgânicos, estabelecendo vínculos orgânicos entre o 
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mundo rural com o urbano, por meio de iniciativas como o 

movimento “Comunidades que Sustentam a Agricultura”. 

Uma Horta Escolar agroecológica em diálogo com agriculto-

res familiares e orgânicos proporciona a troca de saberes cada 

vez mais necessária para a segurança alimentar encontrar seu 

lugar num mundo em estado de emergência climática. O co-

mércio direto conecta dois mundos que a urbanização e o in-

dustrialismo separaram, reaproximando-os das mãos caleja-

das da enxada, humanizando as relações mercantis, forjando 

vínculos comunitários de pertencimento, onde é possível ha-

ver a construção do conhecimento a partir do seu contexto so-

cial, onde todos ensinam e aprendem ao mesmo tempo. 

Também não é possível pensar em Horta Escolar pela 

perspectiva crítica da Educação Ambiental sem lembrar a 

Educação do Campo e a escola rural, onde a atividade agrícola 

é determinante, e aí pode-se enxergar analiticamente toda di-

mensão da luta dos movimentos sociais em busca de direitos 

sociais, como a Reforma Agrária e o acesso a uma educação 

diferenciada e de qualidade presente nos assentamentos e es-

colas rurais. É por esse prisma que a Horta Escolar como es-

trutura educadora permite a reflexão sobre uma luta política 

invisibilizada pela hegemonia, que clama por justiça socio-

ambiental no campo. Assim planejada, a Horta Escolar pode 
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tornar-se um canteiro de resistência contra a invasão cultural 

do agronegócio na escola. 

Avançar a problematização da Horta Escolar como um 

tema-gerador alimentado pela perspectiva da Educação Am-

biental Crítica, nutrindo o debate pedagógico ecopolítico, que 

tece as correlações entre alimento, saúde e nutrição com os 

“problemas rurais” e com as “práticas agrícolas”, faz com que 

a horta seja revigorada e deixe de ser somente produtora de 

alimentos saudáveis e de vivências de interação com a natu-

reza. Essa rica adubação a permite ser também uma produtora 

de conteúdos ecopolíticos apropriados para a conscientização 

acerca da realidade do agronegócio. 

E é o desvelamento e a problematização ecopolítica do 

modelo hegemônico predatório, trazendo ao debate as rela-

ções de poder econômico, político e ideológico existentes na 

realidade da produção agrícola, que pode ativar o senso de 

indignação mobilizador do engajamento na luta contra a in-

sustentabilidade. Como frutificar a biofilia que se espera cul-

tivar por meio do contato com a Horta Escolar, para que ela 

fertilize o engajamento ativo do aluno na proteção da natu-

reza, sem confrontá-lo com a realidade da degradação ambi-

ental no agronegócio, de modo que desperte o senso de indig-

nação ante uma situação-limite que precisa ser interrompida? 
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A Horta Escolar, pensada como tema-gerador pela perspec-

tiva crítica da Educação Ambiental, envereda pela leitura eco-

política da produção industrial agropecuária, capaz de desnu-

dar a realidade intrinsecamente insustentável do agronegócio 

defendido pelo empresariado ruralista. 

Aqui entra em destaque a leitura freireana que advoga 

pela indissociabilidade entre o anúncio da sustentabilidade e 

a denúncia da insustentabilidade no ato pedagógico ecopolí-

tico. É muito bom que cada um de nós se oriente pelo caminho 

da escolha agroecológica no mercado, mas é melhor ainda 

quando cada um de nós também vier a participar coletiva-

mente de ações políticas na esfera pública que demandem por 

políticas públicas que coloquem a agroecologia no centro do 

investimento público no quesito ‘produção agrícola’. É aqui 

que se encaixa a perspectiva freireana da combinação entre o 

anúncio de qual ordem social queremos e a denúncia de qual 

não queremos. Infelizmente parece não bastar dar o exemplo 

positivo ao seguir individualmente na esfera privada o cami-

nho do cidadão ecologicamente orientado, sem ao mesmo 

tempo combater a estrutura de poder que erigiu a insustenta-

bilidade. O modelo industrial de produção agropecuária base-

ado no lucro, modelo esse que concentra um gigantesco poder 

político e econômico, e que está na origem da depredação das 



 

52 
 

florestas, não será enfrentado por meio de lógicas individua-

listas ao estilo de ‘cada um fazer a sua parte’ dando a sua con-

tribuição à sustentabilidade. 

Porém, há quem acredite por exemplo, que se cada um 

de nós passar a adotar o Veganismo, raciocínio liberal que crê 

na determinação da esfera do consumo sobre a esfera da pro-

dução, e na determinação do comportamento individual sobre 

a ação coletiva; será dado um significativo passo para comba-

ter o iminente colapso climático. Essa idealização acredita na 

possibilidade de expansão societária da redução altruísta da 

demanda por proteína animal por consumidores esclarecidos, 

acredita que a redução idealizada na demanda de consumo de 

proteína animal influenciará a oferta de carne e, portanto, di-

minuirá a produção pecuária. Como se fosse uma questão de 

tempo quando parte significativa da humanidade se conver-

tesse ao Veganismo a ponto de reverter a expansão da frente 

de colonização agropecuária, e como se não houvesse mais o 

poder da influência política e ideológica dos interesses econô-

micos das corporações agroindustriais, aí considerando tam-

bém o poder nada desprezível dos frigoríficos, para que o Ve-

ganismo não passe de um nicho de mercado de uma fração da 

elite intelectual e econômica, e que a indústria da proteína ani-



 

53 
 

mal prospere. O que a Associação Brasileira de Criadores te-

ria a dizer sobre esse debate e sua relação com a campanha de 

incentivo ao consumo de carne? O que diria a Associação 

Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes que quer en-

tre seus objetivos promover a carne bovina brasileira para au-

mentar o número de mercados compradores no exterior? E a 

Associação Brasileira de Proteína Animal, que lançou em de-

zembro de 2020 uma campanha de sustentabilidade na avicul-

tura e suinocultura com foco internacional? E o que dizer da 

opinião da Associação Brasileira de Produtores de Carne Car-

bono Neutro e Baixo Carbono, criada em 2019 e que reúne 

pecuaristas da região do Araguaia no Mato Grosso, que afir-

mam trabalhar com a pecuária sustentável? Essas organiza-

ções não serão fontes de resistência imbuídas na defesa dos 

seus interesses? 

Não será uma ingênua ilusão acreditar que esta opção 

ético-civilizatória pelo Veganismo esteja investida de um fa-

buloso poder transformador capaz de, na esfera do consumo, 

determinar os rumos da esfera da produção? Não será esse o 

mesmo caminho que segue aquele cidadão ecologicamente 

orientado que escolhe um veículo movido a energia elétrica 

acreditando que com essa escolha de consumo ele estará li-

bertando a indústria automobilística da indústria do petróleo? 
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Não será essa ilusão do poder do individualismo, que dispensa 

a ação coletiva na esfera pública, fruto da Pedagogia da He-

gemonia? 

Sem sabermos que o Estado é controlado pelos interes-

ses oligárquicos do agronegócio industrial e implementa po-

líticas públicas que atendem aos seus interesses latifundiários 

ruralistas, continuaremos acreditando ingenuamente no conto 

de fadas liberal, de que cada um fazendo a sua parte individu-

almente por meio das suas escolhas no mercado, pode derru-

bar o modelo predatório hegemônico e colocar o Estado a ser-

viço do interesse político campesino, implementando políti-

cas públicas favoráveis à transição agroecológica de base fa-

miliar. Sem sabermos que a orientação desenvolvimentista 

nacional consiste no aprofundamento da reprimarização da 

economia que insiste na desgastada propaganda do país ser o 

maior e mais moderno provedor mundial de alimentos para o 

planeta, e que para essa finalidade o caminho passa pelo in-

vestimento maciço no agronegócio industrial, continuaremos 

achando que apenas consumir produtos orgânicos ou veganos, 

basta para reverter o quadro devastador dessa economia de 

rapina; ou que por exemplo, interrompesse a liberação re-

corde de insumos químicos tal qual ocorre no governo Bolso-

naro com a ministra da agricultura popularmente conhecida 
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como a ‘musa do agrotóxico’, que inclusive recategorizou al-

guns agrotóxicos como de menor toxicidade, para conferir 

uma aparência de menor risco ambiental e à saúde humana. 

Como se também não houvesse uma enorme barreira a en-

frentar, formada por 257 deputados federais articulados na 

Frente Parlamentar da Agropecuária, que obstaculiza qual-

quer proposta de projetos de lei que amplie a produção de ali-

mentos de base agroecológica ou que fortaleça o sistema na-

cional de meio ambiente. Em essência, negam qualquer polí-

tica pública que aponte ao direito da população brasileira a ter 

acesso ao alimento saudável. Em que medida, por exemplo, o 

consumo individual do alimento orgânico pode recriar a Câ-

mara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica e 

a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 

extinta no governo Bolsonaro, para interromper a fragilização 

e o desmonte da gestão da Política Nacional de Agroecologia? 

O esvaziamento dessa política pode ser revertido apenas com 

a ida semanal à feira orgânica do bairro para abastecer a gela-

deira com frutas, legumes e verduras orgânicas? Se sequer a 

alta rejeição popular ao consumo de produtos com agrotóxico 

é capaz de barrar a farra dos insumos químicos agora legal-

mente permitidos, será mesmo que o consumo tem esse poder 
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de influência no rumo das políticas públicas? Ou essa mensa-

gem simplesmente não atende ao propósito ideológico da na-

turalização da soberania do consumo como alocador da feli-

cidade na sociedade de consumo? 

Francisco Caporal, um nome referência no universo da 

agroecologia, insistia em afirmar que a transição agroecoló-

gica dependia da ação coletiva, além do voluntarismo das prá-

ticas individuais, que deveriam ser superadas, para ser possí-

vel compreender a natureza da insustentabilidade do modelo 

produtivo agrícola dominante, para saber agir politicamente 

sobre ele. Caporal insistia que se sabe o suficiente sobre os 

preceitos da agroecologia, mas sabe-se pouco sobre a lógica 

que sustenta o agronegócio industrial; e é nesse contexto que 

Caporal desenvolve a formulação conceitual da “Agroecolo-

gia Política”, também apresentada como “Agroecopolítica” 

como uma forma de ajustar a compreensão esclarecida acerca 

desse modelo agroalimentar que visa o lucro. Produtores e 

consumidores individualmente podem trilhar o caminho da 

agroecologia, mas esse estímulo individual afeta apenas uma 

pequena escala, potencializadora de um nicho de mercado. 

Para ultrapassar essa escala e se tornar a orientação desenvol-

vimentista para que a economia primária agropecuária se 
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paute pela agroecologia, a ação política na esfera pública pos-

sui a potência para a mudança. 

A questão não é só a devastação socioambiental em si 

que ocorre no campo com o agronegócio. O problema tam-

bém é a narrativa ideológica falseadora da realidade presente 

na escola, disputando o imaginário da comunidade escolar e 

ensinando uma versão distorcida. Daí que o contorno ecopo-

lítico das Hortas Escolares se faz também com a denúncia da 

insustentabilidade, confrontando a narrativa ideológica do 

agronegócio e combatendo o modelo de produção pautado 

pela ambição do lucro. Denúncia da insustentabilidade ine-

rente ao agronegócio e anúncio da sustentabilidade inerente à 

agroecologia combinados organicamente. 

Isso é particularmente interessante, porque aborda o as-

sunto pela perspectiva pedagógica que concentra atenção no 

enfrentamento dos motores da degradação da natureza; ali na 

origem, onde as florestas são destruídas, onde os ecossistemas 

são atacados, onde as áreas naturais selvagens são invadidas 

pelo avanço dos tratores, motosserras e tochas de fogo da eco-

nomia primária predatória, expulsando a natureza e os povos 

que ali habitam. Ali onde a indústria-riqueza segue o rastro de 

cinzas, e deixa o veneno e a pata do boi, para depositar o eco-

cídio na conta da realidade do agronegócio. 
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É apenas com a clara compreensão das diferenças entre 

esses dois modelos antagônicos de produção agropecuária, 

com a consciência do que significa cada modelo produtivo, 

que é possível avançar na simultânea enunciação pedagógica 

freireana do anúncio e da denúncia. Não custa lembrar que 

desde a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

em 2016 no governo Temer, progressivamente se verificou 

uma expansão da agricultura de commodities para exportação 

e uma retração da agricultura familiar. É importante avaliar se 

apenas o anúncio da sustentabilidade se sustenta sem ao 

mesmo tempo se efetuar a denúncia da insustentabilidade. Até 

que ponto a defesa incondicional do modelo agroecológico, 

sem ao mesmo tempo o combate ao modelo predatório do 

agronegócio industrial, é suficiente para mudar a correlação 

das forças sociopolíticas? É na consciência esclarecida dos 

desiguais poderes econômicos e políticos nesta dicotomia en-

tre esses dois modelos que pode emergir a justa indignação 

pela prevalência de um modelo que prioriza o lucro, em detri-

mento do modelo que prioriza a Vida e o direito humano ao 

alimento saudável, especialmente à classe trabalhadora que 

muitas vezes se defronta com a inaceitável condição de sequer 
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conseguir adquirir uma cesta básica. Sim, ao considerar a se-

gurança e soberania alimentar, aqui no campo agroecológico, 

também tem a perspectiva freireana do oprimido. 

É instigante cotejar o fato de que o agronegócio não só 

foi o setor da economia que não interrompeu suas atividades 

durante a pandemia da COVID-19, como foi o setor que mais 

cresceu em produtividade, capaz de alimentar mais de um bi-

lhão e meio de pessoas; enquanto ao mesmo tempo se assistiu 

no Brasil o aumento da insegurança alimentar de grande parte 

da população, com o risco do país voltar ao Mapa da Fome 

das Nações Unidas. 

Se a fome não é derivada da falta de produção de ali-

mentos, mas sim da distribuição dos alimentos; porque orgu-

lhar-se pateta e patrioticamente de um interesse que não cor-

responde à necessidade da população? Não foi por acaso que 

os movimentos populares que protestaram contra a gestão da 

pandemia no governo federal, se apropriaram do slogan “Va-

cina no braço, comida no prato”. Curiosa essa luta do brasi-

leiro por conseguir colocar comida no prato, logo no país do 

agronegócio, com faturamento recorde de produção agrícola. 
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Desde o início da pandemia, ocorreu uma alta de 15% 

no preço dos alimentos, quase três vezes mais do que o au-

mento da inflação para o período, e o Brasil foi o país que 

sofreu o maior encarecimento no preço dos alimentos. E por 

que isso aconteceu? Porque o aumento da cotação do dólar no 

câmbio estimulou ainda mais a exportação das commodities 

agropecuárias. E quanto mais se exporta, mais desabastecido 

fica o mercado doméstico. Diminuir a oferta do alimento 

deixa-o mais caro, comprometendo severamente a aquisição 

do alimento por aquele trabalhador que ficou desempregado 

durante a pandemia e viu, desassistido, sua renda familiar des-

pencar. Essas são as regras do jogo capitalista financeiro or-

ganizado pelo livre-mercado e orientado pelo neoliberalismo. 

A alta do dólar estimulou a competitividade brasileira no mer-

cado global, estava valendo muito a pena exportar produtos 

agropecuários. Sim, os patriotas empresários do agronegócio 

preferiram ganhar mais dinheiro com a exportação da produ-

ção do que evitar a ampliação da insegurança alimentar no 

próprio país, e isso com a bênção do governo federal. En-

quanto o ‘agro’ alardeia safras recordes e o governo Bolso-

naro desmonta as políticas públicas de combate à fome, com 

a extinção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

e a redução do Bolsa Família; o povo passa fome. 
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Será mesmo que o agronegócio põe a comida na mesa 

do brasileiro, como a propaganda insiste em afirmar? Talvez 

o país dessa indústria-riqueza que devemos nos orgulhar, seja 

também o país da fome; porque afinal de contas, o agronegó-

cio não está aí para produzir alimentos (saudáveis), e sim mer-

cadorias para vender a quem pode comprar... A dura realidade 

da fome parece bastar para desmentir a propaganda ideológica 

do agro é ‘pop’. Sem dinheiro, o povo não come porque não 

consegue comprar o seu alimento. Será essa a prova que a 

produção do agronegócio não é alimento para saciar a fome, 

é mercadoria para saciar o lucro? 

A contradição entre a fome e a produção excedente de 

alimentos não seria um indicativo de que, afinal de contas, a 

atividade econômica agrícola orientada pelo lucro não tem in-

teresse algum na segurança alimentar, porque se produz ape-

nas para quem pode comprar? Fica explícita a contradição, 

enquanto dizem querer garantir o alimento na mesa do brasi-

leiro, e enquanto batem recordes de produtividade e exporta-

ção, faltou comida no prato. Parece que o agronegócio não é 

garantia de segurança alimentar... mas de alguma forma isso 

já era de conhecimento público, pois sabe-se que algo em 

torno de 70% do alimento presente na mesa do brasileiro é 

proveniente da agricultura familiar. 
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E enquanto o agronegócio pedia aplausos pelos recor-

des de produção e exportação de commodities para o planeta 

durante a pandemia, a disputa ideológica ecoou também nos 

movimentos de solidariedade aos trabalhadores vulneráveis 

afetados pela pandemia. O Programa Agro Fraterno, liderado 

pela representação política do agronegócio, lançado nada me-

nos do que no Palácio do Planalto, ganhou os holofotes e o 

apoio da ministra da agricultura, que chegou a afirmar que 

esse seria o maior programa de distribuição de cestas básicas 

no país. Por outro lado, o Movimento dos Trabalhadores Ru-

rais Sem Terra, o maior produtor latino-americano de arroz 

orgânico, doou até julho de 2021, um milhão de marmitas e 

cinco mil toneladas de alimentos em ações de solidariedade, 

mas não recebeu a mesma atenção política. 

Mais do que nunca, a situação de emergência sanitária 

da pandemia clama por Hortas Escolares, que no mínimo, 

possam contribuir com mais acesso ao alimento saudável e 

digno para muitas crianças nas escolas públicas. Mas não por 

isso a Horta Escolar deva ser tratada pragmaticamente, vi-

sando apenas esse incremento adicional na merenda escolar. 

O ato de se alimentar se torna sim um ato político, não 

apenas quando começamos a fazer escolhas no hábito do con-
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sumo de alimentos e assumimos uma orientação ética a deter-

minar essas escolhas; mas também quando nos damos conta 

dos interesses de classe social divergentes envolvidos no con-

texto político da agricultura. Quando criamos uma consciên-

cia de que existem modelos distintos de produção de alimen-

tos e também assumimos uma orientação ética a determinar 

qual modelo apoiar, e qual combater. 

Lutzenberger dizia que do jardim se chega ao poder. E 

Chico Mendes, que ecologia sem luta de classes é jardinagem. 

Por extensão, podemos dizer que Educação Ambiental sem 

luta de classes é doutrinação ideológica da classe dominante; 

e que Hortas Escolares sem o tempero da Agroecologia, são 

conservadoras. É o exercício do poder de controle da burgue-

sia sobre a classe trabalhadora, frutificando pelo debate peda-

gógico da questão ambiental domesticada. O alimento agroe-

copolítico é como uma Planta Alimentícia Não-Convencio-

nal: assim como a Ora-pro-nobis, planta tão popular na agri-

cultura mineira, possui um alto valor nutricional; a Agroeco-

política também representa um alimento altamente nutritivo, 

capaz de fortalecer e vitalizar as aprendizagens necessárias 

para cravar a enxada firme no solo para desnudar as raízes da 

agricultura capitalista, e arrancar essa erva daninha que finge 

ser um bom alimento, mas é venenosa e sufoca a colheita dos 
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saberes populares. Assim poderão florescer nutritivas e sabo-

rosas Hortas Escolares. 
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Agroecologia Escolar:  

Quando Professoras/es e Agricultoras/es 

se Encontram

 

Meu pai não tinha letra, nem matemática, mas conhe-

cia as fases da lua. 

Sabia que na lua cheia se planta quase tudo; que man-

dioca, banana e frutas gostam de plantio na lua nova; 

que na lua minguante não se planta nada, só se faz ca-

pina e coivara.  

Sabia que para um pé crescer forte tinha que se fazer a 

limpeza todos os dias, para que não surgisse praga. 

Precisava apurar ao redor do caule de qualquer planta, 

fazendo montículos de terra. Precisava aguar da 

mesma forma, para que crescesse forte.  

Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se 

deitava sobre a terra com o ouvido voltado para seu 

interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde 

avançar, onde recuar. 

Como um médico à procura do coração.  

(Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, p. 99)  
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Entre gritos, gretas e sementes de vida:  

A Agroecologia se aponta 

A epígrafe acima, em trecho extraído do romance de 

Itamar Vieira Júnior, dá sentido às experiências daquelas e 

daqueles que, embora viventes da terra, são sujeitos historica-

mente destituídos de sua posse legal. Torto Arado nos convida 

ao universo de uma família de humildes trabalhadores/as ru-

rais, descendentes de escravos, que, em suas tramas vivas 

junto da natureza e do árduo trabalho no sertão baiano, cons-

troem o território através dos saberes e fazeres envolvidos em 

muitas gerações nesse modo de viver. É junto da possibilidade 

da vida em comum entre humanos, bichos e plantas, chãos, 

águas, entre o visível e o invisível das tradições religiosas 

afro-brasileiras (tradicionalidade/ ancestralidade), que Itamar 

vai tecendo a identidade de comunidade tradicional do campo 

em seus personagens. Aqui a consideração dos saberes inscri-

tos nos corpos dos personagens (que espelham vidas reais e 

dores plantadas na terra), nos territórios e nas alianças entre 

as espécies, torna-se matéria da produção de um saber que se 

dá, no dizer de Almada e Venâncio (2021), em uma educação 

multiespécie.  

O romance ilustra bem a compreensão de que a esfera 

do vivo não está limitada à esfera do humano e que, além 
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disso, o vivo não é meramente aquilo que está delimitado em 

uma compreensão de vida enquanto conceito biológico (RU-

FINO, 2019). A vida está assim expressa na ordem daquilo 

que não pode ser esquecido e que dá força vital para a experi-

ência comunitária. É desse modo que Torto Arado nos ajuda 

a compreender o passado escravocrata no Brasil e como este 

ainda se faz presente em outras formas de colonialismo que 

persistem em invisibilizar/subalternizar modos de vida tradi-

cionais (e modos de praticar o saber) e apagar a diversidade 

biocultural dos espaços rurais em nome de um suposto pro-

gresso excludente e violento. Nos lembra a necessidade de 

uma política de vida que contrarie a política do esquecimento, 

em uma perspectiva de escuta atenta a outros modos de pro-

dução de saberes e de existência. 

Para Walsh (2012) há três tipos de colonialidade, en-

quanto projeto iniciado com a invasão do território ameri-

cano, e perdurado por meio do controle do modelo econômico 

capitalista globalizado, tipos esses que atuam na destituição 

eco-ontológica: a do ser, que inferioriza pessoas; a do saber, 

a qual se dá quando há a legitimação de certos saberes, en-

quanto outros são considerados “subalternos”; e a do poder, 

que remete às relações de exploração, dominação e conflito. 

Esses três tipos de colonialidade, em conjunto, fundem-se na 
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colonialidade da natureza, tomada no capitalismo como re-

curso.  

 Assim, os seres e suas relações ecológicas, ecos-

sistêmicas, biodinâmicas e ecossociais - características de so-

ciedades com a natureza -, ao serem submetidos ao colonia-

lismo entram no dizer de Rufino, Camargo e Sanchez (2020, 

p.4) “em uma disputa contra o desencanto”. Tais autores tam-

bém consideram o colonialismo como um contínuo que ergue 

como obra e efeito de uma constante perda de potência que 

não trata apenas da perda da terra e do território, mas também 

“da destituição da condição eco-ontológica dos sujeitos - ou 

seja, a perda daquilo que podemos chamar de terrexistência”.  

Pensamos que essa condição eco-ontológica é consti-

tutiva das experiências e saberes de sujeitos do campo, atin-

gidos (as) pela expropriação da terra. Suas histórias e vivên-

cias remetem a um estado de contínua atenção e permanente 

tensão pelos riscos eminentes de desterritorialização, ao passo 

em que revelam sentidos e horizontes de realidades desde seu 

ponto de vista. Sujeitos que têm sido mortos, pressionados, 

quando não expropriados de seus territórios, segundo Acsel-

rad e Mello (2009), por um tipo de capitalismo extrativista 

que promove a acumulação de riqueza pelas corporações en-

gajadas na expansão de atividades e que situa o lucro acima 
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da vida. Trata-se de um sistema que impõe seus horizontes de 

realidade a partir do apagamento e do silenciamento de outras 

possibilidades de existência discursiva e espacial. 

Os efeitos integrais de impactação, remoção, morte e 

eliminação às comunidades em vulnerabilidade social podem 

ser exemplo do que Layrargues (2018) denomina como anti-

ecologismo no cenário neoliberal brasileiro contemporâneo, 

enquanto política de fragilização de leis ambientais e aparatos 

de gestão ambiental produzida pelo Estado. Quiñonez (2018, 

p. 13), considerando aspectos etnicoraciais, propõe a noção 

de “ecogenoetnocídio” para discutir a destruição neoextrati-

vista que está ocorrendo no Pacífico colombiano, destacando 

a necessidade da defesa ambiental das comunidades afro-co-

lombianas, como parte dos direitos humanos e direitos étnicos 

coletivos, na demanda por reparações históricas abrangentes 

e na construção de uma paz intercultural. Para este autor, in-

tegrar conceitualmente ecocídio, genocídio e etnocídio en-

quanto ecogenoetnocídio, possibilita uma reconstrução holís-

tica necessária à compreensão de um complexo padrão colo-

nial integral capitalista que assola os (as) afrodescendentes a 

partir de massacres, deslocamentos internos, assassinatos, en-

venenamento de rios e lagos, destruição de fontes de alimen-

tos, tecidos culturais e sociais.  
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No que se relaciona aos povos do campo (de identida-

des construídas na/com a natureza), agricultores, indígenas, 

quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de 

coco-de-babaçu, atingidos por barragens, povos de terreiro, 

ciganos, pomeranos, pescadores, ribeirinhos, geraizeiros, ca-

atingueiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas, 

dentre outros, têm denunciado, em inúmeros conflitos, que in-

justiças ambientais recaem de forma implacável sobre grupos 

étnicos vulnerabilizados. Nesse cenário, o antiecologismo en-

tra em cena com o modelo do agronegócio (além, é claro, da 

mineração e das grandes barragens) na produção simbólica do 

pensamento hegemônico da classe dominante, difundindo o 

perfil desejável de que “ser agro é bom”, pois “o agro é pop”, 

“o agro é tech” e o “agro é tudo”.  

A desterritorialização de comunidades, a alta concen-

tração de terras e a destruição dos biomas são inerentes a esse 

modelo de baixa diversidade ecológica, alta homogeneidade 

genética e crescente demanda pelo uso de agrotóxicos. Ao vi-

olar as leis básicas da ecologia em nome do lucro, o agrone-

gócio e a agricultura industrial contribuem com zoonoses, ad-

vindas de animais contidos, criados na natureza e na indústria. 

Isso porque as práticas em operações industriais na criação de 

animais, geram maior susceptibilidade às infecções virais e 
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proporcionam condições pelas quais patógenos podem evo-

luir a tipos de vírus mais contagiosos e infecciosos, que po-

dem infectar humanos. Nicholls e Altieri (2020) afirmam que 

a monocultura e o desenvolvimento capitalista tanto geram, 

quanto são susceptíveis a espécies de patógenos cada vez mais 

resistentes devido ao ecossistema artificial construído (NI-

CHOLLS; ALTIERI, 2020).  

Partindo de uma lógica “moderna- colonizadora- capi-

talista- patriarcal- heteronormativa” (WALSH, 2017, p.2), no 

Capitaloceno (IGLESIAS-RÍOS, 2019), a humanidade foi 

convertida em uma força de destruição. A crise socioambien-

tal manifesta na degradação das florestas e oceanos, na emis-

são dos gases de efeito estufa que causam colapsos climáticos 

transnacionais, atinge amplas dimensões da vida natural e so-

cial, mas a questão climática é, sem dúvida, uma ameaça dra-

mática, ainda que tenha efeito mais lento do que a pandemia 

aguda experienciada. Como o Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC) nos explica, se a temperatura 

média subir mais de 1,5°C acima do período pré-industrial, é 

provável que um processo irreversível de mudança climática 

seja posto em marcha. Assim, cientistas e, recentemente, os 

adolescentes, vem repetindo e gritando que temos de mudar 

urgentemente a forma como vivemos ou seremos condenados 
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ao desaparecimento de parte da população ou à existência 

muito pior em um planeta hostil.   

Nesse sentido, a pandemia do coronavírus é para Sousa 

Santos (2020) uma manifestação entre muitas do modelo de 

sociedade que se começou a impor globalmente a partir do 

século XVII e que está hoje a chegar à sua etapa final. Para o 

autor, é este o modelo que está hoje a conduzir a humanidade 

a uma situação de catástrofe ecológica, tendo uma de suas ca-

racterísticas essenciais a exploração sem limites da natureza. 

A pandemia está, assim, relacionada às vulnerabilidades soci-

oambientais que se dão pelo modelo capitalista hegemônico, 

que gera morte, desigualdades e fragilidades. 

O momento político, no qual emerge a pandemia, é, 

sem dúvida, complexo e obriga aos gritos, que empregados 

no sentido conferido por Walsh (2017) podem conformar ra-

chaduras e rupturas na ordem e nos padrões de poder, transi-

ção e revolução para nos distanciarmos do neoliberalismo que 

afeta, sobretudo os países do Sul. Para essa autora, uma nova 

racionalidade emerge dos modos de ser, dos processos de luta, 

dos povos afro, ameríndios, subalternizados. Assim, desde o 

Sul, os gritos de que nos fala tomam parte de um espanto 

frente ao sistema capitalista/colonial que, para ela, está ma-

tando a todos, frente à desesperança, a que e a como produzir 
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pensamentos, ações, lutas. Os gritos assim ganham novos 

contornos e sentidos pedagógicos enquanto mecanismos, es-

tratégias e ações de luta, rebeldia, resistência, desobediência, 

insurgência, ruptura e transgressão ante a condição imposta 

de silenciamento e silêncios. No dizer de Walsh: “Son estas 

“pedagogizaciones” y agrietamientos que dan sustento y an-

danza a las esperanzas pequeñas, esperanzas que cuando em-

piezan a hablarse, aliarse y tejerse entre ellas, se hacen más 

fuertes y más imparables en su alentar, crecer y caminar” 

(WALSH, 2017, p. 38). 

Nesse sentido, é que se faz urgente a produção de gritos 

em campos desguarnecidos de proteção social pelo grande ca-

pital. Por isso, de encontro a esta agricultura instaurada pelo 

agronegócio, pensamos a agroecologia, em toda a sua poten-

cialidade no campo, na cidade e também na escola. A Agroe-

cologia é uma ciência, uma prática agrícola e um movimento 

social. Segundo Caldart (2019) 

A agroecologia é matriz de produção que desenha 

uma forma de agricultura, de raiz ancestral, indígena 

e camponesa. E ao mesmo tempo é expressão das ini-

ciativas atuais de superação de sua forma industrial 

capitalista, responsável pela depredação da natureza e 

pelo adoecimento do ser humano[...]. E se realiza 

como um modo de vida, como cultura (CALDART, 

2019, p.3). 
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Sobre sua definição como prática agrícola, a agroeco-

logia se coloca como um modelo de produção de alimentos 

alternativo ao modo de produção atual, defendendo o direito 

de cada nação ou região a preservar e aperfeiçoar sua possibi-

lidade de produzir colheitas de alimentos básicos com a vari-

edade de cultivos equivalente, sendo esse direito a base da so-

berania alimentar. A agroecologia também é um movimento 

social pois defende a independência do/a produtor/a e consu-

midor/a em relação ao sistema capitalista, associando-se à 

luta contra as injustiças ambientais, que inclui a luta pela re-

forma agrária e pela soberania alimentar (ALTIERI, 2010). 

Para além da segurança na produção e oferta de alimentos 

saudáveis, o conceito de soberania alimentar, por sua vez, en-

fatiza o acesso dos/as agricultores/as à terra, às sementes e à 

água em meio a um processo de autonomia dos mercados lo-

cais, dos ciclos locais de consumo e produção, da soberania 

energética e tecnológica e das redes de agricultores/as.  

A agroecologia também tem coincidido em diálogos e 

práticas interdisciplinares com o feminismo. Ambas as pers-

pectivas, de um modo geral, compreendem que a destruição 

da natureza evidencia a ligação entre capitalismo e patriar-

cado, os dois com efeitos muito negativos na população em 
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geral, mas sobretudo para as mulheres, já que essas são dire-

tamente associadas à reprodução da vida por terem sido his-

toricamente provedoras no cotidiano de alimentos, água e 

energia. Também, ambas as perspectivas - agroecologia e fe-

minismo - buscam melhores condições para vida, e sua defesa 

intransigente prevê a restauração e preservação da natureza, a 

gestão integral dos territórios e a transformação das relações 

de gênero (SÁNCHEZ; CATACORA-VARGAS; SILI-

PRANDI, 2018). Para Guevara (2018) o valor atribuído pelas 

mulheres à natureza envolve cuidado enquanto bem (e não re-

curso) necessário à vida, mas também envolve protagonismo 

em defesa dos territórios contra a hegemonia do neoextrati-

vismo predatório, bem como contra relações de poder desi-

guais no nível familiar que limitam a gestão ambiental dos 

espaços dos quais depende a sua sobrevivência.  

No Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambi-

ental (GEA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

apostamos na ideia de que a agricultura que contempla os 

pressupostos da agroecologia, ao ser transposta para a escola 

urbana como uma experiência educativa estruturada coletiva-

mente, pode fomentar o conhecimento sobre modelos alterna-

tivos de produção alimentar apoiados nos conhecimentos 
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agroecológicos construídos historicamente pelos/as campo-

neses/as em sua relação próxima (e constitutiva) com a natu-

reza, pela ciência e pelos movimentos sociais do campo.  

Ao trazer práticas agrícolas para a cidade, a escola ur-

bana também pode trazer o campo para a cidade, e investir 

assim em um intercâmbio cultural (e de saberes), que permite 

a emergência de novas educabilidades que informam a agro-

biodiversidade, as memórias, os saberes e as práticas, os seres 

não humanos e elementos que as constituem. Assim como 

Silva, Almada e Oliveira (2019, p.228), que investigaram 

quintais para além de sua produção agrícola, salientamos a 

possibilidade da horta escolar enquanto espaço “produtor de 

sentimentos, conhecimentos e cosmologias” presentes nas 

motivações que permeiam sua manutenção.   

Articulado à perspectiva acima, o trabalho com as hor-

tas escolares, partindo dos pressupostos agroecológicos, ga-

nha outros contornos, uma vez que o trabalho educativo com 

a horta na escola pode estar embasado pelas críticas históricas 

produzidas pelo movimento do campo ao processo que cul-

minou com o atual modelo agroalimentar predatório ligado ao 

agronegócio instalado no Brasil. Ao abarcar dimensões soci-

ais, culturais, políticas, econômicas e ecológicas da agricul-

tura, a agroecologia na escola coaduna-se a uma educação 
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ambiental que se opõe a uma visão hegemônica de mundo, 

configurando um viés transformador para ações educativas e 

sociais. Revolver este trabalho educativo com temas sociais 

agudos e vivos convida a pensar novas maneiras a partir das 

quais professores/as e estudantes podem romper com práticas 

formativas neutras, apartadas de compromisso social, em di-

reção à formação de sujeitos ecopolíticos. Nas palavras de 

Layrargues (2020, p. 60) este sujeito “não é só aquele que in-

corpora novos comportamentos ecológicos no seu ambiente 

doméstico ou de trabalho, mas também luta pelos direitos am-

bientais”. Em sua defesa, o desafio do/a educador/a ambiental 

não é somente de enfrentar a ignorância, contribuindo com o 

desenvolvimento de uma consciência ecológica; é também o 

de enfrentar a ganância.  

Entre a Pesquisa e a Extensão, a Horta como  

caminho para a Agroecologia Escolar  

Com os aportes discutidos acima, empreendemos in-

vestigações sobre as hortas das escolas públicas da cidade de 

Juiz de Fora, MG, seus usos e finalidades, suas potencialida-

des e limites. Tais investigações foram realizadas na cidade 

entre os anos de 2016 a 2018, em escolas municipais e esta-

duais que possuíam hortas. Nestas, foram feitas entrevistas 



 

79 
 

semiestruturadas com 25 professores/as produtores/as de prá-

ticas educativas relacionadas a esses espaços, objetivando 

aprofundar o olhar sobretudo para o aspecto pedagógico des-

tas hortas. De um modo geral, as significações dos/as profes-

sores/as sobre as hortas revelaram uma Educação Ambiental 

frágil em denunciar desigualdades e quadros de degradação 

ambiental no campo e na relação campo-cidade e, ainda, em 

problematizar os modelos predatórios do agronegócio na pro-

dução de alimentos. Ao levantar a bandeira da conscientiza-

ção individual sobre “conhecer a natureza” em seus aspectos 

naturais, minimizar uso da água ou ainda diminuir geração de 

resíduos, os/as professores/as entrevistados/as contribuem 

com ideologias hegemônicas, uma vez que não associam o 

trabalho pedagógico que pode ser desenvolvido nas hortas a 

conteúdos sociocríticos relacionados às lutas por soberania 

alimentar, pelo feminismo, por justiça ambiental e em suma 

pela agroecologia (NUNES; ROTATORI; COSENZA, 2020; 

COSENZA; SILVA; REIS, 2021). 

Também Nunes (2019), em dissertação de mestrado, 

defendida no âmbito dos trabalhos do GEA/UFJF, investigou 

discursos de professoras de educação infantil e primeiros anos 

do ensino fundamental de escolas públicas municipais de Juiz 

de Fora, em formação continuada, sobre as hortas escolares. 
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Um dado interessante do trabalho da autora foi a presença de 

significações relativas ao direito à natureza: garantir que as 

crianças tenham contato com a natureza por meio da horta. Os 

discursos das professoras se aproximam muito da ideia de 

“ComVivência Pedagógica” proposta por Guimarães e Gra-

nier (2017), que admite a perspectiva do “reencontro com o 

natural”, em possibilidades de reaproximação do ser humano 

à sua essência natural, seu ambiente vital, restaurando a capa-

cidade ancestral de sentir-se em comunhão com o todo e na-

turalmente “ouvir” a natureza. Nesse sentido, o trabalho de 

Nunes nos aponta a dimensão sensitiva, o reencantamento 

com a força conectiva da amorosidade com outros seres e ele-

mentos com quem coabitamos o planeta. Isso alimenta o sen-

timento que Tiriba (2017) chama de biofilia, enquanto condi-

ção humana que permite sentir-se parte da natureza, em uma 

busca pela relação com os outros seres vivos e com os proces-

sos naturais. Tal sentimento pode, ainda, levar ao que vem 

sendo tomado, cada vez mais, como algo urgente: o desejo de 

proteger o planeta e o cultivo de senso de justiça ambiental e 

de indignação ética perante processos de injustiças ambien-

tais. Essa proposta evoca um estado de conexão e de liberta-

ção por meio do diálogo de saberes contra-hegemônicos e não 
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hierárquicos, pondo em questão a colonialidade do saber, a 

qual invisibiliza modos de viver, sentir e pensar.  

Partindo dos resultados destas investigações é que o 

Projeto de extensão “Percursos sustentáveis em busca de no-

vas possibilidades para as hortas escolares: quando professo-

res/as e agricultores/as urbanos/as se encontram” foi criado 

em 2019 e percorreu 2020 e 2021, visando a formação de pro-

fessores/as, a melhoria da gestão das hortas, do trabalho pe-

dagógico nelas realizado e de reflexões mais amadurecidas 

em torno das contribuições do projeto à prática docente. Aqui 

é preciso reforçar o grande campo da educação, constituidor 

da educação ambiental, e nele, a formação de professores/as. 

As ameaças à educação brasileira, incorporando àquelas atu-

alíssimas advindas das estratégias de controle da pandemia, 

exigem a publicização e o debate públicos; exigem, portanto, 

que gritemos. A luta por escolas públicas democráticas, inclu-

sivas, laicas, e com liberdade de ensinar, depende de tais gri-

tos para defender projetos radicalmente democráticos, ante ao 

desmonte que, no dizer de Cássio (2019), ganha contorno de 

barbárie enquanto impulso destrutivo.  

Justificado pelas demandas de formação que os/as pró-

prios professores/as enunciaram na pesquisa, em 2019, o pro-



 

82 
 

jeto envolveu um curso que denominamos “Encontros Forma-

tivos”, em que seis escolas públicas de Juiz de Fora estiveram 

efetivamente representadas por sete professoras, junto de seis 

agricultores/as e integrantes do GEA/UFJF. Duas proprieda-

des rurais da região, o Jardim Agroecológico da Faculdade de 

Educação da UFJF e o Jardim Botânico da UFJF, também fo-

ram pontos de encontro para o curso. Assim, o projeto envol-

veu em 8 encontros o deslocamento dos/as participantes entre 

as escolas e as propriedades rurais da cidade de Juiz de Fora, 

sendo mediado pelos/as agricultores/as.  

Já em 2020 fomos surpreendidos/as pela pandemia 

COVID-19, que revela e ensina sobre a crise socioambiental, 

demandando ao campo da Educação Ambiental (EA) novos 

contornos epistêmicos e teóricos (COSENZA et al, 2020). Do 

mesmo modo, demandou outras estratégias de continuidade e 

vivacidade ao projeto: encontros virtuais e a escrita coletiva 

deste livro envolvendo professoras participantes do curso e 

agricultores/as, narrando valores e experiências construídas 

na vida cotidiana e/ou naquelas advindas dos Encontros For-

mativos.  

O diálogo entre saberes se aponta nos capítulos em que 

professoras e agricultores/as escrevem juntos. Se trata da co-
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nexão (e atualização) entre duas distintas práticas sociais atra-

vessadas por dinâmicas comuns, embora em diferentes di-

mensões e usos, sem que uma se reduza a outra: a de sentir a 

natureza, plantar, colher, coletar, produzir com ervas (algu-

mas medicinas), transformar alimentos e cultivar a humaniza-

ção do ser na/com a natureza.   

Este livro conta sobre esses percursos, diversos, mas 

em conexão, na busca do que qualificamos como “Agroeco-

logia Escolar”. Suas autoras e seus autores são participantes 

do projeto, algumas professoras, outras/os agricultoras/es, al-

gumas/uns inseridos nele desde 2016, porque sujeitos das pes-

quisas que deram sustento à proposta de extensão; outras/os 

como participantes dos Encontros Formativos e ainda ou-

tros/as agregados mais recentemente, em parcerias que o pro-

jeto construiu e alargou ao longo dos 3 anos de existência.  

O projeto contou com profícuas parcerias, como a Se-

cretaria Municipal de Educação, a Superintendência Estadual 

de Educação e movimentos e associações de agricultores/as 

locais. Destacamos aqui o potencial do projeto em contribuir 

com os princípios e anseios de agricultoras/es colaborado-

ras/es no que se relaciona ao alargamento de suas ações de 

caráter educativo, nesse caso no diálogo com professoras e 

escolas. São eles: 1) Casa do Lago, uma Associação de Bio 
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Cosméticos e Fitoterapia que cria seus produtos feitos inte-

gralmente com ervas medicinais orgânicas de cultivo próprio, 

2) MST: Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra - Assen-

tamento Dênis Gonçalves, Goianá, MG, 3) NEPA: Núcleo de 

Ensino e Pesquisa em Agroecologia, uma organização civil 

sem fins lucrativos, que nasceu em 1996, e tem como missão 

promover sustentabilidade através da integração do ser hu-

mano com a natureza, criando e transferindo tecnologias so-

ciais no âmbito da agroecologia biodinâmica, educação eco-

lógica e saúde integral, 4) EIDQUI: Escolha Inteligente do 

Quintal, uma microempresa de produtoras rurais que tem 

como objetivo cultivar, comercializar e demonstrar o cultivo 

e uso das Pancs - Plantas Alimentícias Não Tradicionais - no 

dia-a-dia  e, 5)  MOGICO: Monte de Gente Interessada em 

Cultivo Orgânico – que é uma associação criada em 2013, em 

que consumidores e produtores trabalham juntos para fortale-

cerem a produção local, realizarem feiras, promoverem a cer-

tificação orgânica participativa e ações educativas no âmbito 

da Agroecologia.    

As professoras participantes lecionam diferentes disci-

plinas escolares, sendo: Ciências, Português, Literatura e as 

que trabalham no Ensino Fundamental I e na Educação Infan-
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til. Além disso, variados tipos de escolas estiveram represen-

tados, sendo: escola regular, escola especial, educação de jo-

vens e adultos (EJA), centro socioeducativo (destinado a me-

nores infratores) e educação infantil. A atuação na educação 

pública é ponto comum em todas as professoras aqui menci-

onadas. Além disso, no âmbito do GEA, todo o projeto, desde 

a pesquisa, envolveu 2 bolsistas de iniciação científica do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 3 bolsistas de 

extensão dos cursos de licenciatura em História, Geografia e 

Pedagogia, 4 estudantes da pós graduação em Educação, 

sendo 1 de mestrado e 3 de doutorado. Nesse percurso, uma 

agricultora parceira ingressou no Mestrado no Programa de 

Pós Graduação em Educação da UFJF. Entendemos que tais 

parceiros/as, ao tomarem parte do percurso educativo, são to-

dos/as produtores/as de educabilidades. 

Portanto, foi na diversidade de sujeitos individuais e 

coletivos participantes que o projeto de extensão se fez, apos-

tando em experiências educativas inspiradas em Lara (2010) 

que enfoca a educação numa perspectiva de superação dos du-

alismos humanidade/natureza, humanos/não humanos e 

vida/escola, e aponta como fundamental para o/a educador/a, 

o entusiasmo pela educação, tarefa primeira da vida de qual-
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quer grupo humano. Para Lara, antes de se dizer capaz de con-

tribuir para a educação, é importante que o espaço educativo 

e o/a educador/a interroguem-se sobre a sua capacidade de 

ver, ouvir, sentir e interpretar o que a humanidade está sendo 

ou, melhor como está acontecendo; como a humanidade está 

se questionando; quais anseios humanos se tornam crítica ao 

constituído. É essa diversidade que dá força à escrita deste 

livro como apelo a um porvir melhor, como desafio e tarefa.  

Assim, com a tessitura das experiências e reflexões que 

surgiram no decorrer do projeto, algumas dimensões educati-

vas da agroecologia escolar foram construídas a partir das 

análises interpretativas de todo o processo formativo e por 

meio de estratégias etnográficas de observação, entrevistas e 

análises discursivas. São elas: 1) Diálogos entre sujeitos e sa-

beres; 2) Transgressões dos espaços pedagógicos, dos currí-

culos rígidos e dos conhecimentos fragmentados; 3) Visibili-

dade às injustiças e às lutas sociais; 4) Relações entre comu-

nidades, movimentos sociais e campo-cidade; 5) Defesa dos 

territórios e da soberania alimentar. Tais dimensões educati-

vas podem ser melhor compreendidas em Cosenza; Silva; 

Reis (2021).  

Tomamos as palavras de uma das professoras sobre 

como o projeto de extensão a reconectou com sua infância, 
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com sua juventude no meio rural, com seus laços familiares. 

Nas palavras dela:   

“Eu tenho encontrado raízes mesmo, da minha famí-

lia, dos meus costumes, de plantas que eu tinha o cos-

tume de comer e fui deixando de lado. Então, assim, 

eu estou numa construção muito gostosa e eu tenho 

sentido que isso também vem em outros professores. 

Então eu acho que esse curso foi um start, literal-

mente, de uma consciência minha, da minha história 

e também de passar uma construção de pensamento 

para as pessoas hoje, para as famílias... da importância 

do campo, da importância da agroecologia, da impor-

tância do conhecimento quanto ao alimento que se 

produz” (Aurora, professora da educação especial na 

EJA, 26/10/2019, nome fictício). 

 

Usamos as palavras de Aurora para explorar o modo 

como essa professora se coloca em um movimento de ressig-

nificar os saberes daqueles sujeitos que conviveram com ela 

na infância e na adolescência, retomando o passado para re-

fletir sobre o presente. Esta troca de saberes, muitas vezes 

deslegitimados pela ciência moderna, permite visitar saberes 

tradicionais, que consideram as memórias e os afetos ligados 

à natureza. Nesse sentido, a memória, enquanto artefato de 

identidade, é um produto não acabado, é um campo de con-

flito e de permanente construção (MIRANDA, 2007). Em ou-

tras palavras, ela abriga o tempo-espaço apropriado pelos su-

jeitos, seja em sua trajetória de vida, narrativas ou contexto 
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histórico-social em que está inserido. As histórias das famí-

lias, das comunidades, dos sujeitos, da escola e de outros seres 

e elementos da horta, histórias e mundos gerados pelas alian-

ças entre os seres, permeiam esse tempo-espaço e se fazem 

presentes em modos de enunciar o projeto por meio de outro 

olhar. 

As palavras de Aurora são aqui posicionadas como um 

sopro de esperança para pensarmos em horizontes e caminhos 

de uma educação ambiental na superação do viés antropocên-

trico e, como na afirmação de Almada e Venâncio (2021), no 

reconhecimento de outros seres/entidades/ elementos que 

agem e produzem conhecimento no mundo. 

Nos últimos 500 anos, o carrego colonial, como nos 

propõe Luiz Rufino (2019), tomou conta dos corpos humanos, 

mas como nos lembram Almada e Venâncio (2021), esse car-

rego se estende aos conhecimentos inscritos na diversidade 

dos viventes, não somente humanos. Ao reconhecer os sabe-

res mais que humanos produzidos pelos sistemas vivos, a 

Educação Ambiental se constitui como espaço para constru-

ção de práticas educativas que consideram a decolonialidade 

por meio das vozes de identidades configuradas pela natureza, 

junto daquelas advindas de outros seres/entidades/elementos, 

abafadas pelo antropocentrismo ocidental.  
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Neste livro, estabelecemos o desafio de pensar com a 

sociobiodiversidade e com a natureza, escutar sensivelmente 

suas vozes. Ao apresentarmos reflexões e práticas sobre a 

Agroecologia Escolar em sintonia com a Educação Ambien-

tal, colocamos em questão modos de ser, existir e resistir, en-

tendendo a natureza em toda sua complexidade e sabedoria. E 

é nesse caminho que tentamos seguir, na construção de outros 

mundos possíveis, em “gritos, grietas y siembras de vida” 

(WALSH, 2017, p.17), em diálogo com sabedorias guarda-

das, como na epígrafe deste capítulo, com o ouvido voltado 

ao interior, à procura do coração. 
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Soberania Alimentar e Alimentação  

Saudável: Desafios à Educação  

Ambiental

 

Amar o campo ao fazer a plantação,  

não envenenar o campo e purificar o pão.  

Amar a terra e nela plantar semente.  

A gente cultiva ela e ela cultiva a gente.  

(Zé Pinto, Artista Popular e Militante do ST/MG) 

 

Primeiras Palavras 

A questão do alimento sempre aparece como um dos 

temas mais relevantes para a população brasileira. Em todos 

os aspectos, tanto no debate do seu acesso, quanto no debate 

da sua qualidade, este tema se impõe. Durante a pandemia da 

COVID-19, dados mostram que 53% daqueles/as que recebe-

ram auxílio emergencial privilegiaram nos gastos com a co-

mida (GIELOW, 2020). Além disso, o consumo de alimentos 

orgânicos vem aumentando nestes tempos pandêmicos (OR-

GANICSNET, 2020). Contudo, o dado mais alarmante é que 
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19 milhões de brasileiros estão passando fome em meio a pan-

demia e mais da metade dos lares no Brasil passam por algum 

grau de insegurança alimentar (LACERDA, 2021).  

Existe uma narrativa hegemônica de que o Agronegó-

cio é o grande responsável por impedir um aprofundamento 

maior na crise econômica que vivemos e que é responsável 

pela produção dos alimentos consumidos em nosso país. Esta 

propaganda é sustentada pelo Estado brasileiro através, prin-

cipalmente, dos veículos da grande mídia. Neste contexto, os 

discursos de que “O Agro é tech” e “O Agro é Pop” são ema-

nados como mantras.  

Contudo, a realidade coloca à prova esse discurso 

quando verificamos os números referentes à produção no 

campo brasileiro. Quando se esclarece quem produz para o 

consumo alimentar no Brasil, como se produz e qual o destino 

dessa produção, fica escancarada a insustentabilidade do mo-

delo agroalimentar tradicional vigente. Segundo Nicholls e 

Altieri (2020), os/as pequenos/as agricultores/as, controlam 

apenas 30% das terras aráveis do mundo, mas produzem entre 

50 e 70% dos alimentos consumidos na maioria dos países. 

A situação se agrava à medida que as paisagens agrí-

colas biodiversas, em que os cultivos estão rodeados por áreas 
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de vegetação natural, estão sendo substituídas por grandes 

áreas de monocultivos que causam desmatamento e apareci-

mento de doenças. Segundo Nicholls e Altieri (2020), os mo-

nocultivos em grande escala ocupam em torno de 80% dos 

1.500 milhões de hectares dedicados à agricultura em todo o 

mundo. Sua baixa diversidade ecológica e homogeneidade 

genética tornam os cultivos muito vulneráveis às infestações 

de plantas “invasoras”, invasões de insetos e à emergência cli-

mática. Para controlar as “pragas”, aplicam-se em torno de 2,3 

bilhões de quilos de agrotóxicos a cada ano no mundo, mas 

menos de 1% alcança as pragas efetivamente, sacrificando o 

solo, o ar, a água e a saúde humana. Muitos inseticidas cau-

sam a diminuição de insetos polinizadores, e, diante do pro-

cesso natural evolutivo, proporcionam o aparecimento de ou-

tros insetos e ácaros resistentes a estes inseticidas. Isso reforça 

o quadro cíclico e devastador do agronegócio: seu modo de 

produção tem gerado cada vez mais a necessidade de amplia-

ção e diversidade do uso de agrotóxicos, muitos deles associ-

ados ao surgimento de diversos tipos de câncer, além de alte-

rações endocrinológicas causadoras de outras doenças igual-

mente graves (NICHOLLS; ALTIERI , 2020).  



 

98 
 

 As práticas em operações industriais na criação de ani-

mais - gados, aves e porcos - (confinamento, exposição respi-

ratória a altas concentrações de amoníaco, sulfeto de hidrogê-

nio e outros compostos químicos que emanam dos dejetos) 

não somente deixam os animais mais susceptíveis às infec-

ções virais, como podem proporcionar as condições pelas 

quais os patógenos podem evoluir a tipos de vírus mais con-

tagiosos e infecciosos, que podem infectar humanos. Nesse 

processo, ao violar as leis básicas da ecologia em nome do 

lucro, o agronegócio e a agricultura industrial contribuem 

com zoonoses, advindas de animais contidos, criados na na-

tureza e na indústria. Nicholls e Altieri (2020) afirmam que a 

monocultura e o desenvolvimento capitalista tanto geram, 

quanto são susceptíveis a espécies de patógenos cada vez mais 

resistentes devido ao ecossistema artificial construído.  

Frente aos diversos problemas econômicos, ambientais 

e sociais gerados pela fragilidade do sistema alimentar globa-

lizado, a soberania alimentar mostra-se fundamental para res-

tabelecer o acesso justo à terra, à água e às sementes, garan-

tindo a autonomia dos/as agricultores/as. Ao fomentar a sobe-

rania alimentar, a agroecologia pode produzir localmente ali-

mentos e demais produtos sustentáveis e mais seguros, tanto 
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para comunidades rurais, quanto urbanas. Pensamos a agroe-

cologia em toda a sua potencialidade no campo e na cidade 

como prática social de grande produção de educabilidades. 

Ela se constitui como base para uma agricultura capaz de ali-

mentar as pessoas de forma equitativa e sustentável, promo-

vendo diversidade e resiliência socioecológica e colaborando 

para impedir o surgimento de novas pandemias. Assim, a pre-

sente escrita pretende problematizar o agronegócio e oferecer 

experiências e alternativas que apontem a necessidade (assim 

como a possibilidade) de mudar esse paradigma alimentar e 

produtivo, com a esperança de novas educabilidades.  

O Agro (negócio) é tudo, mesmo? 

O agronegócio brasileiro é um pacto entre o latifúndio 

improdutivo1, o empresário rural “moderno”, o Estado brasi-

leiro, o capital financeiro, a mídia e as empresas transnacio-

nais. Este modelo tem como grande objetivo a exportação de 

 
1 Considera-se uma área improdutiva quando a mesma não atinge os índices de 

produtividade estabelecidos. É necessário atingir 80% do Grau de Utilização da 

Terra – GUT, e 100% do Grau de Eficiência na Exploração – GEE 

(http://www.agricultura.al.gov.br/cedafra/documentacao/apresentacoes/INDI-

CES%20DE%20PROPRIEDADE%20DA%20TERRA.pdf). Nessa medição, no 

Brasil ainda são utilizados os índices da década de 1970, ou seja, há uma necessi-

dade de atualização desses índices, já que o desenvolvimento de tecnologias e a 

produtividade no campo deram grandes saltos. Tudo indica que poderia haver mais 

latifúndios improdutivos atualmente se levássemos em consideração a atualização 

desses índices.  

http://www.agricultura.al.gov.br/cedafra/documentacao/apresentacoes/INDICES%20DE%20PROPRIEDADE%20DA%20TERRA.pdf
http://www.agricultura.al.gov.br/cedafra/documentacao/apresentacoes/INDICES%20DE%20PROPRIEDADE%20DA%20TERRA.pdf
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algumas commodities como soja, milho, carne, açúcar e café. 

Não tem nenhum compromisso com o mercado interno e a 

conformação da cesta básica de alimentos dos/as trabalhado-

res/as a um custo menor. Durante a pandemia, com a alta do 

dólar, tem-se o aumento das exportações, principalmente para 

a China, em detrimento da oferta de produtos no mercado in-

terno. Isto decorre da falta de políticas de proteção e estoque 

de alimentos por parte do governo brasileiro, sobretudo pelo 

esvaziamento do papel da Companhia Nacional de Abasteci-

mento (CONAB). 

Stedile e Carvalho (2015, apud ZIEGLER, 2009) citam 

os estudos apresentados na FAO (Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura -  Food and Agri-

culture Organization) que chamam a atenção para um dos 

principais motivadores da fome e da desnutrição no mundo, 

sendo a especulação da Chicago Commodity Stock Exchange 

(Bolsa das matérias-primas agrícolas de Chicago), onde são 

estabelecidos os preços de quase todas as commodities ali-

mentícias do mundo.  

Além de deter a maior porção das terras agricultáveis 

nacionais, o agronegócio corrobora com a concentração de 

renda, pois não gera empregos no campo. As ocupações de 
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mão de obra nos estabelecimentos do agronegócio, se compa-

radas aos estabelecimentos de base familiar, são significativa-

mente menores. Segundo o IBGE (2017), cerca de 77% dos 

espaços ocupados pela Agricultura Familiar somam somente 

23% da área total dos estabelecimentos agropecuários. Em 

contrapartida, tais estabelecimentos na Agricultura Familiar 

admitem cerca de 10,1 milhões de pessoas, ou 67% da mão 

de obra total dos estabelecimentos agropecuários do país. Ou 

seja, numa menor área se geram mais postos de trabalho pela 

Agricultura Familiar se comparados à Agricultura Patronal.  

No Brasil, cada vez mais, os conflitos socioambientais 

pelo acesso à terra são gerados pela sanha deste modelo. Nos 

últimos anos, aumentou o número de ativistas e militantes as-

sassinados/as que lutam pela proteção ambiental e pelos di-

reitos humanos no campo (CPT, 2020), além dos recorrentes 

casos de trabalho, análogos ao trabalho escravo, verificados 

todos os anos em grandes fazendas e usinas. Registra-se que, 

desde 1995, mais de 50 mil trabalhadores/as foram liberta-

dos/as do trabalho análogo ao escravo no Brasil (SMAR-

TLAB, 2017).   

A concentração de terras e a destruição dos biomas são 

inerentes a esse modelo. Nunca houve tantas queimadas nos 
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biomas Pantanal e Cerrado como em 2020, e avança exponen-

cialmente o desmatamento na Amazônia. Ainda, ano após 

ano, aumentam as contaminações dos solos e águas, além da 

produção de alimentos com altas taxas de agrotóxicos. Aqui 

vale dizer que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo.  As commodities soja, milho, cana e algodão con-

centram 85% do total de agrotóxicos utilizados. Contrariando 

alegações de que essa disparada no uso de agrotóxicos seria 

“consequência inexorável” do aumento de produtividade ou 

da expansão da área cultivada, estudos e dados oficiais evi-

denciam que, entre os anos 2000 e 2013, o uso de agrotóxicos 

no Brasil dobrou, enquanto a área cultivada cresceu apenas 

20%. No mesmo período, também dobraram os casos de into-

xicação (FERNANDES, 2018). 

Esta é a lógica perversa de um modelo que visa os lu-

cros em contraposição à vida. Para Miranda (2012) um ali-

mento que se assume enquanto mercadoria, terá um dono que 

visa, como objetivo final, seu lucro. Então a organização dos 

processos produtivos envolvendo tanto a produção quanto a 

distribuição, destinam-se a buscar a lucratividade. Este dono, 

na busca de seus lucros, nem sempre terá preocupações coin-

cidentes com os interesses de quem consome este alimento, 
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pois seu objetivo final não é a produção de comida e sim de 

commodities para exportação.   

Quem escolhe o que comemos?  

As transnacionais vinculadas ao Agronegócio, a cada 

passo do desenvolvimento do capitalismo no campo, concen-

tram e centralizam as cadeias produtivas alimentares. Todos 

os elos da produção, dos insumos (sementes, fertilizantes e 

agrotóxicos), na produção (tratores, implementos agrícolas e 

tecnologias), no beneficiamento (agroindustrialização), na lo-

gística e, por fim, na comercialização (redes varejistas e ata-

cadistas de alimentos), são oligopolizados e, posteriormente, 

monopolizados por poucas empresas.  

Esta monopolização dos processos produtivos conduz 

a uma transferência de valor do produto agrícola das mãos 

dos/as verdadeiros/as produtores/as, os/as camponeses/as, 

para as mãos das corporações. Ou seja, uma expressiva por-

centagem do valor agregado das matérias primas produzidas 

pelos/as agricultores/as, não fica com eles/as, pois passa a per-

tencer aos atravessadores, às indústrias de agroquímicos e se-

mentes, à agroindústria que processa os produtos e os embala, 
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às empresas de armazenamento e transporte, e também às re-

des de hipermercados que levam estes alimentos até o/a con-

sumidor/a final.  

Um grande exemplo de concentração e centralização 

da produção de alimentos, a partir de fusões, que comprova o 

poder destes monopólios no controle de nossos sistemas ali-

mentares é a 3G Capital. Fundada pelo brasileiro Paulo Le-

mann, a partir de aquisições e fusões formou a AMBEV. Em 

2010, a 3G Capital adquiriu a Burger King por US$4 bilhões. 

Em 2013, a 3G Capital se uniu com a Berkshire Hathaway, e 

comprou a gigante dos alimentos Heinz. Em 2015, a Heinz 

adquiriu o grupo Kraft Foods por US$62 bilhões para formar 

a Kraft Heinz, a quinta maior empresa de alimentos e bebidas 

do mundo. Neste emaranhado de fusões, a 3G Capital se-

guindo sua estratégia, em 2004 e 2008, através da AMBEV e 

junto com a Interbrew, da Bélgica, e a Anheuser-Busch, dos 

EUA, formaram a AB InBev, a maior produtora de cerveja do 

mundo (LUIG; GREENBERG, 2019).  

Trigo, milho e soja são as três principais commodities 

comercializadas mundialmente, seguidas do açúcar, óleo de 

palma e o arroz. Archer Daniels Midlan (ADM), Bunge, Car-

gill e Louis Dreyfus Company, são conhecidas como o “grupo 
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ABCD” e dominam as importações e exportações de commo-

dities agrícolas. Possuem extraordinárias infraestruturas em 

vários países, como navios oceânicos, portos, ferrovias, refi-

narias, silos e moinhos. Agora a Corporação Nacional de Ce-

reais, Óleos e Alimentares da China (COFCO) alcançou o 

grupo ABCD e o substituiu como o principal comprador de 

milho e soja brasileiros. A participação da ABCD nas expor-

tações brasileiras de grãos caiu de 46% em 2014 para 37% em 

2015; o COFCO representou 45%, como principal comprador 

de milho e soja brasileiros. O Grupo ABCD e o COFCO, jun-

tos, representam 70% do mercado mundial de commodities 

(HERRE, 2019).  

Outro exemplo: no mundo, estima-se que a Unilever 

mantenha uma participação de mercado de 49,6% em alimen-

tos, produtos de limpeza, de higiene, cosméticos, entre outros, 

em supermercados e mercearias. No Brasil, a empresa é de-

tentora inclusive de marcas competidoras, como no caso da 

Knorr e da Arisco, e declara estar presente em cem por cento 

dos lares brasileiros (BARTZ, 2019). 

Toda esta tendência em concentrar a produção de ali-

mentos a cargo de poucas empresas gera pouca diversidade 

alimentar. Diminui-se a diversificação culturalmente estabe-
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lecida pelos povos por uma padronização escassa de alimen-

tos. Os alimentos não processados estão sendo substituídos 

por refeições altamente processadas e prontas, como pizzas e 

sopas. Problemas de saúde como obesidade, diabetes e doen-

ças crônicas são as consequências dessas tendências. As re-

feições prontas estão cada vez mais enriquecidas com proteí-

nas, vitaminas, probióticos e ácidos graxos ômega 3.  

Segundo Nicholls e Altieri (2020), o fato de menos es-

pécies de cultivos estarem alimentando o mundo suscita pre-

ocupações com a nutrição humana. Também preocupa o com-

prometimento da resiliência do sistema alimentar global, pois 

a diversidade de cultivos é essencial para a adaptação climá-

tica. A perda da diversidade de cultivos e a homogeneização 

concomitante de agroecossistemas podem ter consequências 

importantes para a prestação de serviços ecológicos e a sus-

tentabilidade do sistema alimentar. A mais grave consequên-

cia dessas transformações é a criação de desertos alimentares, 

sendo estes o estabelecimento de locais com difícil acesso a 

alimentos nutritivos por falta de informação, renda, tempo 

e/ou distância (BARTZ, 2019). 
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Nosso pão de cada dia 

O direito humano à alimentação adequada:  

Consiste no acesso físico e econômico de todas as pes-

soas aos alimentos e aos recursos, como emprego ou 

terra, para garantir esse acesso de modo contínuo, (...) 

e adequada ao contexto e às condições culturais, soci-

ais, econômicas, climáticas e ecológicas de cada pes-

soa, etnia, cultura ou grupo social (SALAMI; MATI-

ELO, 2015, p 37). 

 

Entendendo a segurança alimentar e nutricional como 

um conjunto de políticas públicas que devem ser assumidas 

pelos Estados, as organizações camponesas avançaram com a 

ampliação dessa concepção, através do conceito de soberania 

alimentar. O conceito de soberania alimentar foi introduzido, 

em 1996, pela Via Campesina Internacional, no contexto da 

Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA) realizada em 

Roma pela FAO. O debate oficial girava em torno da noção 

de segurança alimentar, reafirmando-a como direito de toda 

pessoa a ter acesso a alimentos sadios e nutritivos, em conso-

nância com o direito a uma alimentação apropriada e com di-

reito fundamental de não passar fome. No entanto, as organi-

zações camponesas e, em especial, as delegadas mulheres, 

presentes no Fórum paralelo à cúpula, foram críticas em rela-

ção aos termos utilizados na discussão dos governos, que, em 
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sintonia com a hegemonia do neoliberalismo e o surgimento 

da Organização Mundial do Comércio (OMC) na década de 

1990, ajustaram a definição de segurança alimentar tentando 

assegurar esse direito à alimentação através da liberalização 

do comércio de alimentos. Tal abertura abriu caminho para 

fazer da alimentação um grande e lucrativo negócio para as 

empresas transnacionais, para a indústria química, para o fast 

food, entre outras (CARVALHO; STEDILE, 2015). 

Assim, Soberania Alimentar para além de garantir o di-

reito a uma alimentação de qualidade e nutritiva, pressupõe a 

garantia da possibilidade dos povos escolherem o que vão co-

mer, proporcionando as condições estruturais e tecnológicas 

para que a produção desses alimentos seja realizada. Uma na-

ção precisa dominar seus processos produtivos para que sua 

soberania territorial e popular também seja garantida, além de 

ser o meio para a erradicação da fome. Aqui é preciso lembrar 

Josué de Castro, que em sua obra, Geografia da Fome (CAS-

TRO, 1946), traduzida em mais de 40 idiomas, consolidou o 

conceito de que a fome é um problema social, resultante da 

forma de organização social da produção e distribuição dos 

alimentos e não exatamente produto da ausência de sua pro-

dução nacional (CARVALHO; STEDILE, 2015). 
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Desta forma, construir alternativas para o estabeleci-

mento da Soberania Alimentar em um país, microrregião ou 

município, ou mesmo numa comunidade rural ou urbana, é o 

principal mecanismo de contraposição à padronização dos ali-

mentos imposta pelas grandes transnacionais. Ao explorar o 

vínculo entre agricultura, saúde e território, a agroecologia 

colabora para o enfrentamento da crise ambiental, nos mos-

trando como a produção de alimentos pode tanto promover 

saúde, quanto empoderar comunidades. O sistema agrícola 

baseado nos princípios agroecológicos, assim, mostra-se ca-

paz de enfrentar desafios por meio da diversidade e da resili-

ência, trazendo soberania alimentar e revendo as relações de-

siguais entre campo e cidade.  

Caminhos Alternativos 

A Reforma Agrária é um conjunto de políticas públicas 

que deveriam promover o desenvolvimento rural a partir da 

democratização das terras, mas também o acesso à educação 

no campo, saúde, cultura, lazer, e fomento à cooperação e à 

agroindustrialização (Programa Agrário MST, 2014, p. 35). 

Para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), uma Reforma Agrária Popular se justifica pois busca 



 

110 
 

a soberania alimentar do povo brasileiro. O acesso à terra pe-

los/as trabalhadores/as surge como um catalisador da produ-

ção de alimentos. O aumento da produção e a oferta de ali-

mentos atinge diretamente o padrão e os valores destes nos 

grandes centros urbanos. A defesa da Reforma Agrária é, as-

sim, uma importante ação de combate à fome em nosso país.  

Nesse sentido, a produção de alimentos oriundos dos 

assentamentos de Reforma Agrária deve coadunar-se às polí-

ticas de abastecimento dos municípios do seu entorno. Assim, 

a presença dos assentamentos, como por exemplo Denis Gon-

çalves, em Goianá; o Assentamento Marielle, em Tocantins; 

e o Assentamento Olga Benário, em Visconde do Rio Branco, 

pode somar-se a uma estratégia de abastecimento de alimen-

tos nessas microrregiões, sobretudo alimentos agroecológi-

cos.   

O município de Juiz de Fora, por exemplo, é a 4ª maior 

cidade em população de Minas Gerais. Somam-se a essa mi-

crorregião vários pequenos municípios vizinhos que orbitam 

a cidade, pois suas populações trabalham, acessam os serviços 

públicos e buscam os mercados juiz-foranos. Segundo o 

IBGE (2020), são 573.285 habitantes que possuem diversas 

demandas, sobretudo a de se alimentar todos os dias. 
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Este panorama populacional já indicaria a necessidade 

da conformação de um grande cinturão verde de produção de 

alimentos que correspondesse às demandas alimentares de 

toda a população. Contudo, mesmo que por hipótese não hou-

vesse insuficiências no acesso e distribuição dos alimentos ao 

longo de todo este território, qual seria a qualidade destes ali-

mentos? Como diminuir o consumo de alimentos altamente 

processados e substituir por alimentos frescos e de qualidade? 

Existe um conjunto de políticas públicas garantidoras da se-

gurança alimentar e nutricional na região? 

Uma das estratégias no combate dos desertos alimen-

tares é estreitar a relação entre agricultores/as e consumido-

res/as. São várias as formas que vêm sendo praticadas, como 

fortalecer políticas já vigentes como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e, em alguns municípios, os 

próprios Programas Municipais de Alimentação Escolar 

(PMAE). Outra alternativa milenarmente utilizada são as fei-

ras locais, que abastecem periodicamente as cidades com ali-

mentos diversificados. Esta modalidade proporciona que a re-

lação entre consumidores/as e produtores/as possa extrapolar 

a comercialização, pois permite a quem adquire o alimento, 

obter as informações sobre origem, forma de produção e ca-

racterísticas dos alimentos ofertados. O/a consumidor/a final 
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passa ser um/a coprodutor/a de educabilidade gerada na pro-

dução dos alimentos. Ainda, decorrente dos reflexos da pan-

demia do COVID 19, ampliou-se o acesso a estes/as feirantes, 

através do comércio on-line e delivery proporcionado por gru-

pos de consumo e por oferta de cestas agroecológicas.  

Hortas comunitárias realizadas por agricultores/as ur-

banos/as também são importantes na complementação da ali-

mentação com hortifrutigranjeiros, condimentos e plantas 

medicinais. Qualquer metro quadrado que receba luz e água 

pode gerar alimentos. Os bancos de alimentos são outras pos-

sibilidades de iniciativas de poder público que se constituem 

em espaços de recebimentos de alimentos oriundos de doa-

ções. Muitos alimentos de qualidade que seriam descartados 

pelos mercados atacadistas e varejistas, apenas porque perde-

ram sua aparência para a prateleira, poderiam ser fonte de ali-

mentação para pessoas em vulnerabilidade. 

Entretanto, diante de vários caminhos para a formação 

de sistemas agroalimentares mais fortes, ainda não bastaria 

construir os mecanismos de acesso a esse alimento sem ates-

tar o quanto o mesmo é saudável, ou seja, livre de agrotóxicos. 

Por isto, a produção agroecológica acompanha diretamente 

toda política de segurança alimentar e nutricional. A agroeco-

logia é uma matriz tecno-científica de produção de alimentos 
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com bases ecológicas. É também uma filosofia de vida que 

embasa a construção da relação entre agricultores/as com a 

natureza.  Admite ser uma realidade e uma necessidade para 

as transformações no campo, em oposição à lógica do Agro-

negócio. Da mesma forma, para se efetivar a agroecologia é 

necessária a democratização das terras através da Reforma 

Agrária, que garante as condições materiais para a busca da 

soberania alimentar e a justiça social no campo. 

Já é do conhecimento de todos/as os impactos à saúde 

da ingestão de alimentos contaminados por pesticidas, tor-

nando-se um grave problema de saúde pública devido ao au-

mento das doenças cancerígenas, neurológicas, distúrbios 

hormonais, entre outros. O ensinamento do pesquisador fran-

cês, Francis Chaboussou, precursor da agricultura ecológica, 

nos ajuda nesta reflexão: “Seu alimento, seu remédio; seu re-

médio, seu alimento” (CHABOUSSOU, 2006, p. 58). A cons-

trução de hábitos alimentares saudáveis é um dos meios pre-

ventivos para se evitar várias doenças.  

A proposta da soberania alimentar é um pacto entre 

agricultores/as, consumidores/as, poder público, universida-

des e instituições de pesquisa e extensão rural. Demanda pla-

nos de construção de curto, médio e longo prazo. Sobretudo, 

a elevação da consciência dos/as trabalhadores/as ao assumir 
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o ato de se alimentar como um ato político. É possível, assim, 

ampliar estas transformações necessárias para uma alimenta-

ção verdadeiramente saudável. Coletivamente, precisamos 

assumir esse compromisso. 

E o que a educação ambiental tem a ver com isso?  

A educação ambiental não é neutra, mas ideoló-

gica. É um ato político. 

(Tratado de Educação para Sociedades Sustentá-

veis e Responsabilidade Global, Rio de Janeiro, 

1992) 

Em 1994, um expoente educador ambiental brasileiro, 

Marcos Reigota, escreveu um livro emblemático que tratava 

da resposta da Educação Ambiental (EA) aos problemas so-

cioambientais. Inevitável, portanto, não relembrar aqui o que 

já definia, há vinte e cinco anos atrás, a essência da Educação 

Ambiental: ela já era reconhecida como Educação Política. 

O que se esperava da EA era a formação de sujeitos 

políticos, tanto quanto a disseminação de valores para uma 

consciência ecológica que fosse capaz de criar comportamen-

tos ecologicamente corretos, como a redução do consumo de 

água, a destinação correta do lixo e a adoção de um consumo 

sustentável. Esperava-se formar cidadãos/ãs com capacidade 
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de leitura crítica, de indignação e de mobilização contra a re-

alidade socioambiental injusta e predatória. O ativismo eco-

logista não deveria ficar limitado ao âmbito doméstico, onde 

cada um/a faz individualmente a sua parte, mas ampliar-se 

para a esfera pública, para a militância política e coletiva. 

Outra referência à constituição da EA no Brasil foi o 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentá-

veis”, de que trata a epígrafe deste texto. Formulado na Rio 

92 pelos movimentos sociais, esse documento é uma das prin-

cipais cartas orientadoras da EA. Além da afirmação de que a 

EA não é neutra, mas sim um ato político, em seus princípios 

assegura que esta deve tratar as questões globais/locais, suas 

causas e inter-relações, em seu contexto social e histórico. 

Prevê que aspectos relacionados ao desenvolvimento capita-

lista e ao ambiente, tais como saúde, direitos humanos, demo-

cracia, fome, degradação da flora e fauna, diversidades cultu-

rais/linguísticas/ecológicas, devem ser abordados de forma 

interdisciplinar, tendo como base o pensamento crítico, arti-

culando as relações econômicas na questão socioambiental. 

É importante sublinhar que essa concepção rompe com 

o reducionismo de uma visão conservadora da EA, infeliz-

mente ainda muito presente no senso comum e nas práticas 

pedagógicas. Para além do cuidado individual com o lixo, a 
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água, o solo, ou os seres do mundo natural, a EA busca não 

só mudanças comportamentais que anunciam a sustentabili-

dade, mas, sobretudo, mudanças políticas, que denunciam e 

combatem a insustentabilidade. Visa à formação de sujeitos 

críticos, participativos e comprometidos com uma sustentabi-

lidade socioambiental plural, enquanto opção ético-política. 

O caminho da sustentabilidade não é apenas uma questão 

ética e moral, é também questão política e econômica e assim, 

na EA, não basta formar sujeitos ecologicamente conscientes 

se eles/as também não forem politicamente atuantes. 

Assim, compreendendo os sentidos de um ambiente 

que se constitui nas e pelas relações entre mundos naturais e 

sociais, a proposta aqui é a de uma EA que aposta no enfren-

tamento da injustiça ambiental, da exclusão social, da desi-

gualdade na distribuição de riscos e serviços ambientais, da 

falta de participação política. Uma EA que dá visibilidade às 

injustiças socioambientais, assim como abraça o protago-

nismo comunitário por qualidade ambiental para contribuir 

em suas transformações. O convite à educação popular, ao 

currículo da escola e às pautas de outros espaços educativos 

não escolares é o de abertura aos cantos. Cantos que, no dizer 

de Miguel Arroyo (2011), são os de morada da vulnerabili-
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dade socioambiental, de impactações, de expulsões, de viola-

ções, de migrações, de remoções. Cantos onde estão as vivên-

cias ambientais agudas em espaços precarizados.  

Nessa direção, a aposta é por tratar pedagogicamente o 

espaço na potencialidade da denúncia do agronegócio e gran-

des latifúndios, que afetam ecossistemas e expropriam da 

terra o/a trabalhador/a do campo. Aqui os saberes tradicionais 

dos povos do campo e dos movimentos sociais do campo, 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), dá visibilidade a cantos, onde estão as lutas por terri-

tórios, ambiente, saúde e soberania alimentar. 

Cosenza; Araújo; Ferraz (2020) e Cosenza; Silva; Reis 

(2021) vêm empreendendo investigações sobre as hortas es-

colares e processos formativos de professores/as baseadas na 

necessidade de posicionar-se frente à agroecologia e a ques-

tões agudas que movimentam os anseios sociais a um porvir 

mais humano e democrático. Por isso, a horta escolar, de abor-

dagem comumente conservadora, biologizante, vem sendo 

defendida pelas autoras dentro do escopo da agroecologia es-

colar em dimensões que elas enxergam como educativas, in-

cludentes, ecopolíticas e esperançosas. São elas: 1) Diálogos 

entre sujeitos e saberes; 2) Transgressões dos espaços peda-
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gógicos, dos currículos rígidos e dos conhecimentos fragmen-

tados; 3) Visibilidade às injustiças e às lutas sociais; 4) Rela-

ções entre comunidades, movimentos sociais e campo-cidade; 

5) Defesa dos territórios e da soberania alimentar. 

 O presente momento histórico aponta para riscos 

à questão ambiental no Brasil. Principalmente pelo severo 

desmonte da gestão ambiental pública e pela extinção da Po-

lítica Nacional de Educação Ambiental (PNEA) nos organo-

gramas do MEC e do MMA (LAYRARGUES, 2018; 2019). 

Apesar dos duros golpes, o ambientalismo segue empenhado 

na defesa da necessidade militante de intervir político-peda-

gogicamente nos mecanismos da insustentabilidade 

(LAYRARGUES, 2020). Neste trabalho, denunciamos a agri-

cultura hegemônica e industrial como insustentável e, ao 

mesmo tempo, anunciamos a agroecologia como uma possi-

bilidade social e ecologicamente viável para restaurar as ca-

pacidades de produção de pequenos/as agricultores/as, pro-

movendo princípios e práticas agroecológicas que aumentam 

a produção agrícola tradicional, melhoram a agrobiodiversi-

dade e praticam soberania alimentar. É na confluência e na 

conexão entre os movimentos sociais agroecológicos do 

campo e da cidade, e na produção alargada de educabilidades, 
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que repousam a luta e a esperança por uma sociedade mais 

humanizada, menos predatória e ambientalmente justa.  
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Resiliência Socioecológica e Horta  

Escolar na Formação de Professores/as

 

Introdução 

 A horta escolar é um lugar gerador de muitos proces-

sos que abrangem dimensões sociais, culturais, políticas, eco-

nômicas e ecológicas (LLERENA; ESPINET, 2014), po-

dendo estimular o interesse dos/as alunos/as e fazer com que 

se sintam mais confortáveis em espaços de ensino não con-

vencionais. Este tipo de iniciativa pode proporcionar alimen-

tação saudável nas escolas e contribuir também para a forma-

ção de cidadãos/ãs conscientes e comprometidos/as com as 

principais preocupações ambientais, sendo o seu potencial 

educativo melhor aproveitado quando atravessado por uma 

educação ambiental crítica de base agroecológica. 

Segundo Llerena e Espinet (2014), a agroecologia es-

colar toma a agroecologia como referência, sendo um campo 
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emergente; esta é vista por alguns autores como uma disci-

plina científica, uma prática agrícola ou um movimento so-

cial. Referem também que outros autores a vêem como uma 

transdisciplina pluriepistemológica, cujas fontes de conheci-

mento são esses mesmos três âmbitos e que podem ser com-

preendidos por meio de três dimensões: a produtivo-ecoló-

gica, a socioeconômica e a político-sociocultural. 

Na dimensão ecológica produtiva da agroecologia, nos 

últimos anos, tem-se revelado que muitos agricultores não es-

tão apenas lidando com as variações climáticas, mas na ver-

dade estão se preparando para as mudanças, minimizando a 

perda de produtividade por meio do uso de uma série de téc-

nicas tradicionais, como o uso de variedades locais resistentes 

à seca ou aos extremos de umidade, coleta de água, policul-

tura, agrossilvicultura, sistemas de conservação do solo e ou-

tros (ALTIERI, 2013).  

As possibilidades educativas oferecidas por uma horta 

escolar admitem a abordagem da resiliência socioecológica 

em seus aspectos sociais e naturais e permite a reflexão e o 

respeito à diversidade cultural e à biodiversidade. Segundo 

Escalera e Ruiz (2011) a resiliência de um socioecossistema 

deve ser entendida como a capacidade das pessoas em lidarem 
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com as mudanças, não de resistir a elas, porque são inevitá-

veis. É também a capacidade de absorver criativamente a 

transformação sem perder a identidade. 

Pode-se afirmar que a resiliência se aprende, pois, a 

educação para a resiliência não é um produto, e sim um pro-

cesso dinâmico. Um processo que pode e deve ser construído, 

promovido a partir das forças do ser humano, desenvolvendo 

as potencialidades de cada um. Por tanto, a educação para a 

resiliência implica basicamente a promoção de autonomia, li-

berdade, autossuficiência e independência (MARTÍNEZ, 

2011). 

A educação para a resiliência poderia ser trabalhada na 

horta escolar partindo-se de uma visão crítica, o que vai ao 

encontro do proposto por Nascimento, Badiru e Oliveira 

(2018), ao expressarem que a interação da comunidade esco-

lar com a horta é chamada a repensar as necessidades da so-

ciedade, a partir de novos olhares e valores, através dos quais 

busca-se vencer o consumo e a exploração desenfreada da na-

tureza.  

O trabalho pedagógico na horta escolar poderia abor-

dar a educação para a resiliência agroecológica, pois na for-
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mação de resiliência é importante vivenciar processos de mu-

danças em pequenas escalas. Os processos educativos na 

horta escolar poderiam vincular conteúdos teóricos com a prá-

tica e problematizar sobre diversas situações socioambientais 

relacionadas a esse espaço. O respeito aos sistemas de crença 

das comunidades, sendo esses sistemas coadunados com o 

respeito à biodiversidade local, é essencial na formação da re-

siliência socioecológica (ANDRADE; CÂNDIDO; SOUSA, 

2011). 

Neste capítulo faço uma análise de como a educação 

ambiental crítica na formação de professores/as que traba-

lham com hortas poderia contribuir para a resiliência socioe-

cológica. Para isso, foi incorporado uma análise a partir de 

minha participação no projeto “Percursos sustentáveis em 

busca de novas possibilidades para as hortas escolares: 

quando professores/as e agricultores/as urbanos/as se encon-

tram”, que foi implementado junto a professoras de sete esco-

las de Juiz de Fora - MG, pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação Ambiental da Universidade de Juiz de Fora 

(GEA/UFJF). 

A análise sobre as possibilidades educativas da horta 

escolar em trabalhar a resiliência socioecológica se sustenta 

na agroecologia, campo que nos últimos anos incorporou a 
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resiliência socioecológica como estratégia de enfrentamento 

à crise climática. Também a resiliência pode ser abordada em 

processos educativos, segundo Martínez (2011), quando diz 

que como em qualquer processo de aprendizagem, ainda mais 

no caso da resiliência, figuras ou agentes significativos são 

essenciais para aprender a desenvolver resiliência.  

Resiliência socioecológica: Uma história necessária  

Para aproximar-se a resiliência socioecológica da horta 

mediante agroecologia escolar, é necessário expor como a re-

siliência é abordada pelas ciências sociais. É assim que trago 

alguns apontamentos que ajudam a compreender sua comple-

xidade. Neste sentido, assumo aqui ideias e abordagens que 

vinculam o tema aos aspectos sociais e ecológicos, a partir de 

um conjunto de relações sociais.  

As origens históricas do termo “resiliência” nos levam 

ao ano de 1807 e às áreas da física e da engenharia, para as 

quais a palavra havia sido atribuída originalmente por Tho-

mas Young, a materiais altamente resistentes a deformações 

oriundas do meio. Para Young, a resiliência de um material 

está relacionada com sua capacidade de absorver energia sem 

sofrer deformação plástica permanente (MACHADO, 2010). 
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Os estudos sobre resiliência fazem parte de uma mu-

dança de paradigma na ciência como um todo, desde uma vi-

são baseada na estabilidade e no equilíbrio para um mundo de 

incerteza. Na ecologia também surgiu uma visão estática de 

ecossistemas determinados pelas condições físicas de clima e 

solo. A ecologia manteve a ideia de que o sistema voltaria a 

uma condição ideal (BUSCHBACHER, 2014). 

Escalera e Ruiz (2011) referem que a ecologia e o pen-

samento ocidental sobre a natureza foram construídos princi-

palmente no equilíbrio que favorece abordagens eminente-

mente estáticas e essencialistas. No entanto, esses tipos de vi-

sões começaram a ser questionados, a partir dos anos 70, com 

a evidência das propriedades instáveis dos ecossistemas. 

Andrade, Cândido e Sousa (2011) referem que Moita 

Neto (2006) reconhece que a resiliência precisa ser percebida 

sob outros ângulos, com enfoques reflexivos e de operaciona-

lidade científica no campo humano e dos ecossistemas, pois é 

necessário considerar a relação entre grau de recuperação do 

ecossistema e o tempo para que a recuperação se efetive, feita 

com a inserção das novas condições de adaptação às mudan-

ças. 
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Segundo Rebotier, López e Pigeon (2013), o conceito 

de resiliência é abordado por uma grande variedade de ciên-

cias que passam pela Psicologia, Física e Matemática (Glantz; 

Johnson, 1996) ou a Ecologia (Walker; Salt, 2006). No caso 

da Ecologia, o termo aparece tarde e sua difusão tem sido 

lenta. As obras de Pigeon (2012; 2013) confirmam isso. Os 

autores defendem que, para muitos, falar de resiliência socio-

ecológica permite acercar-se a uma concepção sistêmica, que 

admite consolidar dois reinos separados no pensamento mo-

derno e articulá-los na forma de sistemas socioecológicos. 

Nas ciências sociais, a psicologia foi das primeiras em 

analisar a resiliência como uma capacidade humana. A resili-

ência é um convite para irmos além da identificação dos fato-

res de risco e impulsionarmos a busca dos recursos pessoais e 

contextuais que podem ser usados para enfrentar as adversi-

dades. Do ponto de vista social, o estudo da resiliência repre-

senta a possibilidade de se trabalhar com os problemas expe-

rimentados pela população que, cada vez mais, está vivendo 

em condições adversas, exposta a um potencial de risco im-

portante (MACHADO, 2010).  

Nos últimos anos, vários estudos sobre resiliência apa-

recem ligados às mudanças climáticas. Farrall (2012) refere 

que Buckle et al. (2000) definem um sistema resiliente como 
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um conjunto de qualidades de pessoas, comunidades, agên-

cias e infraestruturas que reduzem a vulnerabilidade a três ní-

veis: capacidade de prevenir, mitigar perdas e, caso os danos 

ocorram, de manter as condições de vida das populações den-

tro dos parâmetros considerados normais, além da gestão da 

recuperação do impacto sofrido. 

Nas ciências sociais, a resiliência destaca o papel das 

pessoas e comunidades. Segundo Escalera e Ruiz (2011) é in-

discutível o peso do ser humano neste tipo de processo. As-

sim, considero que a resiliência socioecológica pode ser for-

mada por meio da interdisciplinaridade, onde diferentes tipos 

de conhecimento podem ser incorporados através da prática e 

das experiências locais, sobre a dinâmica de ecossistemas 

complexos como os agroecossistemas. 

A resiliência sob a perspectiva da leitura socioecoló-

gica sugere, sobretudo, um olhar sobre as relações, so-

bre os indivíduos, instituições e sociedade em geral, 

com o objetivo de perceber as distintas identidades 

que estão em jogo, isto é, a pluralidade de sentidos 

(Andrade; Cândido; Sousa, 2011, p.76). 

 

Escalera e Ruiz (2011) também apontam que existem 

elementos socioculturais que geram e fortalecem a resiliência 

como a promoção de estratégias participativas capazes de tra-

zer conhecimentos amplos e integrados. Daí o interesse em 
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analisar a horta escolar como um espaço pedagógico, no qual 

a resiliência socioecológica poderia ser abordada e construída 

desde a educação ambiental crítica. 

Hortas Escolares e Resiliência Socioecológica 

A horta escolar é um importante espaço pedagógico 

que pode possibilitar a relação horizontal entre professores/as 

e alunos/as, bem como a reflexão e a aprendizagem. No con-

texto educacional, a resiliência desempenha um papel trans-

cendente, pois nela os sujeitos podem desenvolver capacida-

des diante de diferentes desafios e demandas, não só acadê-

micas, mas também sociais. Parece-nos que a resiliência so-

cioecológica e sua perspectiva teórica constituem um quadro 

analítico muito adequado para estudar a articulação entre o ser 

humano e o meio ambiente (ESCALERA; RUIZ, 2011). 

As hortas escolares admitem abordar aspectos didáti-

cos que favorecem experiências interpessoais e coletivas en-

tre alunos/as e professores/as, o que possibilita novas formas 

de aprender a aprender. Além disso, a horta escolar pode se 

materializar na escola como uma prática com fins educacio-

nais. Uma prática educativa a ser desenvolvida em consonân-
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cia com a realidade atual. Não para reproduzi-la passiva-

mente, mas para ajudar a desenvolver uma visão crítica dela 

(SILVA, 2015). 

A agroecologia escolar poderia ser utilizada para tra-

balhar a formação da resiliência socioecológica na horta es-

colar, porque facilita a integração de múltiplas abordagens 

disciplinares em perspectiva dos estudos de sustentabilidade. 

Assim, concordamos com Llerena e Espinet (2014) quando 

esses autores expressam que a agroecologia escolar pode ser 

um referencial para o ambiente escolar, porque as escolas de-

senvolvem uma educação para a sustentabilidade imersa em 

uma dinâmica produtiva, que promove novos vínculos entre a 

escola, a comunidade e o território. 

A abordagem agroecológica nas hortas escolares dá a 

possibilidade de incorporar saberes e técnicas dos/as peque-

nos/as agricultores/as. Ao tratar didaticamente a agroecolo-

gia, é possível mostrar como ela contribui para o desenvolvi-

mento de agroecossistemas com uma dependência mínima de 

insumos agroquímicos e recursos energéticos externos, traba-

lhando-se em sistemas agrícolas complexos, onde as intera-

ções ecológicas e a sinergia entre os componentes biológicos 

produzem a própria fertilidade e proteção do solo e da cultura 

(ALTIERI, 2004).  
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Na horta escolar, ao formar resiliência socioecológica, 

é importante trabalhar a dimensão político-sociocultural da 

agroecologia, através da crítica à hegemonia do agronegócio. 

Com as práticas agroecológicas assumidas na horta escolar, 

os/as professores/as poderiam analisá-las como ações contra 

hegemônicas ao modelo de desenvolvimento capitalista. Para 

Andrade e Locatel (2019), a agroecologia não está apenas 

atrelada a uma proposta técnica a ser adotada pelos/as cam-

poneses/as, é também uma proposta política, pois há forma-

ção de uma base concreta para desafiar a lógica da racionali-

dade econômica utilizada pelo modo de produção capitalista. 

Entre as potencialidades educacionais das hortas esco-

lares está a possibilidade de abordar os problemas ambientais 

presentes na realidade da escola e os conflitos socioambien-

tais das comunidades próximas, desta forma, favorece-se a re-

siliência socioecológica. Segundo Andrade, Cândido e Sousa 

(2011), o respeito aos valores das comunidades locais e ao 

significado simbólico das relações humanas é fundamental 

para a resiliência socioecológica, que também depende de as-

pectos sociais.   

A crise climática afeta a produção de alimentos devido 

às temperaturas extremas, e é necessário abordar esse tópico 

no trabalho pedagógico que acontece na horta escolar, para 
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debater as repercussões que são geradas na vida das pessoas, 

dos animais e das plantas, provocadas pela mudança nos regí-

menes de chuva e seca. Segundo Nicholls e Altieri (2017), 

essas afetações junto a temperaturas extremamente quentes 

podem limitar a produção vegetal e animal, afetando a segu-

rança alimentar e até agravando a fome.  

Os estudos científicos do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas - IPCC (2014), mostram a emer-

gência climática e os limites e pontos sem volta no processo 

de degradação e nas condições de manutenção da vida nos 

padrões atuais de desenvolvimento. Tendo em conta esses da-

dos, a educação ambiental crítica pode contribuir para a mu-

dança de juízos de valor, colaborando com os processos de 

transição para outros modelos de vida (GUIMARÃES; CAR-

TEA, 2020).  

Promover a troca de saberes e práticas nas hortas esco-

lares poderia favorecer a resiliência socioecológica, razão 

pela qual Salazar (2020) expressa que a resiliência permite a 

interação das pessoas com seu meio, constituindo-se de 

acordo com o contexto. É indiscutível o papel das relações 

humanas no processo de formação de resiliência socioecoló-

gica, pois os indivíduos e a coletividade têm a possibilidade 
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de transformar-se em uma relação harmônica com o ecossis-

tema. 

A resiliência não está em seres excepcionais, e sim nas 

pessoas comuns que têm a capacidade de aprender, estimular 

a criatividade, superar os pontos fortes e aproveitar as oportu-

nidades, ao invés de incitar os perigos e fraquezas. Oferecer 

educação agroecológica na horta escolar com produtores/as 

agroecológicos/as traz um benefício mútuo na formação da 

resiliência ecológica, pois possibilita a troca de saberes cien-

tíficos e populares, o que permite compreender melhor a 

forma como a natureza é percebida e apropriada pelos dife-

rentes atores do contexto. 

Educação e Resiliência na Formação de Professo-

res/as que Trabalham com Hortas Escolares 

Minha participação no projeto “Percursos sustentáveis 

em busca de novas possibilidades para as hortas escolares: 

quando professores/as e agricultores/as urbanos/as se encon-

tram” permitiu-me fazer uma análise sobre como a educação 

ambiental crítica pode contribuir para a formação de resiliên-

cia socioecológica nas hortas escolares. O referido projeto 



 

137 
 

propôs um percurso de formação de professores/as para dia-

logar com os/as produtores/as de alimentos orgânicos com 

práticas produtivas agroecológicas. 

A agroecologia mostra práticas resilientes na tensão 

permanente do viver entre estabilidade e mudança. A resili-

ência socioecológica sugere pensar de forma particular a re-

lação entre natureza e sociedade (ESCALERA; RUIZ, 2011). 

E assim, a troca de saberes e práticas agroecológicas entre 

agricultores/as orgânicos/as e professores/as que trabalham 

com horta escolar, representa a possibilidade de problemati-

zar a relação entre o ambiente e os humanos. 

A formação de professores/as que trabalham com horta 

se fez mediante a realização de atividades práticas, por meio 

do aprendizado e da ação participativa que contribui para a 

transformação social.  Como em qualquer processo de apren-

dizagem, ainda mais no caso da resiliência socioecológica, fi-

guras ou agentes significativos são essenciais para dar sentido 

às experiências (MARTÍNEZ, 2011). 

No curso com professores/as de 7 escolas da rede pú-

blica de Juiz de Fora, a formação foi realizada por meio da 

educação ambiental crítica, que inclui a perspectiva interdis-

ciplinar e o paradigma da complexidade, contendo uma visão 
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multidimensional. O processo formativo desenvolvido tornou 

possível olhar para a horta escolar a partir da complexidade, 

escapando da concepção positivista na construção do conhe-

cimento. Isso corrobora o proposto por Andrade, Cândido e 

Sousa (2011), quando expressam que compreender desde a 

complexidade significa adentrar-se numa produção de conhe-

cimento que rompe com o modelo de racionalidade ocidental 

caracterizado pela dualidade mental que fraciona os extremos 

antagônicos. 

A educação ambiental crítica desenvolvida na forma-

ção dos/as professores/as que trabalham com horta contribui 

para a formação da resiliência por meio das identidades e dos 

laços territoriais, uma vez que a identidade é um produto his-

tórico-cultural. Segundo Saquet (2017), sentir-se parte dos lu-

gares do cotidiano é fundamental, junto com a responsabili-

dade e as possibilidades que existem no local, para produzir 

relações dialógicas mais solidárias, respeitosas e cooperati-

vas, que permitem participar além da gestão política e ambi-

ental; daí a importância da educação ambiental crítica, que 

pode favorecer a articulação com os processos sociais, comu-

nitários, econômicos, políticos e ambientais. 

No processo formativo desenvolvido com professo-

res/as que utilizam a horta em suas escolas, deu-se destaque 
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aos lugares onde as pessoas e instituições estão inseridas, as 

relações entre os indivíduos e seus contextos. Também foi ex-

plicado como nas sociedades capitalistas são impostas fortes 

pressões hegemônicas, nas quais os interesses do capital são 

defendidos, e quem não obedece à lógica do capital tem que 

desenvolver capacidades resilientes, caso contrário a vida se 

torna difícil. Assim, Andrade, Cândido e Sousa (2011) ao ex-

pressarem esse ponto dizem que a resiliência socioecológica 

passa a ser percebida como uma força impregnada pela neces-

sidade de existir, sobreviver e viver. 

A maneira como foi organizado o curso com os/as pro-

fessores/as de Juiz de Fora favoreceu as relações com produ-

tores/as de alimentos saudáveis, e a interação entre eles/as foi 

importante para responder às necessidades coletivas e para a 

criação de alianças em busca de um objetivo comum. A resi-

liência socioecológica, segundo Andrade, Cândido e Sousa 

(2011), contempla a complexidade das relações humanas e os 

valores intrínsecos nas mesmas. Assim, considera-se que a re-

lação entre produtores/as orgânicos/as e professores/as con-

tribui para a resiliência de ambos, pois as relações que esta-

belecem os fortalecem. 

Quando foi trabalhada a educação ambiental crítica na 

formação de professores/as das escolas públicas de Juiz de 
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Fora, os tópicos foram tratados a partir da interdisciplinari-

dade, e nessa dinâmica foram abordados diferentes aspectos 

da agroecologia escolar. A educação nas hortas escolares 

deve ser promovida a partir da participação ativa dos estudan-

tes, desenvolvendo potencialidades individuais e coletivas. A 

educação para a resiliência implica basicamente em conheci-

mentos, destrezas, condutas, valores e atitudes para mobilizar 

as pessoas (MARTÍNEZ, 2011). 

O diálogo de saberes foi estimulado na educação am-

biental crítica desenvolvida com os/as professores/as, o que 

poderia de alguma forma contribuir com a resiliência. Isso 

está de acordo com o que propõe Loureiro (2020) ao expressar 

que o diálogo de saberes é a interação entre pessoas que con-

versam, trocam ideias, comunicam-se de maneiras diferentes 

e ao mesmo tempo ouvem. A formação de resiliência também 

poderia ser construída mediante o diálogo entre os diversos 

atores, pois com a conversa se potencializa o conhecimento 

em termos de práticas organizativas que possibilitem enfren-

tar as tensões, além das mudanças inevitáveis e contínuas do 

ambiente. 

Segundo Rincón (2016), a resiliência pode ser treinada 

e aprendida, portanto, penso que o processo formativo desen-

volvido com os/as professores/as de Juiz de Fora contribui 
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para formar resiliência socioecológica. Pois o processo de for-

mação de coletividades a partir da educação ambiental crítica 

com base na agroecologia utiliza metodologias voltadas para 

a prática com aprendizagem experiencial e situadas, ajustadas 

ao contexto social em que participam vários atores, o que per-

mite o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de com-

petências sociais.  

Na formação ambiental para professores/as das escolas 

públicas de Juiz de Fora, foram atendidas as demandas de 

aprendizagem colocadas nas entrevistas, dessa forma, o co-

nhecimento é aberto à troca de experiências e saberes. Nos 

oito encontros, fizeram-se reflexões críticas sobre diversos te-

mas relacionados à agroecologia. Esta busca principalmente 

conhecimentos e experiências acumulados por meio de apren-

dizagens e ações participativas que contribuam para a trans-

formação social e a produção sustentável de alimentos, e a 

necessária interação socioambiental que ocorre gera resiliên-

cia socioecológica (ALTIERI, 2013). 

No processo formativo de professores/as que intera-

gem com hortas escolares feito pelo GEA-UFJF, enfatizou-se 

a proteção do solo. Nos encontros explicou-se a importância 

de garantir o equilíbrio ambiental do solo com técnicas de 

proteção, como a cobertura vegetal, a utilização de diferentes 
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variedades de plantas e o emprego de compostagem, o que 

garante baixo impacto ambiental e a conservação dos recursos 

naturais. Isso vai ao encontro do que é defendido por Teixeira 

e Pires (2017), ao expressarem que o resgate de sistemas de 

gestão tradicionais associados à utilização de estratégias de 

gestão de base agroecológica pode representar uma forma vi-

ável de aumentar a sustentabilidade e a resiliência. 

Alimentação saudável, consumo responsável e crítico 

estiveram entre os conteúdos abordados por meio da troca de 

saberes entre agricultores/as e professores/as. Assim foi intro-

duzido o tópico de plantas alimentícias não convencionais 

(PANC), apresentado por uma agricultora na Escola Maria 

das Dores Sousa.  Ela apresentou o seu valor nutricional e 

afirmou que as PANC representam um movimento de resis-

tência política, pois seu conhecimento nos ensina outras for-

mas de nos alimentarmos e as possibilidades pedagógicas a 

serem trabalhadas na horta da escola. 

As pessoas são as responsáveis por moldarem os sis-

temas socioecológicos através de suas ações de ma-

nejo que, intencionais ou não, influenciam a resiliên-

cia do sistema. O aprendizado sobre os atributos de 

um sistema socioecológico resiliente, portanto, pode 

levar as pessoas a terem novas percepções sobre pres-

sões, mudanças ocorridas e possibilidades de rumos 

para o futuro desenvolvimento do sistema (FIGUEI-

REDO et al., 2017, p.50). 
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No curso, a dimensão política foi trabalhada, a horta 

escolar foi apresentada como um espaço contra hegemônico, 

e também se considerou pertinente abordar os conflitos e as 

injustiças sociais vinculados aos/às pequenos/as produto-

res/as agrícolas marginalizados/as pela hegemonia do agrone-

gócio. Discutiu-se a forma desigual como os bens ambientais 

são distribuídos entre os diferentes grupos sociais. Ao consi-

derar a política na formação, trabalhou-se a resiliência, que 

segundo Córdoba et al. (2017), inclui a constelação de fatores 

de poder em que a sociedade está imersa. Além disso, para os 

autores, as múltiplas relações sociais, éticas e históricas das 

comunidades e seus territórios não podem ser ignoradas.  

Trabalhar a dimensão política no processo de formação 

de professores/as implicou em seu posicionamento. Uma das 

educadoras narrou no encontro da Casa do Lago (propriedade 

de uma produtora de plantas medicinais), que o uso da enxada 

é visto por várias famílias como algo pejorativo, pois a emi-

gração do campo para a cidade é considerada positiva, já que 

o campo é tido como atrasado e a cidade, desenvolvida. Ex-

pressões como essas podem ser analisadas criticamente na 

horta escolar e assim valorizar o/a camponês/a e seu impor-

tante papel na produção de alimentos saudáveis. 
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A visita à Casa do Lago permitiu abordar uma questão 

que pode ser tratada na horta escolar: a hegemonia do capital 

representado pela indústria farmacêutica amplamente pre-

sente na cidade de Juiz de Fora, onde é visível o aumento de 

estabelecimentos para comercialização de medicamentos. Foi 

destacado o valor não comercial das plantas medicinais que 

servem como alternativa para a cura de diversas doenças, e, 

além da sua utilização, o saber popular é transmitido de gera-

ção em geração. 

No encontro realizado no Sítio da Lagoa, os/as profes-

sores/as puderam observar a produção de alimentos com prin-

cípios agroecológicos, o que favorece a sustentabilidade. Per-

correndo-se a propriedade, houve trocas de saberes sobre 

como fazer os canteiros, a variedade de espécies que podem 

coexistir, as tecnologias de conservação do solo, enfim, foram 

compartilhadas práticas que contribuem para a resiliência so-

cioecológica do agroecossistema.  Os/as professores/as parti-

cipantes do curso constataram práticas sustentáveis que po-

dem fazer da horta escolar um espaço para trabalhar a resili-

ência socioecológica. 
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Compreende-se que a resiliência socioecológica en-

quanto construto teórico constitui-se na capacidade 

dos sistemas de serem sustentáveis em função de sua 

flexibilidade, adaptabilidade e mutabilidade, para ga-

rantirem paradoxalmente sua conservação enquanto 

condição de permanência e estabilidade (ANDRADE; 

CÂNDIDO; DE SOUSA, 2011, p.77). 

 

No curso de formação, os/as professores/as trocaram 

experiências nas hortas de suas escolas. No encontro realizado 

na Escola Municipal José Calil Ahouagi, foi mostrada uma 

horta construída com uma visão agroecológica, com várias es-

pécies plantadas em comunidade utilizando o espaço baixo, 

médio e alto, o que permitiu uma conversa sobre a biodiver-

sidade natural e cultural. Concordamos com Escalera e Ruiz 

(2011), ao expressarem que a resiliência é uma boa heurística 

para pensar o meio ambiente e os humanos, a partir de uma 

consideração simultânea de mudança-permanência em siste-

mas adaptativos complexos.  

A educação, a pesquisa e a extensão em sistemas soci-

oecológicos devem ocorrer sob a perspectiva da contínua e 

inevitável mudança, e do aprendizado, com papel central no 

diálogo entre diferentes experiências, que podem levar a no-

vos rumos para o futuro (FIGUEIREDO et al., 2017). O pro-

jeto desenvolvido pelo GEA conseguiu articular educação, 
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pesquisa e extensão mediante o curso de formação para pro-

fessores/as das escolas públicas de Juiz de Fora que trabalham 

com a horta escolar, o que favoreceu o intercâmbio de saberes 

e experiência através de diversas atividades onde se encontra-

ram agricultores/as com professores/as, algumas dessas trocas 

colocadas na Figura 1, que representa uma linha do tempo, 

feita com o propósito de mostrar as atividades desenvolvidas 

fora da sala de aula.  
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Figura 1: Algumas das atividades desenvolvidas no curso de formação de 

professores/as de escolas públicas em Juiz de Fora/MG. Fonte: Elaborada 

pela autora.  
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Na linha do tempo fica evidente como as atividades de 

formação foram realizadas no contato com as plantas, com a 

natureza e diversas paisagens, em conformidade com Boff 

(2013), quando diz que uma orientação ecológica da educação 

visando a sustentabilidade demanda transformar os métodos 

de ensino. Já não se pode apenas aprender nas aulas fechadas, 

necessita-se mergulhar no mundo real e encontrar a Mãe 

Terra, valorizando e preservando a biodiversidade, pois ela 

garante a vida como um todo.  

Nos encontros de formação, foi destacado o potencial 

da horta escolar para atuar na educação ambiental crítica. 

Os/as participantes expuseram os desafios que enfrentam, 

com a organização da vida escolar estruturada de forma dis-

ciplinar, o que dificulta o trabalho interdisciplinar. Para Costa 

e Loureiro (2013), a interdisciplinaridade expõe suas dificul-

dades, limites e possibilidades, tentando romper com o para-

digma disciplinar. 

O encontro de formação de professores/as realizado na 

Casa do Lago discutiu a forma desigual como os bens ambi-

entais são distribuídos entre os diferentes grupos sociais, na 

qual os/as mais desfavorecidos/as são os/as negros/as e as co-

munidades indígenas. Além disso, foram discutidas as desi-

gualdades de gênero e raça, campo - cidade, entre outros. Com 
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uma visão crítica dos problemas socioambientais do contexto, 

o encontro aconteceu por meio de uma roda de conversas, na 

qual os/as participantes colocaram suas reflexões. 

A agroecologia como projeto de vida inclui novas for-

mas de se relacionar com a natureza e com a sociedade, im-

plica em uma renovação na cultura produtiva e na própria 

identidade de produtoras e produtores. As práticas agroecoló-

gicas geram processos de inclusão social e, na mesma medida, 

favorecem a democratização das relações de gênero na famí-

lia e nos assentamentos, ao redistribuir as cotas de poder que 

podem ser consideradas fatores de empoderamento das mu-

lheres no coletivo e individualmente (GUEVARA; WESZ, 

2010). 

As mulheres têm um papel de destaque nas práticas 

agroecológicas, porém a questão de gênero na agroecologia 

não foi abordada no curso de formação como um tópico espe-

cífico, embora tenha sido destacada a participação decisiva 

das mulheres nos encontros. Além disso, as mulheres foram 

lideranças na construção de conhecimentos sobre agroecolo-

gia. Penso, assim, que é necessário incluir o assunto em cur-

sos posteriores, já que o feminismo está cada vez mais forte 

no movimento agroecológico. 
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No último encontro do curso, os/as participantes expli-

caram como atenderão às demandas didático-pedagógicas de 

suas hortas, destacando o que aprenderam e como o coloca-

ram em prática no decorrer do curso. Dentre as diversas ativi-

dades apresentadas pelas professoras para serem implementa-

das em suas escolas, estava uma cartografia social a ser reali-

zada pelos/as alunos/as na comunidade em que a escola está 

inserida, para refletir sobre desigualdades, lutas sociais, terri-

tórios e conflitos socioambientais. Assim, o curso se encerrou 

com a tendência de dar continuidade e incorporar novos te-

mas, como soberania alimentar, gênero, entre outros de inte-

resse para os/as professores/as das escolas públicas com horta 

de Juiz de Fora. 

Após a conclusão do curso de formação de professo-

res/as com hortas, o mundo se surpreendeu com a crise pelo 

novo coronavírus, o que impõe um novo desafio para os/as 

professores/as que trabalham com as hortas, pelo distancia-

mento social que os mantêm afastados das escolas. Nestas 

condições, os/as professores/as devem continuar. Aprender a 

conviver com a mudança e a incerteza, com a capacidade de 

aprender com as crises, de construir respostas às mudanças 
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socioambientais, de controlar perturbações e desenvolver es-

tratégias para enfrentar as adversidades (ESCALERA; RUIZ, 

2011). 

Segundo Sousa Santos (2020), a pandemia nos dará li-

ções, mas o fará sempre de forma cruel, e os/as docentes têm 

que mostrar que outras formas de vida são possíveis; assim 

os/as professores/as formados/as pelo GEA poderiam conti-

nuar trabalhando nas aulas pela internet os tópicos de agroe-

cologia e horta escolar. A agroecologia representa um exem-

plo inspirador de uma abordagem sistêmica poderosa e, neste 

momento da pandemia de coronavírus, pode ajudar a explorar 

os vínculos entre agricultura e saúde, demonstrando que a ma-

neira como a agricultura é praticada pode, por um lado, pro-

mover a saúde, ou, pelo contrário, se for mal praticada, como 

na agricultura industrial, pode causar grandes riscos a ela (NI-

CHOLLS; ALTIERI, 2020). 

Considerações Finais 

A formação da resiliência socioecológica é um pro-

cesso complexo que precisa considerar as dimensões políti-

cas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Pode ser en-
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sinada na horta escolar, por se tratar de um espaço onde é pos-

sível abordar a relação sociedade e natureza, e também ofe-

rece a possibilidade de que se apresentem tópicos sociocultu-

rais que promovam o debate sobre os  modos de enfrentar as 

crises e incertezas. Além disso, a horta escolar poderia contri-

buir à interação entre a escola e seu ambiente educativo, es-

pecialmente ao estimular uma dinâmica sociocomunitária. 

A horta escolar possui potencial epistemológico e pe-

dagógico, pois contribui para a formação de coletividades a 

partir de uma educação ambiental crítica baseada na agroeco-

logia, por meio de metodologias voltadas para a prática com 

aprendizagem experiencial e situada, ajustada ao contexto so-

cial em que participam diversos atores, o que permite o acesso 

ao conhecimento e o desenvolvimento de habilidades sociais. 

Esta formação favorece o desenvolvimento da resiliência so-

cioecológica, na qual os/as alunos/as possam se projetar no 

presente e no futuro, orientados/as para uma sustentabilidade 

socioecológica. 

A formação da resiliência socioecológica poderia ser 

trabalhada mediante a educação ambiental crítica na horta es-

colar e assim abordar o desequilíbrio e equilíbrio que pode 

acontecer nos processos socioambientais das localidades. 

Formar resiliência socioecológica é um caminho cheio de 
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obstáculos, e deve ser construído através de múltiplas dimen-

sões, daí a necessidade de criatividade e capacidade de agir 

sobre as pressões hegemônicas do poder que representa o ca-

pital. 

O processo formativo desenvolvido com professo-

res/as de escolas públicas que trabalham com hortas em Juiz 

de Fora foi feito por meio de educação ambiental crítica, e 

contribuiu para a educação para a resiliência, desenvolvendo 

capacidades individuais e coletivas, como: a autonomia 

dos/as participantes, liberdade para compartilhar suas práticas 

e independência, e a criatividade na elaboração de seus pró-

prios projetos. Também foram analisados os conflitos e injus-

tiças sociais vinculados ao/à pequeno/a produtor/a agrícola 

marginalizado/a pela hegemonia do agronegócio.  

Na formação foram trabalhados os princípios da agro-

ecologia com a importante contribuição de agricultores/as. O 

diálogo de saberes materializou-se ao interagir e trocar conhe-

cimentos com outros atores, o que possibilita a troca de sabe-

res científicos e populares, permitindo compreender a forma 

como a natureza é percebida, intervinda e apropriada pelos 

diferentes atores do contexto; isso deixou que os/as professo-
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res/as participassem como agentes ativos/as de sua aprendiza-

gem e colocassem em prática nas hortas de suas escolas o que 

aprenderam. 
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Reflexões Sobre Possibilidades de Feiras 

Agroecológicas Enquanto Práxis  

Educativa

 

 

A reflexão trazida aqui visa embasar possibilidades e 

potencialidades educativas no e com o espaço das feiras agro-

ecológicas, uma vez que muitas destas acontecem em áreas 

urbanas dos municípios, conectando produtores/as rurais com 

sujeitos urbanos, que, no caso desses últimos, não estão liga-

dos frequente e diretamente à produção alimentar e às premis-

sas dos modos de se produzir. Ao final, evocamos alguns di-

álogos possíveis entre as feiras agroecológicas e as escolas 

através de experiências de extensão vivenciadas pelo 

GEA/UFJF.  
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Introdução 

Comprar alimentos, diante a lógica do consumo, é co-

mum na vida urbana do século XXI, seja em feiras, supermer-

cados, pequenas lojas ou até mesmo pela internet. Deslocadas 

da terra e do campo, a maior parte das pessoas dependem do 

comércio de alimentos para consumo. A indústria alimentícia 

hegemônica se faz presente principalmente nos supermerca-

dos e nas grandes distribuidoras de alimentos (com industria-

lizados, produtos agrícolas transgênicos repletos de agrotóxi-

cos etc.). Nela, os alimentos, assim como outras mercadorias, 

passaram por diversas mãos, territórios e caminhos até chegar 

ao/à consumidor/a, que geralmente não tem informações so-

bre esse percurso.  

Segundo Ribeiro Júnior (2012), a alimentação é mais 

do que atividade meramente biológica, ela também é “uma 

das formas pelas quais o homem se apropria da natureza e de 

sua própria natureza” (RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 104). Po-

rém, essa conectividade foi historicamente negada através da 

oposição simbólica entre humano-natureza, campo-cidade, 

produção-consumo, entre outras. Esse processo é parte da ali-

enação das práticas alimentares que ocorre dentro do capita-

lismo, resultando numa perda de identificação do ser humano 
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com seu trabalho, com a natureza, com a própria nutrição e 

com a mercadoria que consome. A partir da globalização e do 

neoliberalismo, vemos que esse movimento é ainda mais in-

tensificado, sobretudo no contexto urbano. 

Frente a essa realidade histórica que atravessa nossas 

vidas, é possível acessar as subjetividades produzidas no 

campo e nas relações entre os/as pequenos/as produtores/as 

rurais (onde todo o processo de cultivo, colheita e venda estão 

conectados) como resistência a esse processo estrutural. A 

partir disso, compreendemos que o comércio direto entre pro-

dutores/as e consumidores/as (sendo as feiras uma de suas for-

mas mais populares) carrega potencialidades educativas e hu-

manizadoras muito profundas, pois interliga as experiências, 

os saberes, as resistências e as subjetividades produzidas no 

campo com aquelas produzidas nos espaços urbanos. 

Historicamente, as práticas de troca entre produtores/as 

estão presentes desde a antiguidade e em diversas sociedades. 

No Brasil, as feiras, enquanto espaços de comercialização e 

de abastecimento à incipiente vida urbana do século XVI, ini-

ciam-se ainda no período colonial, como aponta Menezes:  

As primeiras notícias da existência de feiras-livres no 

Brasil remontam ao ano de 1548, quando o rei de Por-

tugal (D. João III) preocupado em evitar o êxodo rural 

na colônia instituiu um dia de feira nas cidades, para 
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que os colonos pudessem comercializar seus exceden-

tes e ao mesmo tempo adquirir as mercadorias que ne-

cessitassem (MENEZES, 2005, p. 9). 

 

Porém, cabe ressaltar a existência pré-colonial de uma 

organização social pelos povos originários para o abasteci-

mento e suprimento de suas populações, organização essa dis-

tante do modelo colonizador oriundo da Europa. Portanto, é 

possível compreender as feiras como um espaço aberto à sua 

construção de acordo com a cultura e objetivos daqueles/as 

que a organizam, pois uma única forma não é o suficiente para 

descrever e definir os modelos extintos e atuais de feiras no 

país. 

Já no século XX, a partir do receituário da Revolução 

Verde, que prometia acabar com a fome no mundo no pós Se-

gunda Guerra Mundial, mais um modelo de apropriação do 

capital se consolidava pelo apoderamento dos modos de pro-

dução dos/as pequenos/as produtores/as, o silenciamento dos 

saberes e a construção de uma relação de dependência. Neste 

modelo, o/a trabalhador/a rural funciona apenas como mais 

um instrumento para o cultivo, sem valor político e social. Os 

moldes da relação sociedade-natureza passam a ser pautados 

no distanciamento, na dominação, na separação e na exclusão 

das questões sociais que envolvem o mundo natural. Além 
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disso, a estratégia conta com um novo contrato social, que 

distancia o/a produtor/a do/a seu/sua consumidor/a. 

A notoriedade da temática ambiental ganha espaço em 

decorrência de um cenário marcado por impactos ambientais 

provocados, dentre outros motivos, pela lógica de consumo 

hegemônica concebida no ocidente, pela instauração de um 

modelo de produção agrícola que opera técnicas patológicas 

de  

cultivo intensivo do solo, monocultura, irrigação, 

aplicação de fertilizantes inorgânicos, controle quí-

mico de pragas e manipulação genética de plantas cul-

tivadas (GLIESSMAN, 2001, p. 34). 

  

 Nicholls e Altieri (2020) refletem sobre como a 

pandemia da Covid-19 escancara a fragilidade desse modelo 

alimentar hegemônico, uma vez que a agricultura industrial - 

ao criar ecossistemas artificiais - fornece condições biológi-

cas para que novas espécies de patógenos surjam, afetando 

assim a saúde humana e a não humana. Os autores evocam a 

agroecologia como alternativa a um novo sistema alimentar, 

mais humano, sustentável e capaz de alimentar as pessoas de 

maneira equitativa e diversificada. Além disso, as práticas 

agroecológicas são provedoras de soberania alimentar.  
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 A agroecologia - enquanto ciência, prática agrí-

cola e movimento social - advinda da necessidade de repensar 

os modos de produção agrícola vigentes e pautados pela ló-

gica do lucro, também atua como via de superação da dicoto-

mia entre ser humano e natureza, ao colocar as pessoas em 

constante interação com o meio em que vivem. A partir da 

reconfiguração do modelo de produção em larga escala, que 

não faz das relações sociais um pilar de sua existência, a agro-

ecologia traz uma possibilidade outra, pois é construída nas 

relações sociais em consonância a natureza: 

A agroecologia se consolida como enfoque científico 

na medida em que este novo paradigma se nutre de 

outras disciplinas científicas, assim como de saberes, 

conhecimentos e experiências dos próprios agriculto-

res, o que permite o estabelecimento de marcos con-

ceituais, metodológicos e estratégicos com maior ca-

pacidade para orientar não apenas o desenho e manejo 

de agroecossistemas mais sustentáveis, mas também 

processos de desenvolvimento rural mais humaniza-

dos. (CAPORAL, 2008, p. 9) 

 

A partir desse entendimento, é possível afirmar que 

os/as produtores/as agroecológicos/as trazem a dimensão que 

Paulo Freire (2000) defende, através da dialética entre anún-

cio e denúncia como elemento importante para a práxis edu-

cativa, seja ela em espaços escolares ou não escolares. Es-
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ses/as agricultores/as, em suas práticas, anunciam possibilida-

des de vida mais sustentáveis ao mesmo tempo em que de-

nunciam o modelo agrícola e econômico predatório, e por este 

caminho atuam como sujeitos ecopolíticos (LAYRARGUES, 

2020), que são movidos pelo interesse de, coletivamente, en-

frentarem e resistirem ao atual cenário de antiecologismo2 e 

negacionismo.   

As Feiras Agroecológicas  

A luta da Feira se vincula à luta pela terra que não termina ape-

nas com a conquista da terra  

(SILVA, 2006, p. 45) 

 

As feiras agroecológicas são a extensão da vida, da re-

sistência e da luta rural no espaço urbano, onde, atualmente, 

vive a maior parte da população. Portanto, entendemos que a 

realização dessas feiras promove um encurtamento necessário 

entre os espaços do campo – onde se dá a produção agrícola 

e seus modos de vida – e os espaços urbanos. O território en-

 
2 Para Layrargues (2020), o antiecologismo caracteriza-se como um conjunto de 

práticas, discursos e políticas que acarretam no desmonte das leis ambientais, do 

ecologismo brasileiro.  
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tão faz fluir os saberes e estimula a educação quando é enxer-

gado nessas feiras o potencial das trocas possibilitadas por 

este espaço.  

Porém, salientamos que não queremos dizer que as fei-

ras que não são agroecológicas não tenham seu caráter (e po-

tencial) educativo, pois também unem campo e cidade, pro-

dutor/a e consumidor/a e produzem educabilidades de diver-

sas formas. Nosso foco nas feiras agroecológicas parte da pre-

missa que, com a dimensão da agroecologia, as potencialida-

des educativas são expandidas, pois a crítica e atuação polí-

tico-social é inerente a ela.  

As feiras agroecológicas se manifestam resultantes de 

movimentos sociais, organizações e coletividades como pos-

sibilidade de descortinamento e desenvolvimento dos/as tra-

balhadores/as da agricultura agroecológica, mantendo-se 

mais próximos/as ao/à consumidor/a. São espaços marcados 

não só pela diversidade alimentar, mas também pela plurali-

dade de histórias de vida, forças, sonhos, crenças, relações, 

memórias, saberes, esperanças e subjetividades. São também 

espaços inseridos no cenário de movimento da luta pela terra 

que vão muito além da comercialização de produtos agroeco-

lógicos e sem veneno ao/à consumidor/a.  
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Edificadas no coletivo e mobilizadas por diferentes in-

teresses, as feiras agroecológicas são espaços marcados pela 

produção de existências. São vivências, desejos e lutas singu-

lares, que encontram na coletividade a possibilidade de serem 

enxergadas. O espaço múltiplo e objetivo da feira é desenhado 

por outros variados espaços construídos em individualidades 

e subjetividades que conversam com o coletivo. Também são 

terrenos que permitem que as contradições sejam expressa-

das, problematizadas e superadas por reflexões de uma cole-

tividade constantemente imersa numa auto manutenção e 

aperfeiçoamento da organização coletiva arquitetada por pro-

cessos educativos.  

O cenário de implantação de uma feira agroecológica é 

marcado por uma amplitude de caminhos e finalidades que 

são de suma importância a serem considerados se almejamos 

mensurar este espaço em possibilidades educativas. Viabili-

zada por existências que vão contra a agricultura industrial, a 

feira está inserida num contexto que não se limita à sua reali-

zação pura e simples (SILVA, 2006). 

Sobre as feiras agroecológicas, manifesta-se a perspec-

tiva de resistência e promoção do modo de produção susten-

tável a fim de viabilizar desenvolvimento aos territórios e ren-

tabilizar os/as trabalhadores/as que sobrevivem da terra, num 
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país onde ainda não há políticas públicas suficientes que fo-

mentem e garantam a sustentabilidade da produção agrícola 

que não esteja pautada nos interesses movidos pelo agronegó-

cio.  

Buarque (2008), enfatiza que uma maneira particular 

de desenvolvimento local é justamente o desenvolvimento co-

munitário promovido pelos espaços da comunidade sem vín-

culo político-administrativo e institucional, mas ligados a pro-

jetos locais que conectam realidades e apresentam capacidade 

de organização e participação comunitária, funcionando 

como centro catalisador de iniciativas e base para o desenvol-

vimento local. Santos (2002) chama atenção para a indispen-

sabilidade de articulação: 

No campo da produção, a fragilidade das alternativas 

existentes torna necessária a articulação destas entre 

si - em condições que devem ser negociadas para evi-

tar a cooptação e o desaparecimento das alternativas - 

, com o Estado e com o setor capitalista da economia. 

Esta articulação em economias plurais em diferentes 

escalas que não desvirtuem as alternativas não capita-

listas é o desafio central [...] (SANTOS, 2002, p. 53). 

 

 Desta maneira, a viabilização das feiras agroeco-

lógicas, marcadas por espaços nutridos de variadas existên-

cias, não dispensa a concentração de diversos segmentos da 
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sociedade e dos movimentos sociais no enfrentamento aos de-

safios econômicos, políticos, sociais e ambientais encontra-

dos no percurso da criação de raízes efetivas na organização 

cultural e socioeconômica do território 

[...] enfatizando a necessidade de fomento de outras 

formas de produção alternativa, além do domínio de 

todos os mecanismos de distribuição dos produtos, 

tentando superar o permanente processo de descarte 

de populações (SANTOS, 2002, p. 16).  

 

São produtos de uma ânsia coletiva que sustenta e per-

mite movimentos e iniciativas competentes na transformação 

da realidade, capazes de promover o desenvolvimento socio-

econômico e cultural ao mesmo tempo que  

[...] geram um rico processo de discussão, de apresen-

tação das experimentações, das visitas de intercâm-

bio, das reuniões e dos encontros, que reforça o saber 

da experiência vivenciada e compartilhada, bem como 

a produção do conhecimento nas classes populares 

(SILVA, 2006, p. 38). 

 

A movimentação e manifestação da urgência dos/as 

trabalhadores/as da terra em resistir para sobreviver é permi-

tida pelos espaços da feira agroecológica quando esta é pos-

sibilitada pela organização e aprendizagens da gestão harmô-

nica da coletividade. A educabilidade erguida da mobilização 

parte de um interesse comum e objetivo pensado a partir da 
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sobrevivência perante a hegemonia do capital e suas imposi-

ções patológicas e perversas às camadas populares, e “conduz 

a uma compreensão educativa nos moldes da educação popu-

lar geradora de um conhecimento a partir da realidade obje-

tiva dos sujeitos envolvidos no processo educativo” (SILVA, 

2006, p. 38). 

Educação Ambiental Popular na e com as Feiras 

Agroecológicas: tecendo diálogos e reflexões  

A fim de promover a transformação por meio de um 

levante pelas classes populares, a educação popular é reco-

nhecida pelo pensar coletivo e pela produção de um conheci-

mento por todos/as e acessível a todos/as, não havendo dico-

tomia nem hierarquia, admitindo a diversidade de inclinações 

e interesses implicadas em sua formação (BRANDÃO, 2006). 

Acata a presença das desigualdades provocadas pelas relações 

sociais, evidenciando as realidades advindas destas que per-

manecem em constante agravamento pelo modo de produção 

vigente. Equipa a prática pelo apoderamento teórico constru-

ído em realidades regionais e locais concretas.  

Com forte cunho sociológico e político, a educação 

ambiental (EA), em sua perspectiva crítica, está fundamen-
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tada no apontamento e reflexão das disposições que direcio-

nam as práticas de dominação do ser humano e dos meios de 

produção, a fim de promover a politização do debate ambien-

tal e a problematização da hegemonia do modelo de sociedade 

e desenvolvimento presente. Traçada nas realidades decolo-

niais, segundo Carvalho (2001), nos anos 1980 a educação 

ambiental passa por transições, mirando a sua crítica aos mo-

delos socioeconômicos pautados pelo capitalismo e gerador 

de injustiças socioambientais e se fortalece enquanto educa-

ção política, somando forças contra hegemônicas. 

Assim, dedicada a não alcançar respostas em soluções 

reducionistas, a educação ambiental é potencialmente trans-

formadora, pois procura redefinir as relações entre ser hu-

mano/sociedade, sujeito/objeto do conhecimento, saber/po-

der, natureza/cultura, ética/técnica, entre outras (LAYRAR-

GUES; LIMA, 2014). A partir da formulação de respostas 

para além do conhecido, abarcadas na reflexão dos moldes de 

desenvolvimento impostos pelo capital, a educação ambiental 

crítica e transformadora objetiva a superação de padrões e 

concepções reducionistas e a formação de sujeitos aptos a 

identificar, problematizar, refletir criticamente e agir em 

torno das questões socioambientais, em práticas educativas 

vinculadas à contextualização da realidade (BRASIL, 2008), 
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através da orientação promovida por diferentes práticas soci-

ais, em diferentes cenários, escolares ou não. 

Diante da necessidade da educação ambiental sob um 

viés transformador, sua articulação à agroecologia se faz pos-

sível, uma vez que compreendemos que combinada à educa-

ção ambiental, a agroecologia exerce importante papel na im-

plicação de um movimento contrário à lógica de produção e 

comercialização presente no espaço agrário no Brasil. Tal ló-

gica, estimulada pelo o atual paradigma social e fomentado 

pela hegemonia do capital, desvincula o ser humano da natu-

reza e o coloca numa posição de domínio.  

À vista disso, um levantamento foi realizado visando 

compreender como a agroecologia vem sendo enunciada e 

significada nas articulações com a educação ambiental em tra-

balhos encontrados nas dez edições (2001 – 2019) do Encon-

tro Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA). Juntamente à 

autores da área, para sustentar a apreciação acerca do obje-

tivo, Bardin (2011) com a Análise de Conteúdo guiou “a in-

ferência  de conhecimentos relativos às condições de produ-

ção (ou, eventualmente, de recepção), recorrendo a indicado-

res (quantitativos ou não)”. (BARDIN, 2011, p. 44) 
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Assim, a análise temática permitiu a visualização de 

uma baixa frequência de trabalhos que reforcem as relações 

entre a EA e a agroecologia, a partir de em três momentos: 1°) 

organização da análise, momento em que são expostas as 

ideias, estabelecendo-se os objetivos, meios e procedimentos 

que serão utilizados para análise; 2°) a codificação, que con-

siste em um processo de sistematização dos dados, com base 

nas suas características; e 3°) categorização, na qual é feita 

uma classificação dos elementos por diferenciação, insti-

tuindo grupos, com base em determinados critérios. 

Enunciada pela primeira vez na 8ª edição do evento, 

em 2015, com um relativo crescimento apenas em sua última 

edição no ano de 2019, a agroecologia foi narrada, somente 

por dois trabalhos, como possibilidade de articulação com a 

Educação Ambiental para a promoção de uma EA crítica e 

transformadora capaz de anunciar e denunciar as problemáti-

cas que envolvem as questões ambientais e de promover a jus-

tiça ambiental. 

Assim sendo, nos anais das dez edições do EPEA, iden-

tificou-se a baixa quantidade de trabalhos encontrados que 

enunciam a agroecologia vinculada à educação e consequen-

tes reflexões e problemáticas trazidas por eles, fazendo-se en-

tão necessário um fomento por parte dos/as pesquisadores/as 
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promotores/as dos principais eventos em educação ambiental 

à pesquisa acadêmica que interliga essas duas importantes te-

máticas, trazendo bases para uma práxis mais efetiva.  

Desta maneira, é sob esta conjuntura que a educação 

ambiental – articulada à agroecologia – se entrelaça com a 

educação popular, dando origem à educação ambiental popu-

lar que visa refletir de forma síncrona as questões ambientais 

e sociais sob uma ótica volta para as comunidades (PE-

RALTA; RUIZ, 2010), vinculando as questões das camadas 

menos favorecidas nos debates ambientais e expandindo suas 

lutas.  

Deste modo, o reconhecimento das questões sociais às 

temáticas ambientais e a indispensável colocação política, 

junto às camadas populares na luta pela justiça ambiental, são 

promovidos à medida que os interesses destas, que foram his-

toricamente excluídos pelos interesses hegemônicos, são le-

vados em conta. Além disso, contribuem no projeto de trans-

formação, autonomia e libertação humana e na concepção ou-

tra da relação sociedade-natureza.  

Assim, as dinâmicas permitidas pelas feiras fazem de-

las espaços de possibilidade da práxis pelos seus sujeitos. As 
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relações mobilizadoras internas fortalecem o diálogo e, atra-

vés dele, oportunizam a construção do conhecimento. Ade-

mais, as ações dos/as feirantes permitidas nestes espaços tra-

zem a sincronia entre o saber teórico e o saber prático num 

movimento de constante reflexão a fim de se articular, da me-

lhor maneira possível, os interesses de todos/as como um bem 

comum.  

A prática educativa implica ainda processos, técnicas, 

fins, expectativas, desejos, frustrações, a tensão per-

manente entre prática e teoria, entre liberdade e auto-

ridade (FREIRE, 1992, p. 109). 

   

É no diálogo entre as camadas populares que está tra-

çado o caminho da construção de mecanismos articuladores e 

coletivos de confronto, que permitirão o abandono deste ha-

bitual lugar de opressão. Como evidencia Silva (2006, p. 58), 

“enquanto as classes populares ficarem no silêncio ou parali-

sadas pelo medo, o opressor tem livre acesso para agir, refor-

çando assim seu poder. [...] Esta é a esperança que nos move.” 

Ademais, é no espaço das feiras que as movimentações são 

possibilitadas pelas objetividades, e as subjetividades são (e 

precisam ser) elucidadas enquanto fonte de uma práxis edu-

cativa promotora de libertação. 

Sobre a práxis educativa acima mencionada, se cons-

trói um processo de aprendizagem visando a autonomia dos 
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sujeitos presentes nas feiras diante o modelo hegemônico. 

Nesse sentido, para compreender as possibilidades das feiras 

e sua relevância nesse processo, trazemos Vigotski, que ao 

elaborar o conceito de unidade, afirma que “se o sujeito é um 

ser social e seu meio é o meio social, se deduz, portanto, que 

o próprio sujeito é parte de seu entorno social” (VIGOTSKI, 

2006, p. 05). O autor, que passou a ganhar notoriedade ao pro-

por outras maneiras para os estudos e compreensão do pro-

cesso de aprendizagem humana, entende que não há constru-

ção do conhecimento separado do meio social para qualquer 

sujeito, logo, elaboramos nossa consciência a partir de uma 

história anteriormente erguida e que se reelabora todo tempo, 

a partir das novas ações nas formas de organização e produção 

da cultura pelos diferentes grupos sociais em diferentes tem-

pos e espaços. 

Na elucidação dos processos de educação proporciona-

dos pelo espaço da feira agroecológica, é possível pensar a 

construção do conhecimento com bases sociocêntricas e não 

apenas subjetivas e biológicas, pois o meio afeta os sujeitos 

participantes dos espaços das feiras, que se mostram enquanto 

alternativos dentro uma lógica hegemônica. Esses espaços al-

ternativos admitem resistências em modos de vida e saberes 
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plurais, que se reinventam através do coletivo propondo ou-

tros olhares e modos de se relacionar com o meio em que se 

vive.  

Neste meio, os encontros e trocas entre sujeitos e seus 

lastros de conhecimento acumulados constituem o outro, se-

gundo Volóchinov (2017, p.97), “a consciência individual é 

um fato social e ideológico”. Não se estabelece, portanto, uma 

simples interação entre sujeitos, mas é permitido o surgi-

mento de uma relação de afetividade, no entendimento de ser 

afetado pelo saber do outro. Saber este que é histórico e per-

tencente a um grupo e um tempo-espaço que, dentro da dinâ-

mica do mundo capitalista e pensando em outras alternativas 

de resistência, se refaz constantemente. Através da organiza-

ção deste espaço, emergem as possibilidades da educação am-

biental popular, da valorização dos sujeitos envolvidos nesse 

processo e uma possibilidade outra de se educar, para além 

dos espaços formais de educação e epistêmicos, onde a alteri-

dade possa também acontecer. 

Sendo assim, os diálogos, as ações, as dinâmicas e os 

movimentos proporcionados pelas feiras agroecológicas que 

anunciam um modo de produção alternativo, permitem aos 

sujeitos – que são partes constituintes e, portanto, indissociá-

veis deste espaço – envolvidos neste processo, a edificação de 
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outra consciência e a possibilidade de retorno ao mundo de 

outras maneiras de agir e se organizar no tempo presente, dis-

tante do modelo capitalista que vigora.  

Tecendo possibilidades entre professores/as, agri-

cultores/as, as feiras e as escolas 

Nosso intuito no presente texto é de pensar as feiras 

como espaços de educabilidades para além da instituição es-

colar. Porém, nesta seção, buscamos traçar alguns vínculos 

possíveis entre a escola e os/as agricultores/as. 

O GEA/UFJF coordenou um projeto de extensão inti-

tulado “Percursos sustentáveis em busca de novas possibili-

dades para as hortas escolares: quando professores/as e agri-

cultores/as urbanos/as se encontram”, sendo o presente livro 

fruto dessa experiência.  

No ano de 2018, partindo da proposta do GEA, tivemos 

a oportunidade de organizar um encontro formativo entre pro-

fessores/as, feirantes e produtores/as locais de orgânicos, pes-

quisadores/as e estudantes. O encontro ocorreu na feira do 

MOGICO (Monte de gente interessada em cultivo orgânico), 

que se trata de um coletivo formado por produtores/as, técni-

cos/as e consumidores/as de alimentos orgânicos da Zona da 
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Mata mineira. Com os/as participantes sentados/as em roda, 

vivenciamos ali um momento de partilha e aprendizado entre 

diferentes sujeitos. Diversas questões foram levantadas, so-

bretudo quanto à alimentação e o cultivo alimentar no Brasil 

em diálogo com a escola e com as experiências docentes ali 

presentes. Essa experiência vivida pelo grupo, brevemente 

evocada no presente capítulo, revela aquilo que ressaltamos 

ao longo do presente texto: a feira como local efetivo de pro-

dução de saberes, de lutas e de educabilidades. 
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Imagens 1 e 2: Registros do encontro na Feira Orgânica do MOGICO, 

19/05/2018. Fonte: Acervo GEA/UFJF 

 

Em 2019, através de 08 encontros formativos propos-

tos pelo projeto de extensão, percorremos diversos espaços 

rurais e urbanos da região de Juiz de Fora (MG) buscando 

pensar possibilidades para a prática pedagógica com as hortas 

escolares através do contato e da troca entre professores/as, 

agricultores/as, pesquisadores/as e estudantes da graduação. 

O curso foi uma experiência profunda e que pôde nos ajudar 

a visualizar as potencialidades que esse encontro pode promo-

ver. Foi possível perceber que, mutuamente, todos os sujeitos 

ensinaram e aprenderam, compartilharam a vida e os saberes 

produzidos nela, revisitaram narrativas, memórias e episte-

mologias, enfim, se formaram no e através do encontro com 
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o outro. E, através desse movimento, os/as docentes buscaram 

construir novas alternativas e novas pedagogias para trabalhar 

a educação ambiental dentro da escola (e também para além 

dela). 
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Imagens 3 e 4: Registros de encontros do projeto de extensão, ocorridos 

respectivamente no Sítio da Lagoa (25/05/2019) e na Escola Municipal José 

Calil Ahouagi em parceria com o NEPA - Núcleo de Ensino e Pesquisa em 

Agroecologia (14/09/2019). Fonte: Acervo GEA/UFJF. 
 

Acreditamos que há várias formas da escola se conec-

tar com produtores/as locais, como, por exemplo, através de 

parcerias para atividades com e na escola, em visitas escolares 

a feiras da comunidade e através de tantas outras didáticas 

possíveis. Trazer, para o trabalho escolar, os/as feirantes e 

os/as agricultores/as como sujeitos fazedores de conhecimen-

tos, culturas e educabilidades, significa também romper com 

o paradigma da ciência moderna, abrindo espaços para aquilo 

que Sousa Santos (2009) evoca como sendo uma “Ecologia 

de Saberes”, que conecta o saber científico e o saber popular, 
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enxergando que ambos são indicadores e experimentadores 

do mundo, sem que um se sobreponha ao outro.  

Enfim, inúmeras são as possibilidades abertas para a 

escola e os/as professores/as a partir da compreensão da feira 

não apenas como atividade comercial, mas também cultural e 

educativa. Cada qual da sua forma, é enriquecedora para to-

dos/as os/as envolvidos/as.  

Conclusão 

É no caminho dessa perspectiva que acreditamos nas 

potencialidades de educabilidade dos espaços das feiras agro-

ecológicas, erguidos por um corpo social compreendido me-

diante à relação com a terra, que produz sua cultura, gera 

renda e capacidade de resistência, articulação e movimenta-

ção em prol da sua existência. Nas feiras agroecológicas, pela 

mobilização e organização do coletivo, acolhimento dos vari-

ados interesses, reflexões provocadas pelas contradições, re-

lações entre sujeitos, diálogo e escuta do outro, que os proces-

sos educativos permitem que os interesses populares, pauta-

dos na dialética com a natureza, se fortaleçam e possibilitem 

caminhos de transformação. Além disso, também oportuni-
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zam, enquanto espaços de possibilidades educativas, a reper-

cussão das questões ambientais e sociais a partir de uma pers-

pectiva popular que vincule as questões das camadas popula-

res nos debates ambientais e amplie suas lutas. 
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A (Re)existência de Escolas do Campo na 

Zona da Mata de MG: Educabilidades 

Possíveis a Partir dos Territórios 

 

Desde o seu surgimento, a proposta por construir uma 

Educação do Campo não se limitou à conquista de escolas 

para as populações do campo, tampouco restringiu o processo 

educativo à elementos estruturantes do modelo educacional 

hegemônico, como o currículo, as matrizes pedagógicas e os 

resultados nas avaliações externas, por reconhecer a função 

social da educação e da escola em um projeto de integração 

do campo no conjunto da sociedade.  

Na busca por romper com as pedagogias dominantes, 

as quais são inócuas ao fortalecimento dos povos campesinos, 

a Educação do Campo “nasce sobretudo de um outro olhar 

sobre o papel do campo em um projeto de desenvolvimento e 

sobre os diferentes sujeitos do campo” (ARROYO; CAL-

DART; MOLINA, 2011, p.12).  
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Historicamente, para manutenção do modelo societário 

hegemônico, os territórios campesinos em nosso país se cons-

tituem como territórios em disputa, quer seja na defesa pelo 

território material, em que há a luta pela terra, ou do território 

imaterial, que compreende os saberes e fazeres locais. Dessa 

maneira, diante de uma tendência dominante que busca en-

quadrar a população do campo no projeto de modernidade, a 

conflitualidade se tornou constitutiva do desenvolvimento do 

campo brasileiro (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 

2012). 

Dentro desse contexto, vários setores se tornaram ele-

mentos estratégicos e/ou estruturantes do modelo societário, 

sendo o setor educativo um deles, seja para a manutenção das 

concepções hegemônicas e/ou para o enfrentamento das mes-

mas. Nesse sentido, enquanto a classe dominante afirma um 

projeto de educação que reforça ideais e práticas que corrobo-

ram com a lógica hegemônica capitalista, as populações do 

campo, por meio da classe trabalhadora organizada e/ou pelos 

movimentos sociais, lutam pelo direito a uma educação que 

reconheça, valorize e afirme seus saberes e práticas, de forma 

a contribuir para a (re)existência de seus territórios.  
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Assim, no intuito de apreendermos possíveis relações 

entre a Escola do Campo e os territórios, neste relato busca-

mos apresentar experiências educativas realizadas em escolas 

do campo da Zona da Mata mineira. Para tanto, trouxemos 

ações de diferentes profissionais da educação que atuam nes-

sas escolas e que têm buscado construir pedagogias, e por si 

só políticas, alicerçadas aos princípios da Educação do 

Campo, como:  a) o respeito à diversidade do campo em seus 

aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, 

de gênero, geracional e de etnias; b) o incentivo à formação 

de projetos políticos e pedagógicos específicos para as escolas 

do campo, a exemplo de projetos relacionados à agroecologia, 

a qual propõe práticas economicamente justas e ambiental-

mente sustentáveis na articulação com o mundo do trabalho; 

c) e a busca pela formação e valorização dos/as trabalhadores 

da educação do campo. Na defesa da (re)existência das popu-

lações do campo em seus territórios rurais, em área de assen-

tamento e/ou fora dela, o objetivo do texto é relatar como três 

educadoras buscam concretizar teoria e luta na prática escolar 

a partir de diferentes escolas, territórios e realidades. 
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As escolas do campo como territórios de resistên-

cia  

Ao articularem a busca por uma educação crítico-polí-

tica às suas lutas, sejam elas por terra, moradia ou saúde, os 

movimentos sociais partem de uma compreensão ampliada do 

ato de educar. De encontro ao modelo educacional generali-

zante (hegemônico), outras relações, compreensões e subjeti-

vidades são apreendidas na construção do ato educativo, a fim 

de estabelecer práticas educativas coerentes com as concep-

ções dos sujeitos envolvidos, as quais contribuam para a exis-

tência/permanência de seus modos de vida.  

Dessa maneira, mais que construir uma educação 

“para” o campo (a partir do que vem/está de fora) ou uma 

educação “no” campo (no sentido de conceber a sua localiza-

ção na zona rural), a escolha da denominação “do” campo tem 

o objetivo de caracterizar, adjetivar, identificar pedagogias 

construídas a partir dos povos e populações do campo, de suas 

vivências, de seus saberes e de seus fazeres. 

Embora a luta por uma Educação do Campo (EC) tenha 

iniciado a partir do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) pela garantia da educação nas áreas de Re-

forma Agrária, atualmente sua defesa se estende aos demais 
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povos do campo e das florestas (indígenas, quilombolas, ri-

beirinhos, etc),  os quais também vivenciam contextos de con-

flitos, contradições, disputas e expropriações (ARROYO, 

2013).  

De acordo com as Diretrizes e Bases da Educação Bá-

sica das Escolas do Campo em Minas Gerais, para que uma 

escola seja intitulada como Escola do Campo, a mesma pode 

estar situada em área rural ou em área urbana, definida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, desde 

que atenda, predominantemente, às populações do campo 

(MINAS GERAIS, 2015; BRASIL, 2016).  

Nesse contexto, em decorrência de um avanço nas po-

líticas e ações em defesa da EC, várias escolas que atendem 

ao público citado na legislação foram intituladas escolas do 

campo pelos órgãos competentes. Todavia, para além da de-

nominação, reconhecemos que a incorporação dos princípios 

da EC no processo educativo, perpassa por uma mudança am-

pla e estrutural, que requer um conjunto de ações, como: for-

mação inicial e continuada para os/as professores/as, mudan-

ças no currículo, reelaboração do tempo escolar e disponibili-

dade de transporte escolar.  



 

193 
 

 Dessa forma, embora muitas escolas tenham sido inti-

tuladas Escolas do Campo pelo poder público, pelo fato da 

não efetivação das ações citadas, as mesmas acabam por não 

consumar os princípios da EC, e, com isso, estabelecem prá-

ticas educativas que reproduzem e reforçam concepções que 

inferiorizam e invisibilizam os modos de vida das populações 

locais.   Segundo Caldart (2004), a construção de processos 

educativos em consonância com a realidade não é uma tarefa 

simples, por demandar uma ampla reflexão e coerência entre 

o contexto local e as práticas educativas, que podem anunciar 

processos de subordinação, exclusão, opressão e segregação, 

pelos quais as populações do campo são historicamente sub-

metidas em seu próprio território 

Há séculos, por meio de um processo denominado de 

colonialidade do saber e do poder, as concepções hegemôni-

cas sobre o campo são regidas por uma lógica moderno-colo-

nial, oriunda do legado epistemológico eurocentrista que ani-

quila outras formas de conceber o mundo (QUIJANO, 2005). 

No que tange ao campo discursivo, a caricatura do/a campo-

nês/a ganhou um caráter pejorativo, sendo a realidade do 

campo atrelada a um local de sofrimento, atraso sociocultural 

e baixa qualidade de vida quando comparada à urbana.  As-
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sim, estruturalmente, na medida em que as concepções hege-

mônicas vão sendo inculcadas e assimiladas nos modos de 

vida das populações do campo brasileiro, o perfil econômico 

e cultural das mesmas vem sendo modificado (FERNAN-

DES; CERIOLI; CALDART, 2011).  E, por consequência, o 

campo se torna mais vulnerável às disputas territoriais e aos 

processos de desterritorialização, compondo “aglomerados de 

exclusão3” (HAESBAERT, 1995). 

Apesar dessa histórica desvalorização e submissão da 

realidade campesina, nas últimas décadas, houve uma recon-

figuração do campo educacional brasileiro, na qual a partici-

pação e o acesso de diferentes sujeitos se fizeram mais efeti-

vos nas tomadas de decisões. Nesse movimento, outros sabe-

res e outras pedagogias foram incorporados ao debate educa-

tivo, resultando em algumas conquistas para os povos do 

campo, como as políticas públicas relacionadas à Educação 

do Campo, à Educação Indígena, à Educação Quilombola, à 

Pedagogia da Terra e à Agroecologia (ARROYO, 2013). No 

entanto, em meio a correlação de forças, atualmente assisti-

mos a um desmonte dessas políticas educacionais e também 

 
3 “O aglomerado compreenderia os grupos marginais no sentido de exclusão social 

de fato, o que significa a própria exclusão do circuito capitalista explorador, típica 

da desterritorialização que as redes das classes sociais hegemônicas promovem no 

espaço dos miseráveis” (HAESBAERT, 1995, p.186). 
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de políticas ambientais, o que implica diretamente no direito 

à educação das populações do campo. Segundo levantamento 

produzido pelo MST, com dados do Censo Escolar, do Insti-

tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), mais de 37 mil escolas do campo foram fe-

chadas nos últimos 15 anos.  

De forma a contrapor esse cenário de desmontes, reco-

nhecemos a importância de traçarmos possíveis diálogos en-

tre diferentes campos do conhecimento que se colocam a 

construir pedagogias contra hegemônicas, em busca de garan-

tir o direito à educação para todos e todas e contribuir para o 

enfrentamento de processos de desigualdade, exclusão e in-

justiça, dos quais muitos sujeitos do campo são vítimas. 

 Nesse sentido, destacamos a potencialidade de diálo-

gos entre a Educação Ambiental (EA) e a Educação do 

Campo, uma vez que a luta pelo ambiente compreende a luta 

contra violações de direitos, contribuindo com a defesa das 

identidades, dos modos de existência e dos territórios dos po-

vos e populações do campo.  Ao expor a desigual distribuição 

dos danos e riscos ambientais e anunciar processos educativos 

que contribuem para a construção de uma sociedade socioam-

bientalmente justa, a EA evidencia temáticas centrais da EC, 

como a luta de classes e a construção de um outro projeto de 
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desenvolvimento para o campo. Por isso, salientamos a im-

portância de construirmos processos educativos em conso-

nância com a realidade local, por reconhecermos que as dis-

tintas relações entre o ambiente e a educação podem contri-

buir com o estabelecimento e/ou o enfrentamento de viola-

ções de direitos e de desigualdades socioambientais.  

Para tanto, na próxima seção, faremos um breve relato 

sobre práticas educativas estabelecidas em escolas do campo, 

com um olhar específico para a realidade de escolas localiza-

das na Zona da Mata mineira, em busca de destacar a poten-

cialidade da educação no processo de (re)existência das po-

pulações do campo em seus territórios.  

Avanços e desafios na construção da Educação do 

Campo no município de Lima Duarte-MG.      

O município de Lima Duarte-MG, localizado na Me-

sorregião da Zona da Mata e microrregião de Juiz de Fora-

MG, possui uma extensa área rural (845,564 km²) quando 

comparada à área urbana (2,525 km²), o que contribui signifi-

cativamente para que os aspectos comunitários rurais e urba-

nos se entrecruzem nos diferentes espaços socioculturais. 

Para atender a essa população no que tange às demandas edu-

cacionais, existem nove escolas municipais e quatro escolas 
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estaduais. Destas, três escolas municipais e duas escolas esta-

duais foram caracterizadas como Escolas do Campo con-

forme a legislação vigente, a partir de 2016. 

Após a alteração dessa nomenclatura no tipo de escola, 

algumas mudanças começaram a ocorrer na dinâmica educa-

cional do município, como as do âmbito administrativo, com 

alterações nas verbas governamentais e nas normas para esta-

belecimento de turmas; e do âmbito pedagógico, com propo-

sições de outras pedagogias e a possibilidade de outro currí-

culo e tempo escolar. Nesse contexto, um grupo de profissio-

nais da educação do município implicaram-se em estudar os 

preceitos da Educação do Campo e fazê-los se concretizarem 

em suas práticas pedagógicas, entendendo a importância 

dessa modalidade na garantia do direito à educação às popu-

lações do campo e na construção de processos educativos que 

evidenciem e fortaleçam seus territórios.  

Inicialmente, as escolas buscaram planejar de forma 

conjunta a formação para os profissionais envolvidos, apro-

veitando as reuniões escolares para desenvolver ações como: 

processos formativos, por meio da leitura de textos, constru-

ção de práticas escolares e pedagógicas voltadas para a reali-

dade local e encontros regionais com a temática da Educação 

do Campo com o apoio da Superintendência Regional de Juiz 
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de fora (SRE/JF), da Prefeitura Municipal de Lima Duarte e 

de Olaria e do grupo de pesquisa TRAME/UFJF (Trabalho, 

Movimentos Sociais Populares e Educação do Campo).  

Posteriormente, alguns profissionais que se identifica-

ram com os preceitos da EC, em suas respectivas escolas, fo-

ram buscando ocupar os espaços educativos com propostas 

pedagógicas e práticas afins com o intuito de concretizar uma 

EC nas Escolas do Campo de Lima Duarte. Neste relato ire-

mos apresentar e enfatizar ações desenvolvidas em duas esco-

las estaduais do município, que são locais de atuação profis-

sional de duas das autoras. 

 A Escola Estadual Tiago Delgado, localizada no Po-

voado de Manejo-MG, é intitulada pela SRE como Escola do 

Campo pelo fato de os/as estudantes, em sua maioria, residi-

rem na zona rural do município. Segundo relatos de educado-

res/as e moradores/as, a escola possuía esta intitulação antes 

da promulgação das diretrizes mineiras, porém a partir da 

consolidação da política de EC no Estado de Minas Gerais, é 

reconhecido pela comunidade escolar que ações oriundas da 

Secretaria Estadual de Educação (SEE), bem como da SRE, 

se fizeram mais efetivas. 
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No que tange aos aspectos locais, apesar do público es-

colar, bem como da comunidade local, apresentarem caracte-

rísticas relacionadas à realidade da zona rural, as experiências 

socioculturais e econômicas se fazem distintas. A renda fami-

liar em quase sua totalidade está associada a atividades rela-

cionadas ao campo, direta ou indiretamente, sendo que uma 

parcela significativa das famílias desenvolve atividades infor-

mais e temporárias, como “retirada” de areia, corte de euca-

lipto, plantio e colheita. 

Diante dessa realidade, o corpo docente, juntamente 

com a direção e a coordenação escolar, têm buscado elaborar 

atividades escolares voltadas para a EC, no intuito de cons-

truir processos educativos que efetivamente contribuam para 

a compreensão e transformação da realidade local. Todavia, 

como a maioria dos/as educadores/as não possui nenhuma 

formação inicial e/ou continuada relacionada a essa temática, 

e processos formativos são raramente ofertados pelos órgãos 

educacionais, as ações acabam se dando de forma pontual e, 

muitas vezes, de maneira independente por aqueles/las que 

corroboram, de alguma forma, com os princípios da EC.  

Dentre as ações realizadas, destacamos a “Gincana Ru-

ral”, devido a esta ser realizada com êxito desde 2014, e ter 

sido incorporada ao Projeto Político Pedagógico da escola. 
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Tal atividade, que ocorre anualmente, tem como propósito a 

elaboração de práticas educativas pensadas a partir do e no 

lugar, e, portanto, vinculadas à realidade local. Ao longo des-

ses cinco anos reconhecemos um movimento de ressignifica-

ção do campo e da cultura local por parte da comunidade es-

colar, ao passo que os saberes e fazeres locais foram ocupando 

espaços no processo educativo por meio da história da comu-

nidade, dos causos, do uso de plantas medicinais, da culinária 

e do artesanato. 

Outra ação que a comunidade escolar tem tentando for-

talecer é a manutenção da horta escolar, por reconhecer a po-

tencialidade educativa da mesma, no que tange à valorização 

dos saberes e fazeres locais, bem como a problematização de 

questões socioambientais (NUNES; ROTATORI; CO-

SENZA, 2020). No entanto, diante dos desafios relacionados 

à disponibilidade de pessoas e de recurso financeiro para a 

manutenção da horta e, ainda, à compreensão dos/das educa-

dores/as sobre os possíveis usos pedagógicos da mesma, as 

ações não se estabelecem de forma permanente. Nesse sen-

tido, vale ressaltar que nos anos em que foi possível incorpo-

rar disciplinas extracurriculares à grade escolar, como Agro-

ecologia e Meio Ambiente, o uso da horta como ferramenta 
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pedagógica se fez de forma mais efetiva pelos/as educado-

res/as. Atualmente a manutenção da horta é feita por funcio-

nários/as da escola, sendo o seu uso direcionado para o plantio 

de hortaliças de fácil manuseio, que são incorporadas à me-

renda escolar, e algumas plantas medicinais.      

O segundo endereço da Escola Estadual Adalgisa de 

Paula Duque está localizado no distrito de São Domingos da 

Bocaina, a cerca de 36 quilômetros da zona urbana, em um 

prédio escolar que coabita com a Escola Municipal Francisco 

Augusto de Farias. Nesse ambiente, que atende à sete diferen-

tes comunidades, foram realizadas práticas educativas junto 

aos/às estudantes e suas comunidades, propondo pensar o his-

tórico de ocupação de seus territórios, que perpassa pela che-

gada da monocultura de eucalipto e de carvoarias na região e 

as potencialidades culturais e turísticas locais.  

As atividades, que tiveram como temática central a va-

lorização dos saberes tradicionais a partir do incentivo à pro-

dução de alimentos e ervas medicinais, foram desenvolvidas 

de forma interdisciplinar por meio de demandas apresentadas 

pelos/as estudantes, e com o apoio da supervisão e das dire-

ções escolares, resultaram na Semana Cultural, realizada 

desde 2016. Dentre as atividades desenvolvidas, destacamos: 
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mostras dos patrimônios materiais e imateriais pelos/as estu-

dantes; visita às comunidades atendidas pela escola; diálogos 

com pessoas de saber notório dos conhecimentos locais, fes-

tas comunitárias, como a Festa Junina e a Queima do Judas; 

brincadeiras antigas; receitas caseiras e também palestras com 

especialistas das áreas de saberes de interesse dos/as estudan-

tes. 

No ano de 2019, a culminância dessas atividades foi 

uma visita ao Museu Inhotim, em Brumadinho - MG, depois 

do crime ambiental naquela região pela mineradora Vale. 

Esse interesse desabrochou a partir de estudos sobre os im-

pactos da mineração nas zonas rurais, como a expulsão das 

comunidades locais e a perda da biodiversidade, e relatos de 

uma possível mineração clandestina em uma das comunida-

des atendidas pela escola, conhecida como Souza do Rio 

Grande. 

Nesse caminhar, concomitantemente ao trabalho do-

cente, algumas demandas educacionais locais relacionadas à 

EC emergiram no município, como a luta contra o fechamento 

de escolas, principalmente as localizadas na zona rural.   
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No mesmo período em que as práticas de valorização 

do campo relatadas acima foram sendo instituídas pelas esco-

las, de 2015 a 2020, o poder executivo municipal tentou, exa-

ustivamente, fechar algumas escolas do campo no município. 

Devido à grande mobilização comunitária, as escolas E.M. 

Tiago Delgado e E.M. Coronel José de Salles não foram fe-

chadas. No entanto, em 2018, a prefeitura fechou a E.M. José 

Dondice, da Comunidade de São José dos Lopes, de forma 

autoritária e ilegal, sem consulta à comunidade e ao Conselho 

Municipal de Educação, ambos contrários à decisão. Esse im-

bróglio se tornou uma Ação Civil Pública na Promotoria Mu-

nicipal de Justiça, que lentamente se arrasta.   

Atualmente a comunidade tem esperança de ter sua es-

cola reaberta no ano escolar de 2021, em função da repercus-

são que a causa tomou nas redes sociais e pela luta constante 

de seus/suas moradores/as, que não se calaram mesmo com 

tantas ameaças sofridas. Assim, diante da promessa de reaber-

tura, após a pandemia passar, a comunidade permanece atenta 

a esta demanda, por considerar a mesma de extrema impor-

tância para a existência da comunidade, pois o fechamento de 

escolas na zona rural tende a contribuir com o êxodo rural, 

uma vez que o acesso à educação se torna mais moroso.  
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Dentre outras ações desenvolvidas pelo/as educado-

res/as do município, destacamos a organização dos Encontros 

de Escolas do Campo (2016, 2017, 2018) promovidos pela 

SRE, os processos formativos realizados no município de 

Lima Duarte e no município de Olaria, e o curso de aperfei-

çoamento Escola da Terra: formação continuada de educado-

res/as. O curso, realizado de dezembro de 2018 a junho de 

2019, foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), sendo vinculado ao Programa Escola da 

Terra, que integra o PRONACAMPO, uma política de educa-

ção específica para o campo, a qual estabelece um conjunto 

de ações que visam a qualidade de ensino, formação de pro-

fessores, produção de material específico e melhorias de in-

fraestrutura no campo, de acordo com o Decreto nº 

7.352/2010 (BRASIL, 2010). 

A conquista da Escola do Campo em área de Re-

forma Agrária 

No dia 25 de março de 2010, cerca de cem famílias or-

ganizadas pelo MST ocuparam o latifúndio da Antiga Fa-

zenda Fortaleza de Santana, que tem sua história marcada pela 

escravidão e exploração dos/as trabalhadores/as. Logo nos 
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primeiros momentos da ocupação, foi definida pelos/as ocu-

pantes a ressignificação do lugar, que passou a ser chamado 

de Assentamento Dênis Gonçalves4, em homenagem a um jo-

vem lutador, morador do Assentamento Olga Benário em Vis-

conde do Rio Branco, que faleceu vítima de um acidente na 

BR próximo de sua residência.  

O Assentamento Dênis Gonçalves está localizado na 

Mesorregião da Zona da Mata e Microrregião de Juiz de Fora-

MG, suas terras estão divididas entre os municípios de Goi-

aná, Chácara, Coronel Pacheco e São João Nepomuceno, 

sendo o primeiro município citado onde está concentrada a 

maior porção de terras, correspondendo a ¾ de sua área total. 

A construção histórica do MST ensina que só a con-

quista da terra não basta. É necessário construir um espaço 

com a identidade dos sujeitos do campo e com qualidade de 

vida, de forma que os direitos básicos, tais como moradia, sa-

úde, educação e lazer, sejam respeitados. Pensando nisso, 

os/as assentados/as iniciaram uma nova luta em fevereiro de 

2014: a ocupação do latifúndio do saber.  

 
4 O local só passa a ser assentamento no ano de 2013, quando recebe a imissão na 

posse pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). As 

famílias ficaram três anos acampadas. 
 



 

206 
 

Em um contexto político de retirada de direitos dos/as 

trabalhadores/as e fechamento de escolas do campo, é que 

os/as assentados/as reafirmaram a necessidade de garantir 

uma escola coerente com os princípios dos movimentos soci-

ais e a identidade camponesa. Foram vários seminários inter-

nos para a discussão do projeto de escola e da educação a se-

rem estabelecidos para e com os/as assentados/as. Diversas 

idas a Juiz de Fora e Belo Horizonte para reuniões nas Supe-

rintendências Regional e Estadual de Ensino. Esse processo 

durou três anos, se iniciando ainda no governo Antônio Anas-

tasia (PSDB). Entretanto, foi em 2016, já na gestão de Fer-

nando Pimentel (PT), que esse sonho se concretizou, fruto da 

instituição das Diretrizes e Bases para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 

2015).  

A Escola do Assentamento Dênis Gonçalves foi uma 

iniciativa piloto da Secretaria Estadual de Educação (SEE), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Superinten-

dência Regional de Ensino de Juiz de Fora (SRE/JF) e MST. 

Ela foi formalizada como o 2º endereço da Escola Estadual 

Maria Ilydia Resende de Andrade, localizada em Juiz de Fora- 

MG, cidade que fica a cerca de 40 km do assentamento.  



 

207 
 

Antes das aulas serem iniciadas, foram aplicadas ava-

liações diagnósticas para conhecer os/as interessados/as em 

estudar e quais seus níveis de ensino. De posse de tais resul-

tados, ficou decidido que a escola iniciaria suas atividades 

com quatro turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos): 

uma de Alfabetização e Letramento, duas de Ensino Funda-

mental II, e uma do Ensino Médio. com as aulas acontecendo 

em um espaço provisório enquanto se aguardava a liberação 

dos recursos para a reforma do local escolhido para ser sua 

sede. No retorno, foram realizadas reuniões organizativas já 

no espaço provisório da Escola, nas quais se definiu que as 

atividades seriam iniciadas no dia 20 de junho de 2016. Nessa 

data, todo o assentamento, juntamente com a direção e corpo 

docente da escola, mais representantes da SRE estavam pre-

sentes na aula inaugural. 

Para entendermos como funciona a escola é preciso 

entender também como ela está organizada no espaço 

do assentamento e o quanto ela contribui para manter 

uma escola para além das paredes, uma escola viva e 

com uma gestão democrática. Conforme referencia-

mos, não é possível compreender o sentido da experi-

ência de educação no e do MST se o foco de nosso 

olhar permanece fixo na escola. Somente quando pas-

samos a olhar para o conjunto do Movimento, e com 

a preocupação de enxergá-lo em sua dinâmica histó-

rica (que inclui a escola), é que conseguimos compre-

ender que educação pode ser mais que educação, que 
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escola pode ser mais do que escola, à medida que se-

jam considerados os vínculos que constituem sua 

existência nessa realidade (CALDART, 2004, p. 221-

222). 

  Entender o papel da Escola do Campo é também en-

tender a dinâmica da luta pela terra e pela Reforma Agrária. 

Compreender que esses processos não estão dissociados e 

que, portanto, a Escola do Campo está em movimento. Tendo 

essa compreensão é que, no ano de 2017, devido à ocupação 

de mais um latifúndio5, viu-se a necessidade de organizar as 

famílias acampadas em busca do direito de estudar. 

Algumas das primeiras tarefas dentro das áreas de luta 

pela reforma agrária, seja em acampamento ou assentamento, 

são a produção de alimento e o espaço da escola. E não foi 

diferente na nova ocupação, que prontamente organizou as 

crianças para estudarem na escola do município de Coronel 

Pacheco. Porém, havia adultos/as que também estavam sem 

estudar, e por isso foram reivindicadas turmas de EJA, sendo 

realizadas algumas assembleias e reuniões com a comunidade 

para tomar a decisão de ter uma escola no acampamento. 

 
5 No dia 04 de junho de 2017, O MST organizou juntamente com outras organiza-

ções da cidade mais uma ocupação de latifúndio. Dessa vez no Município de Co-

ronel Pacheco com aproximadamente 300 famílias.  Até então a maior ocupação 

da região da Zona da Mata. 
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  Paralelo ao processo de luta pela escola do acam-

pamento estava também a luta por mais um anexo dentro do 

próprio Assentamento Dênis Gonçalves, o núcleo denomi-

nado Serra6. Em agosto de 2017 iniciaram-se mais três turmas 

na modalidade da EJA. Uma turma de Ensino Fundamental 

Anos Finais na Serra e três turmas no Acampamento Gabriel 

Pimenta7: uma de Ensino Fundamental Anos Iniciais, uma de 

Ensino Fundamental Anos Finais e uma de Ensino Médio.  

Na Serra, como haviam sido discutidas pelos/as edu-

candos/as e pela comunidade, as aulas começaram a funcionar 

por alternância. Já no acampamento, até dezembro de 2017 as 

aulas se deram de forma regular, todos os dias, e foi denomi-

nada de Escola Itinerante, aquela que acompanha o acampa-

mento caso haja despejo.  

Após vínculo de um ano e meio, a Escola Estadual Ma-

ria Ilydia Rezende de Andrade conquistou em 2018 a eman-

cipação da escola do assentamento. Outra luta se travou após 

 
6 O Núcleo da Serra está localizado na parte mais alta do assentamento. Por conta 

da distância e da estrutura ruim da estrada, não se fazia possível os alunos estuda-

rem na escola da sede (parte da escola que leva esse nome por estar na parte mais 

centralizada da área social do assentamento). 
7 Nome dado ao acampamento para homenagear o advogado que defendia traba-

lhadores rurais na defesa pela terra, assassinado no Pará quando ainda era muito 

jovem. Gabriel Pimenta foi lembrado por seu legado e também por ser da cidade 

de Juiz de Fora. Sua família esteve presente no dia em que seu nome fora esco-

lhido. 
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essa conquista: oficializar o nome da mesma, que fora defi-

nido por meio de uma assembleia organizada pela comuni-

dade nesse mesmo ano. Até então a escola era reconhecida 

por um número e alocada inicialmente no município de Coro-

nel Pacheco, sendo sua localização no município de Goianá, 

o que dificultou a alocação de recursos e a melhoria infraes-

trutural voltada para a EC. Mesmo enfrentando as burocra-

cias, a escola criou uma identidade, e esperou-se ansiosa-

mente pela oficialização do nome, que aconteceu em 09 de 

outubro de 2020, quando a escola passou a ser chamada de 

Escola Estadual Carlos Henrique Ribeiro dos Santos.  

Carlos Henrique foi um adolescente que vivia no As-

sentamento Dênis Gonçalves e era muito envolvido nas ativi-

dades do MST.  Inserido no setor de educação, seu sonho era 

ver uma escola no local. Morreu sem ver a escola concretizada 

e para manter viva sua memória, foi homenageado pela co-

munidade. 

No caminhar pedagógico da construção da escola, 

muito ainda se tem a fazer, conquistar e lutar. Entendemos a 

importância de trazer a voz dos sujeitos envolvidos nesse pro-

cesso, que apesar de difícil, tem apontado para experiências 

importantes para a comunidade escolar, bem como para o as-

sentamento. A escola tem proporcionado um diálogo com a 
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comunidade, colocando-a em movimento e saindo das cercas. 

Algumas atividades têm sido bem expressivas, como: a rela-

ção com a agroecologia através do viveiro de mudas do As-

sentamento Mipó Sapucaia; o resgate das festas tradicionais 

(em específico a de Sant’Anna), os Terreiros Culturais, os 

projetos de poesia e construção de livros cartoneros com as 

crianças e adultos; projetos de leitura; Jornal Vozes do Campo 

e a integração entre escola e comunidade. Consolidando-se 

assim, os princípios da Educação do Campo no Assentamento 

Dênis Gonçalves. 

Limites e potencialidades de escolas do campo na 

zona da mata mineira 

Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente 

de escola, mas sim é a escola reconhecendo e aju-

dando a fortalecer os povos do campo como sujeitos 

sociais, que também podem ajudar no processo de hu-

manização do conjunto da sociedade, com suas lutas, 

sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, 

seu jeito. Também pelos desafios da sua relação com 

o conjunto da sociedade (CALDART, 2003, p. 66). 

 

Na perspectiva de construir um projeto educacional 

que contribuísse para a existência/permanência dos territórios 

camponeses, diversos sujeitos e movimentos sociais popula-

res partiram da premissa de que o processo educativo deveria 
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ser constituído a partir das concepções advindas dessas popu-

lações. Nesse sentido, as Escolas do Campo se constituíram 

como elementos-chave para a estabilidade territorial e susten-

tabilidade cultural da população campesina, na defesa de suas 

territorialidades, estabelecendo territórios de resistência. 

 A partir dessa perspectiva compreendemos que a 

constituição de pedagogias em consonância com os princípios 

da Educação do Campo se faz a partir das educabilidades que 

emergem nos e dos territórios, e, portanto, a construção e a 

aplicabilidade de práticas educativas se fazem múltiplas, 

sendo inerentes às diversas territorialidades, conforme apre-

sentado nos relatos.  

Nessa perspectiva, vale destacar que em meio a atua-

ção docente e o envolvimento com as questões locais, tais 

educadoras se propuseram a unir suas vivências/experiências 

à pesquisa acadêmica, por acreditarem que a construção de 

processos educativos outros, bem como a luta pela (re) exis-

tência dos povos do campo, se constitui em diferentes espa-

ços, sendo a pós-graduação um deles. 

 No trabalho intitulado a Educação do Campo: As 

perspectivas das multisséries em Lima Duarte (MG), Barral 

(2018) reflete a multissérie como uma organização escolar de 



 

213 
 

resistência capaz de transgredir o sistema seriado urbano e 

contribuir para a consolidação das Escolas do Campo; Silva 

(2018) aborda o modo como a escola (e seus sujeitos) lida 

com os processos de problemas/conflitos/injustiças socioam-

bientais decorrentes da monocultura de eucalipto no municí-

pio de Lima Duarte (MG), e quais as implicações desse pro-

blema para a educação; e Carvalho (2021)  propõe uma dis-

cussão sobre o Projeto Político Pedagógico da escola do 

Campo do Assentamento Denis Gonçalves/MG.  

Partindo dessas considerações, destacamos também o 

papel determinante do Estado no estabelecimento e consoli-

dação de políticas voltadas para os povos do campo, como o 

apoio e incentivo a processos de formação inicial e continu-

ada, uma vez que apesar de algumas escolas serem intituladas 

como escolas do campo, as pedagogias estabelecidas nas mes-

mas não são comprometidas com a realidade da população.  

Assim, de posse de diferentes saberes (acadêmicos, lo-

cais, etc) ressaltamos a importância dos/das educadores/as re-

conhecerem quem são os sujeitos prioritários da ação educa-

tiva, bem como demarcarem a intencionalidade de suas práti-

cas pedagógicas na produção e reprodução de outras pedago-

gias, diante das forças que permeiam e disputam a educação 
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e o campo brasileiro, como os entraves e avanços referencia-

dos na consolidação da Educação do Campo. 
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Projeto Mãos na Terra: O que pode a 

Agroecologia na Escola? 

 

Agroecologia em Ambiente Escolar 

O ambiente escolar é propício a semear ideias e colher 

descobertas, mas nem sempre tais descobertas precisam ser 

inovadoras. Muitas vezes, em ambiente escolar, a colheita se 

dá ao redescobrir, valorizar e contextualizar saberes antigos 

associados aos saberes acadêmicos. A agroecologia na escola 

faz perfeitamente esse papel, buscar o antigo, aliar com o 

novo e ser novidade. 

A horta agroecológica na escola é muito mais que um 

espaço de produção de alimentos sem agrotóxicos. O ambi-

ente da horta favorece observações e aprendizados sobre os 

fluxos de energia e ciclos naturais de sistemas vivos (DUAI-

LIBI, 2006). Quando nos alimentamos do que cultivamos, 

aprendemos sobre ciclos alimentares e, logo, como estes se 

ligam aos ciclos maiores, por exemplo, as estações do ano e o 
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ciclo da água. Essa experiência transformadora permite que 

crianças, adolescentes e adultos percebam sua função e in-

fluência na teia de vida planetária (CAPRA, 2003). 

A potência das hortas como ambiente de aprendizagem 

é imensa, uma vez que elas nos reconectam à essência da vida 

e possibilitam conhecer o fundamento básico do alimento. 

Além do cultivo, colheita e compostagem, o trabalho no am-

biente natural permite integrar e enriquecer as práticas com 

diversas atividades desenvolvidas na escola, efetivando o tra-

balho multi e interdisciplinar. Nesse contexto, a agroecologia 

nos ajuda a encontrar caminhos para lidar com os desafios que 

surgem, e nos ensina diferentes formas de produzir mais e me-

lhor. O cultivo agroecológico busca juntar o que os/as nos-

sos/as antepassados/as já sabiam e faziam, com o que os/as 

pesquisadores/as foram estudando, e nós agricultores e edu-

cadores que trabalhamos com agroecologia, colocamos as 

mãos na terra e aprendemos com ela mesma, a Natureza, o 

que funciona e o que não funciona na nossa prática cotidiana. 

Pozo e Crespo (2009) tratam da horta escolar como maneira 

de associar teoria e prática, aplicando os conceitos ecológicos 

e agroecológicos (na nossa experiência), através das aulas na 
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horta, sendo uma maneira eficaz de contribuir para a forma-

ção de conceitos e atitudes voltados para as questões ambien-

tais. 

Muitos/as alunos/as da Escola Municipal José Calil 

Ahouagi (localizada na periferia da cidade de Juiz de Fora-

MG) possuem conhecimentos sobre a maneira de cultivar, 

adubar e cuidar do solo provenientes de suas vivências fami-

liares. Boa parte desses alunos e alunas vieram da zona rural 

da cidade ou se relacionam com serviços de capina e manu-

tenção das granjas da vizinhança da escola. Ao lidar com o 

solo, as plantas e suas interações com outros seres vivos de 

maneira crítica e reflexiva, estimulamos que os/as estudantes 

se compreendam como parte da natureza e assim comecem a 

se entender como parte do ambiente. 

Os saberes prévios de manejo, cuidado e plantio são de 

grande importância na reflexão sobre as maneiras de produ-

ção, consumo, utilização do solo e ciclagem de nutrientes. Ba-

chelard (1996) ressalta que cabe à escola refletir e buscar ma-

neiras de associar as vivências e conhecimentos prévios 

dos/as estudantes, possibilitando desenvolver novos concei-

tos e ressignificá-los. Tais conceitos devem se relacionar ao 

contexto histórico em que surgiram e através da reflexão e 
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análise a escola deve buscar tornar esses conhecimentos inte-

ressantes despertando a curiosidade e a compreensão dos pro-

cessos e fatos que os compõem (BACHELARD, 1996). Se 

por um lado, ao nos aproximarmos desses saberes tradicionais 

a escola possibilita um diálogo entre as práticas antigas e atu-

ais, voltadas para o melhor aproveitamento e preservação do 

ambiente, por outro lado não podemos deixar de contextuali-

zar as lutas pela ocupação do solo, do êxodo do/a trabalha-

dor/a do campo e do aumento do uso de insumos agroquími-

cos nos cultivos (COSENZA et al., 2020).  

Promover a educação ecológica como base para a cons-

trução de um mundo sustentável, no qual não só as futuras 

gerações tenham acesso aos recursos naturais, mas as gera-

ções atuais possam viver com maior dignidade, respeito e co-

operação, passa, antes de tudo, pela experiência. Através dela 

nos conscientizamos do nosso lugar no ecossistema, bem 

como num determinado sistema social e cultural (CAPRA, 

2003). 

Partimos da premissa de que nossas escolhas alimenta-

res se constituem como um ato político, que constitui não só 

nossos corpos, mas também nossa própria dignidade, cultura 

alimentar, familiar e de nossa comunidade como um todo. As-
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sim, defendemos colocar em discussão como as interações en-

tre adubos químicos e insumos tóxicos para controle de pra-

gas e doenças não só contaminam o solo e a água, mas tam-

bém contribuem para o adoecimento a longo prazo. Uma edu-

cação agroecológica emancipatória permite que os/as estu-

dantes acumulem experiências que possibilitem a escolha ali-

mentar saudável, assim como questionamentos sobre o uso do 

solo e do ambiente de maneira a minimizar os impactos que a 

ação humana tem sobre o mesmo (NUNES; ROTATORI; 

COSENZA, 2020). A agricultura orgânica e agroecológica se 

diferencia da convencional justamente por buscar utilizar ade-

quadamente os recursos disponíveis no meio ambiente e usar 

somente insumos naturais, como adubos e sementes para o 

seu modo de produção (SOUZA; RESENDE, 2006). Esse 

aprendizado é de grande importância para as hortas escolares, 

mas também para a formação de pessoas críticas e conscientes 

de suas escolhas alimentares não só para sua própria saúde, 

como também para a saúde coletiva e ambiental. Precisamos 

refletir sobre o consumo de produtos orgânicos, tentar consu-

mir produtos livres de agrotóxicos, mas a educação ambiental 

escolar deve também pensar, juntamente com os alunos/as, 

sobre o agronegócio exportador de commodities, as monocul-
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turas que exaurem o solo, a reforma  agrária, combater  a  li-

beração  desenfreada  de  agrotóxicos pelo governo, ou seja, 

contribuir ativamente para a construção de indivíduos consci-

entes do lugar da denúncia das insustentabilidades e do anún-

cio das possibilidades de vida sustentável (LAYRARGUES, 

2020). 

 A dimensão e o impacto da presença humana no pla-

neta apontam para um cenário de degradação ambiental e so-

cial, com um modo de vida que não se sustentará no decorrer 

do tempo. Segundo Orr (2006) essas circunstâncias se devem 

ao fato de raramente sabermos como as nossas ações, no co-

tidiano da vida, afetam todas as formas de vida. Assim, para 

garantir o equilíbrio e a manutenção da vida no planeta, a ne-

cessidade de mudança é imperativa. A educação ambiental 

através da prática agroecológica escolar de maneira dialógica 

busca a conscientização dos impactos causados pelo modo de 

vida cotidiano associado aos impactos gerados por minerado-

ras, agroindústrias, monoculturas latifundiárias, emissão de 

carbono e poluentes (dentre outros) que impactam a curto, 

médio e longo prazo na qualidade de vida dos seres vivos. 

Layrargues (2020) em seu ensaio crítico denunciando o eco-

cídio do atual governo Bolsonaro, nos lembra que além do 

papel em anunciar modos de vida sustentáveis, a educação 
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ambiental deve também denunciar os modos de vida insusten-

táveis, defender o caminho da  sustentabilidade e,  ao  mesmo  

tempo, combater o da insustentabilidade. A ganância e o 

modo de vida apartado de convicções ideológicas que com-

preendam que não há como educar pela regeneração da vida, 

sem atuar contra a destruição da vida, seja no córrego do 

bairro, ou no lixo jogado pela comunidade na área da horta 

(LAYRARGUES, 2020).  

Nesse sentido, destacamos a potencialidade das hortas 

agroecológicas nas escolas, pois através de experiências edu-

cativas diretas com o mundo natural, os seres humanos, inde-

pendentemente da faixa etária, vivenciam, exploram e enten-

dem fenômenos que são essenciais à compreensão sistêmica 

da vida (CAPRA, 2003). À medida que utilizamos a horta es-

colar agroecológica como modelo de educação ambiental 

aplicada à realidade dos/as alunos/as, estamos criando a mé-

dio e longo prazo a conscientização e a busca por valores  que  

conduzam  a  uma  rotina  harmoniosa  com  o ambiente em 

que estão inseridos/as, direcionando-os/as a analisar critica-

mente os valores que têm levado ao uso exacerbado de recur-

sos naturais não renováveis e a exploração das demais espé-

cies  de  animais (BONFIM; KATO, 2019).  Do mesmo modo, 

tendo a clareza de que os recursos de que dispõem devem ser 
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utilizados de maneira consciente, reduzindo o desperdício e 

utilizando a reciclagem e a reutilização de resíduos alimenta-

res como um processo vital em suas rotinas, seja na horta ou 

em casa.  

Trocas de Saberes em Agroecologia Escolar 

Em 2014 o projeto Mãos na Terra surgiu na E. M. José 

Calil Ahouagi (Juiz de Fora – MG) como maneira de ensinar 

através de uma horta agroecológica, seguindo os princípios da 

Permacultura. Estudantes de diferentes faixas etárias se en-

volveram de maneira interdisciplinar, refletindo sobre uma 

melhor utilização dos recursos naturais, a minimização do 

consumo, a diminuição do desperdício e a consciência de que 

não há uma vida digna sem relações harmônicas entre o ser 

humano e o ambiente. Buscamos soluções lentas, pequenas e 

verdadeiras, que possam ser pensadas no espaço da horta, da 

comunidade escolar e expandidas para o bairro e proximida-

des, de maneira a formar, em longo prazo, uma sociedade sus-

tentável democrática, que valorize a diversidade humana e 

ambiental (FERREIRA NETO, 2018). 

O NEPA (Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agroecolo-

gia) é uma organização não-governamental que nasceu em 
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1996 e busca promover a reconexão entre ser humano e natu-

reza por meio da produção de alimentos, criando e transfe-

rindo tecnologias sociais no âmbito da agroecologia biodinâ-

mica, da educação ecológica e da saúde integral.  

Atuando em Juiz de Fora desde 2015, o NEPA vem te-

cendo e fortalecendo redes que buscam a sustentabilidade em 

suas ações, sejam elas no ambiente escolar, no campo ou na 

cidade. Nesse sentido, a organização tem fomentado o encon-

tro entre agricultores/as, consumidores/as, técnicos/as, pro-

fessores/as e estudantes, a fim de aprofundarmos nas relações 

e conexões existentes na produção de alimentos, seja no quin-

tal de casa, em cultivos comerciais ou nas potentes hortas es-

colares, sempre valorizando saberes tradicionais e populares 

junto ao conhecimento científico. Nesses ambientes de apren-

dizagem, estabelecemos vínculos, trocamos experiências e 

ampliamos nossa consciência ecológica, percebendo que so-

mos partes de um mesmo sistema vivo, somos natureza. O 

cuidado com a horta agroecológica escolar, assim como ou-

tros ambientes de contato com o solo, nos permite reaprender 

a fazer alianças com a natureza, não como um sujeito amorfo 

e homogêneo, mas atentos a sua diversidade, historicidade e 

seus saberes multiespécies (ALMADA; VENANCIO, 2021). 
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Este trabalho tem contribuído com o fortalecimento da 

agroecologia no município, formando redes que apoiam as 

mudanças, individuais e coletivas que ousamos fazer rumo a 

um mundo sustentável, com escolas sustentáveis, a começar 

pelas hortas escolares agroecológicas. Foi assim que o NEPA 

chegou à E. M. José Calil Ahouagi, para somar com o Projeto 

Mãos na Terra, um trabalho potente que é solo fértil para mu-

danças profundas na escola e na comunidade.  

Os primeiros encontros entre a professora do Projeto e 

os/as agricultores/as e educadores/as do NEPA se deram a 

partir do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambi-

ental da Universidade Federal de Juiz de Fora (GEA/UFJF), 

que se propôs a refletir sobre práticas educacionais pautadas 

pela Educação Ambiental. As formações do GEA no ano de 

2019 ocorreram em várias escolas e hortas, além da UFJF; 

uma das formações oferecidas pelo GEA ocorreu na E.M. 

José Calil Ahouagi, onde agroeducadores do NEPA explica-

ram sobre a relação entre o preparo do solo e o cultivo das 

hortas escolares.  Através da troca de saberes entre o NEPA, 

GEA e os professoras/es, refletimos sobre maneiras significa-

tivas de ensinar e aprender através das hortas escolares.  
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Imagem 1: Encontro formativo com professores/as, agricultores/as e educa-

dores/as ocorrido em 2019 na E. M. José Calil Ahouagi (Liz Oliveira ao 

centro, Carlos Eduardo Werner à esquerda). Fonte: Arquivo GEA/UFJF. 

 

Os conhecimentos compartilhados pelos educadores/as 

e agricultores/as do NEPA vêm ao encontro do trabalho inter-

disciplinar já realizado na escola e ampliam seus horizontes e 

saberes. A partir dessa vivência surgiu a possibilidade de um 

curso teórico-prático a ser oferecido para a comunidade da 

E.M. José Calil Ahouagi. Uma das oficinas oferecidas foi a 

de preparo e manutenção do solo, realizada em março de 

2020, pouco dias antes do início do isolamento social devido 

à pandemia de Covid-19. Participaram professoras/es, pais e 

mães da comunidade escolar, mas infelizmente o encontro 
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não foi estendido aos/às estudantes devido ao início do dis-

tanciamento social imposto pela prefeitura da cidade de Juiz 

de Fora, pelo aparecimento e aumento do número de casos de 

pessoas contaminadas. 

 

 

Imagem 2: Troca de Saberes dos pesquisadores e agricultores do NEPA com 

a comunidade escolar (Liz Oliveira à esquerda, de camisa branca). Fonte: 

Arquivo pessoal dos/as autores/as. 

Ressignificando Saberes Tradicionais: 

Os conhecimentos campesinos não precisam ser postos 

de lado quando as pessoas deixam o meio rural e se deslocam 

para as cidades. Ao buscarmos reinventar e retomar as formas 

tradicionais de fazer agricultura, buscamos também a constru-

ção de relações de conhecimento, interação e respeito ao meio 
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ambiente, garantindo que o cultivo atenda às necessidades de 

uma relação interdependente, ser humano e natureza. Nesse 

sentido, é necessária uma educação urbana/do campo que 

contribua para que a comunidade possa ter um novo olhar so-

bre as relações e processos ambientais, econômicos e sociais 

e que priorize o saber voltado para a vivência através de prá-

ticas pedagógicas que valorizem a Agroecologia e contribuam 

com a concretização de uma proposta popular de educação 

para as populações campesinas (SILVA et al., 2016). 

Produzindo uma alimentação mais saudável para a Es-

cola e comunidade, livre de agrotóxicos, pautada em trabalho 

coletivo, buscamos resgatar a vivência social harmoniosa en-

tre os elementos da comunidade, promovendo trocas coletivas 

e apoio mútuos, além do aproveitamento dos recursos naturais 

com responsabilidade para com a preservação em benefício 

das próximas gerações. A maneira de cultivar, cuidar do solo, 

adubar, que muitos alunos possuem como vivência familiar, 

é de grande importância para a reflexão sobre as maneiras de 

produção, consumo e ciclagem de nutrientes no solo. Ao se 

reaproximar desses saberes tradicionais, a escola possibilita 

um diálogo entre as práticas antigas e atuais, voltadas para o 

melhor aproveitamento e preservação do ambiente. 
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Uma horta orgânica e agroecológica é uma horta culti-

vada com respeito por toda a forma de vida que existe naquele 

ambiente, desde os seres humanos que ali trabalham, até os 

minúsculos seres vivos que se encontram no solo, como as 

minhocas, os fungos e as bactérias. Ou seja, a agroecologia 

nos ensina a trabalhar com a vida, produzindo alimentos vita-

lizados e verdadeiramente saudáveis e saborosos! Nossos an-

tepassados só conheciam essa forma de cultivo, pois por 

muito tempo não existiam agrotóxicos, sementes transgênicas 

e adubos químicos. Esses produtos surgiram ao longo do 

tempo e são vendidos com a ideia de que ajudam a produzir 

mais e evitam pragas e doenças no cultivo. Porém, acabam 

diminuindo a variedade de sementes e plantas na nossa área 

de plantio, contaminando o solo, a água e matando não só os 

insetos que estão prejudicando o desenvolvimento das plan-

tas, mas também aqueles que as beneficiam. Almada e Ve-

nancio (2021)  nos levam a refletir, juntamente com os estu-

dos de Paulo Freire , que, em conjunto com a horta, o ambi-

ente e os seres vivos que nos cercam, podemos utilizar uma 

horta agroecológica educativa sob o ponto de vista de que nin-

guém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os huma-

nos educam-se entre si e em aliança com a multidão de espé-
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cies viventes que coabitam este planeta, constantemente pro-

duzindo e transformando mundos; a educação acontece no 

mutirão dos viventes. 

O que a Agroecologia nos ensina? 

A agroecologia nos ajuda a encontrar caminhos para 

lidar com os desafios que surgem, e nos ensina diferentes for-

mas de produzir mais e melhor, pois ela une o que nossos/as 

antepassados/as sabiam e faziam, com o que os/as pesquisa-

dores/as foram estudando. Somado a esses conhecimentos, 

colocamos as mãos na terra e aprendemos com a Natureza, o 

que funciona e o que não funciona na nossa horta. Muito além 

da produção, a agroecologia visa a sustentabilidade ecológica 

destes sistemas de produção (BONFIM; KATO, 2018). 

Para começar a cultivar precisamos conhecer mais so-

bre as plantas e o ambiente que elas precisam para crescerem 

equilibradas e, assim, poderem suprir os nutrientes necessá-

rios para uma alimentação realmente saudável. As plantas ne-

cessitam para o seu desenvolvimento de: água, luz, ar e terra, 

com minerais e matéria orgânica. Assim, ao fazer o planeja-

mento da nossa horta é importante garantir que tenhamos to-
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dos esses elementos disponíveis na área, como água para irri-

gação, local ensolarado a maior parte do dia e um solo fértil. 

O solo é a camada terrestre composta de matéria orgânica e 

também de minerais. Sua camada superficial nós chamamos 

de húmus, e ela é composta principalmente pela matéria orgâ-

nica que está em decomposição, com a ajuda dos fungos, das 

bactérias, das minhocas, piolhos de cobra, e outros seres que 

vivem ali e se nutrem de folhas, galhos, capim seco, esterco 

de animais e outros materiais orgânicos.  

Imagem 03 - Preparando o solo em encontro formativo com professoras/es, 

agricultores/as  e pesquisadores/as. Fonte: Arquivo pessoal dos/as auto-

res/as. 
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O solo é um organismo vivo, por isso ele precisa de ar, 

umidade, matéria orgânica e minerais. Um dos grandes pro-

blemas de solos degradados é a compactação, ou seja, quando 

a terra está muito dura, e até mesmo a água e o ar têm dificul-

dade de penetrar nela, e se isso acontece, as plantas também 

vão ter dificuldade para se desenvolverem. Portanto, para ini-

ciar o cultivo o primeiro passo é tratar o solo, usando nossa 

velha e conhecida enxada. Depois de “afofar” essa camada 

superficial do solo, podemos fazer canteiros ou berços, que 

são pequenos buracos onde colocamos as sementes ou mudas, 

e essa escolha vai depender do que vai ser plantado no local. 

Uma vez que a terra já está mais solta, precisamos fazer uma 

reposição de minerais, fazendo a adubação mineral, com pó 

de rocha, calcário, ou outros tipos de pó de rochas usados para 

agricultura. Nas roças é muito comum se usar cinza de fogão 

à lenha, casca de ovo e outras fontes naturais de adubo mine-

ral. 

Outro passo importante é a adubação orgânica do solo. 

A mais conhecida é o esterco de vaca e de galinha, porém são 

várias as fontes e técnicas para se levar essa fonte de vida para 

o solo, como a adubação verde, que são plantas especializadas 

em levar nutrientes que estão no ar para o solo, além de pro-

duzirem muita matéria orgânica. Os biofertilizantes também 



 

236 
 

são uma alternativa, sendo produzidos com diferentes ingre-

dientes disponíveis no local, como por exemplo o próprio 

mato, que pode ser usado como adubo.  

Com a adubação do solo feita, precisamos cuidar para 

manter bastante vida ali. Quando o solo fica exposto ao sol, 

se aquece demais, e quando fica compactado pela ação da 

chuva, pode sofrer erosão. Por isso, a cobertura do solo é fun-

damental, é ela quem vai proteger e alimentar os seres vivos 

que habitam na terra e trabalham junto conosco para deixá-la 

mais fértil. Essa cobertura pode ser tanto por vegetação natu-

ral, ervas espontâneas ou cultivadas, como também pode ser 

uma cobertura morta, como palha, poda de grama e de árvo-

res, folhas secas e outros materiais orgânicos.  

A Agroecologia trabalha com a diversidade. Quando 

olhamos uma floresta podemos identificar várias espécies di-

ferentes, interagindo e cooperando entre si. Dentre as diferen-

tes formas de se fazer um cultivo agroecológico, a agroflo-

resta é um modelo que busca produzir alimentos com a lógica 

de diversidade e cooperação da floresta, onde no mesmo es-

paço temos produção de hortaliças, plantas medicinais, frutas, 

madeiras, PANCs e outras plantas espontâneas. As hortas 

agroecológicas também podem ser agroflorestais, quando se 

inspiram na inteligência das florestas para o cultivo e manejo 
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do sistema. Quanto maior a variedade de hortaliças, frutos e 

tubérculos, maior a possibilidade de despertar o interesse ali-

mentar dos/as alunos/as envolvidos/as. Por isso, as hortas 

agroflorestais são uma ótima escolha para as escolas que pre-

tendem cultivar com os/as alunos/as. Na infância e adolescên-

cia a rejeição a alimentos de origem vegetal ainda é grande, 

portanto, aumentar o número de experiências sensórias em 

torno de sua produção e consumo colabora para a curiosidade 

em experimentar novos sabores (RECINE; IRALA; FER-

NANDEZ, 2001). É importante observar o que cresce de ma-

neira espontânea no solo, pois tais plantas são bioindicadoras 

de sua qualidade, revelando desde sua acidez, capacidade de 

reter ou não água, além da composição orgânica do solo. 

Uma vez tendo conversando com os/as alunos/as sobre 

quais os alimentos de preferência, quais são desconhecidos, 

quais são mais importantes nutricionalmente e relacionando 

com as possibilidades do solo, podemos iniciar a escolha das 

espécies vegetais a serem introduzidas no local já preparado. 

Algumas hortaliças são mais apreciadas pelas crianças e pela 

escola do que outras. Mesmo sendo desejada a maior varie-

dade de espécies, é sempre importante o plantio de folhosas 

(alface, couve, salsa, espinafre, almeirão), frutos (abóbora, to-
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mate, quiabo, jiló) e tubérculos/raízes (cenoura, rabanete, ba-

tata-doce, mandioca), de maneira e estimular uma alimenta-

ção diversificada, ao mesmo tempo em que não se exaure o 

solo retirando apenas um tipo de nutriente (SILVA, FON-

SECA, CARVALHO, 2020). 

A importância do alimento agroecológico para o 

ambiente 

A agroecologia em contexto escolar não só é um mo-

delo de produção de alimentos alternativo ao modelo capita-

lista de produção atual, mas também uma maneira de contex-

tualizar as desigualdades entre o meio urbano e o rural (ARA-

ÚJO et al., 2016). 

 Silva e colaboradores (2013) buscam com a agroeco-

logia e a agricultura urbana no espaço escolar, conferir visibi-

lidade e resgatar o ocultado para que se torne presente e esteja 

disponível, permitindo o exercício de discernimento das au-

sências no sistema alimentar e suas implicações na saúde hu-

mana 

À medida que utilizamos a horta escolar agroecológica 

como modelo de educação ambiental aplicada à realidade dos 

alunos e das alunas, estamos criando a médio e longo prazo a 
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conscientização e a busca por valores  que  conduzam  a  uma  

rotina  harmoniosa  com  o  ambiente em que estão inseri-

dos/as, direcionando-os/as a analisarem criticamente os valo-

res que têm levado ao uso exacerbado de recursos naturais não 

renováveis e a exploração das demais espécies  de  animais.  

Do mesmo modo, tendo a clareza de que os recursos de que 

dispõem devem ser utilizados de maneira consciente, redu-

zindo o desperdício e utilizando a reciclagem e a reutilização 

de resíduos alimentares como um processo vital em suas roti-

nas, seja na horta ou em casa. Não deixamos de lado em nossa 

prática enquanto professores e agroeducadores que ecologia 

(ou agroecologia) sem luta de classes, é jardinagem, pois 

aqueles que vieram antes de nós como Chico Mendes8, ou 

aquelas que lutam no presente como Greta Thunberg9, não só 

impedem o ecocídio dessa necropolítica, como também o di-

reito das gerações presentes e futuras de conhecerem os sabe-

res ancestrais multiespecíficos. 

  
 

8 Chico Mendes -   líder político que transcendeu sua localidade (Xapuri, Amazo-

nas) conquistando respeito  internacional, pela defesa dos direitos humanos, pelo 

respeito à floresta e à demarcação de reservas extrativistas. Foi assassinado em 

1988, sendo um dos precursores do conceito de desenvolvimento sustentável 

(http://www.memorialchicomendes.org/chico-mendes/). 
9 Greta Thumberg - ativista criadora do movimento Friday for Future, indo além 

de uma consumidora ecologicamente consciente e cobrando dos donos do poder 

global a assumirem suas responsabilidades diante da crise climática global 

(LAYRARGUES, 2020). 
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Infância e Direito à Natureza:  

Possibilidades Pedagógicas para o  

“Sentir-se Parte do Mundo” 

 

Introdução 

A globalização, uma das principais características da 

modernidade, vem transformando a relação espaço-tempo da 

criança com o mundo e a natureza que a cerca, transformação 

essa que merece ser observada e discutida, já que a formação 

social infantil ocorre através de uma junção de todas as esfe-

ras às quais uma criança está relacionada. Segundo Tejerina 

(2003, p. 15), “os limites da capacidade de transformação so-

cial da nossa realidade cotidiana por parte de ditos meios tor-

nam-se difíceis de imaginar”. Assim, entendemos que o meio 

social no qual a criança se desenvolve vem sendo modificado 

pelo mundo globalizado no qual estamos inseridos/as, já que 

ela recebe influência de todos os meios que a cercam e que, 

portanto, interagem com ela.  
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Segundo Couto (2013), a infância está se modificando 

devido ao contato com diversas manifestações multiculturais. 

Não podemos nos esquecer que nesse contato estão presentes 

a relação com a cidade, o cotidiano, a interação com as tecno-

logias móveis, a maneira de se divertir, a ludicidade com os 

jogos eletrônicos, as redes sociais digitais, a conectividade, 

entre outros fatores que modificam o modo de vida dos/as pe-

quenos/as e suas relações. Sendo assim, podemos visualizar 

um contexto no qual a infância ganhou, além dos reforços tra-

dicionalmente conhecidos, as tecnologias, que estão cada vez 

mais infiltradas em suas vidas e em grande parte contrapõem-

se à presença da natureza, a qual poderia ser uma forte aliada 

no processo de desenvolvimento das mesmas, mas que vem 

sendo ofuscada por um mundo artificial. 

Como parte de um movimento no sentido contrário a 

esse ofuscamento pelo mundo artificial, Arroyo e Silva 

(2012), defendem que há uma urgência na busca por mudança 

nos currículos escolares, principalmente no que diz respeito 

às ações que envolvem excesso de controle e silêncio. Muitas 

vezes as crianças são vistas como meras receptoras de conhe-

cimento, concepção comumente relacionada à ausência de 

participação ativa da criança no seio familiar e à influência 

das tecnologias por parte dos/as familiares adultos/as, que 
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tendem a moldar sua existência e a dinâmica de seu aprendi-

zado. Alguns estudos de desenvolvimento infantil e social di-

zem-nos que o indivíduo infante “socializa-se ao mesmo 

tempo que é socializado, constrói-se a si próprio na medida 

em que é construído pelos outros” (JAVEAU, 1998, p. 167). 

Assim, é importante pensar na infância do hoje, do momento 

presente. O desafio, aqui, é tornar o conhecimento mais sig-

nificativo, em uma relação de aprendizagem com a vida, em 

uma pedagogia emancipatória que vise também uma forma-

ção integral, ou seja, intelectual, emocional, cultural, social e 

corporal (ARROYO; SILVA, 2012).  

Para os autores acima, o respeito à infância inclui a ne-

cessidade de as crianças serem reconhecidas como sujeitos de 

direito, que devem poder decidir sobre aquilo que é de seu 

interesse. Assim, há perspectivas múltiplas para o movimento 

do universo infantil, incluindo a imaginação e o brincar. Mas 

é sempre importante haver coerência com a realidade social 

dessas crianças, com práticas pedagógicas que envolvam lin-

guagens das vidas de corpos falantes e denunciantes. Além 

disso, é importante que a criança possa brincar ou interagir 

com árvores, rochas, plantações, entre outros elementos, para 

que aconteçam estímulos variados, a exemplo do afetivo.   
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Em 2018 na Escola Estadual Ana Salles, situada em 

Juiz de Fora, foi conduzida uma disciplina cujo intuito pri-

mordial era promover o desenvolvimento da Educação Am-

biental (EA) de diversas maneiras. Ao longo de tal disciplina, 

durante o convívio com as crianças percebeu-se o paradoxo 

de se trabalhar uma educação voltada para a natureza, que 

proporciona além de tudo qualidade de vida, enquanto a rea-

lidade que cercava essas crianças era outra. Por meio de tal 

percepção optou-se por promover a aproximação das crianças 

com o ambiente natural de diversas formas, como a jardina-

gem, o plantio, o cultivo da horta escolar, a colheita, a vivên-

cia na natureza e a produção de conhecimento acerca dos cui-

dados com o ambiente que nos cerca. Por isso, no dia 21 de 

setembro de 2018, comemorado no Brasil como o Dia da Ár-

vore, realizamos o abraço da árvore com o intuito de celebrar 

o trabalho de conscientização que estávamos realizando ao 

longo do ano. 

Observando brevemente como o ser infantil é capaz de 

se formar e ser ativo no seu processo de desenvolvimento, ve-

mos que é importante avaliar o papel do meio ambiente natu-

ral na vida da criança, seja no seio familiar ou na vida escolar, 

pois o direito à natureza não deve ser negado às nossas crian-

ças, que são agentes socializadores/as e responsáveis pela 
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propagação futura de valores na nossa sociedade. Assim, 

abordaremos, a seguir, a importância da natureza na formação 

infantil.  

Pertencimento ao mundo natural: o sentimento de 

biofilia 

Para Léa Tiriba (2018), as crianças são manifesta-

ções/modos de expressão da natureza entrelaçados a outros 

modos, outros seres, sejam humanos ou não humanos. E é 

nesse estado de conexão que as crianças, seres simultanea-

mente da natureza e da cultura, exercem sua potência, a qual 

pode ser aumentada, em termos de ação e de afeto, por meio 

de seu contato com o ambiente natural.  

Tiriba e Profice (2019) lembram-nos de que o desen-

volvimento infantil é diretamente influenciado pelas condi-

ções dos sistemas socioecológicos em que ocorre. Dentro des-

ses sistemas, a biofilia é um aspecto fundamental para o pleno 

desenvolvimento das crianças e seu bem-estar, por ser a con-

dição humana que permite sentir-se parte da natureza, em uma 

busca pela relação com os outros seres vivos e com os proces-

sos naturais. Tal sentimento de pertencimento pode, ainda, le-
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var ao que vem sendo tomado cada vez mais como algo im-

portante e urgente: o desejo de proteger o planeta (TIRIBA; 

PROFICE, 2019).  

Entretanto, historicamente temos contrariado os dese-

jos de conexão das crianças com o ambiente, mantendo-as 

emparedadas, limitando seu exercício de potência em espaços 

que reforçam uma perspectiva antropocêntrica ocidental. Isso 

é o que acontece, por exemplo, na grande maioria dos espaços 

escolares, onde as crianças passam até nove horas por dia em 

ambientes fechados, sem contato com a terra, com a vegeta-

ção e com a água (TIRIBA, 2017). A instituição escolar vem 

reproduzindo o mesmo modo de funcionamento característico 

dos séculos XVIII e XIX, e que consiste em atender a deman-

das para a formação de trabalhadores/as necessários/as ao 

processo de produção do capital, reproduzindo-se uma visão 

de mundo que, na busca pelo controle da natureza, favorece o 

divórcio entre cultura e ambiente natural.  

Em geral, o contato com a natureza acaba não sendo 

relacionado a um objetivo pedagógico, um direito humano. 

Muitas vezes, as áreas de brincar são cimentadas, não se pode 

pisar na grama (quando há) e a vegetação, se presente, possui 

função apenas alimentar ou decorativa. Os elementos do 
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mundo natural podem, ainda, ser associados a sujeira, doença 

ou mesmo perigo (TIRIBA, 2017).  

Desse modo, a rotina das crianças acaba por conduzi-

las na contramão daquilo que sua essência necessita. Cercea-

das de espaço para o corpo, o desejo, a alegria e a vontade de 

estar junto aos elementos do mundo natural, esses sujeitos têm 

sua condição biofílica desrespeitada, em prol de uma lógica 

capitalista que ignora o bem-estar da Terra, gera desequilíbrio 

ambiental, desigualdade social e sofrimento pessoal. Como o 

emparedamento gera desconexão e desequilíbrio, enfraquece, 

assim, o sentimento de pertencimento, favorece o apareci-

mento de males relacionados ao confinamento, tais como a 

obesidade e a depressão, além de gerar sentimento de desafeto 

e agressividade para com a natureza, contribuindo para com 

as degradações ambientais (TIRIBA, 2017). A fragilização da 

biofilia das crianças, portanto, leva a grandes prejuízos ao seu 

desenvolvimento, ao seu bem-estar e à sua saúde.  

Mas é preciso tecer uma nova cultura ambiental, de-

semparedando nossas crianças, confiando no desejo como um 

princípio fundamental, e nos sentidos como caminho de co-

nhecimento. Esse desemparedamento (Imagem 1) permite a 

reconexão das crianças em direção ao espaço natural, fazendo 

com que sejam protagonistas no movimento de experimentar 



 

250 
 

o direito à natureza, o qual pode se dar por meio de metodo-

logias “teórico-brincantes” baseadas na crença no sensorial, 

na vontade, naquilo que alegra e que potencializa o agora. É 

uma forma de reconectar, religar essas crianças à natureza por 

meio da busca por pedagogias populares, libertadoras e eco-

lógicas, com respeito à diversidade cultural e à biodiversidade 

(TIRIBA, 2017).  

 

Imagem 1: Desemparedando nossas crianças. Fonte: arquivo pessoal de uma 

das autoras, 2021. 
 

Experiências voltadas para a validação do contato da 

criança com a natureza de diferentes formas mostram o forta-

lecimento infantil em diversos sentidos, garantindo a aprendi-

zagem diferenciada através da prática, apurando os sentidos e 

a consciência ambiental. 
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Nesse sentido, aproximar as crianças do contato com a 

natureza é também apostar na saúde do planeta, mostrando 

como os sujeitos podem estar/ser em harmonia com os ciclos 

da natureza e ensinando sobre modos de vida em equilíbrio 

com os demais seres. Isso traz a possibilidade de transforma-

ção a partir de um processo formativo, estimulando educado-

res/as e professores/as a compreenderem melhor as diferentes 

necessidades das crianças, podendo desenvolver, a partir daí, 

novas ferramentas pedagógicas.  

Tal trabalho na formação infantil pode ser facilmente 

desenvolvido, de forma afetiva e participativa, na horta esco-

lar, mesmo local onde a agroecologia escolar (COSENZA; 

SILVA; REIS, 2021) encontra terreno fértil para a construção 

de uma escola plural e democrática, que entenda o conheci-

mento como sendo em rede, não havendo hierarquia no que 

diz respeito a ele.   

É com a esperança de vermos e sermos essa escola, que 

apresentamos, na próxima sessão, práticas pedagógicas que 

partem de nossa experiência em práticas docentes política e 

socialmente comprometidas, contra-hegemônicas e emanci-

patórias, no intento de propor transgressões do conhecimento, 

dos espaços pedagógicos e dos currículos escolares, geral-

mente rígidos.  
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Tecendo possibilidades com as pequeninas mãos: a 

experiência com práticas pedagógicas em hortas 

escolares 

Possibilitando questionar/transformar desigualdades e 

a conjuntura em que se dão, a horta escolar é uma ferramenta 

pedagógica que permite o diálogo entre diferentes saberes, o 

que lhe confere um potencial emancipatório e transformador, 

que relaciona espaços e saberes, problematizando o sistema 

capitalista de produção. 

Frequentemente, as hortas tomam parte do trabalho nas 

escolas com a EA, mas nem sempre é aproveitado o seu po-

tencial para a abordagem de conteúdos sociocríticos que pos-

sam, por exemplo, envolver agroecologia, soberania alimen-

tar, defesa de territórios e justiça ambiental, o que podemos 

perceber a partir do trabalho de Rotatori; Vieira; Cosenza 

(2019). Para as autoras, embora sejam múltiplas as possibili-

dades pedagógicas para o espaço da horta na escola, geral-

mente as práticas que a ela se relacionam refletem ainda uma 

EA que pouco levanta questões ambientais sociocríticas. 

Podemos notar, também, que ainda há uma fragilidade 

teórica em relação à EA de caráter crítico, relacionada à uma 

carência de trabalhos que liguem a EA à desigualdade socio-
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ambiental e a potencialidades da horta para problematizar in-

justiças ambientais, o que muitas vezes acontece devido à li-

mitação de estruturas físicas e pedagógicas nos espaços esco-

lares (ROTATORI; VIEIRA; COSENZA, 2019).   

Mas a horta tem potencialidades diversas, inclusive no 

que diz respeito a um viés contra-hegemônico na construção 

discursiva da EA nela praticada. A horta pode ser uma verda-

deira ferramenta de transformação do espaço escolar (RO-

DRIGUES; KINDEL, 2019), ressignificando as relações en-

tre sociedade, natureza e alimento, por meio da discussão de 

conteúdos que fazem parte do cotidiano dos/as estudantes, 

possibilitando, ainda, estreitar laços entre escola e comuni-

dade (ROTATORI; VIEIRA; COSENZA, 2019), além de es-

timular o sentimento de biofilia nas crianças.   

Dentre as diversas potencialidades pedagógicas, a 

horta abre espaço para discussões e atividades que envolvam 

temas transversais vários, muitos deles explorados ao longo 

dos diversos capítulos deste livro, a exemplo: a importância e 

diversidade das Plantas Alimentícias Não-Convencionais – 

PANCs; a luta pela justiça alimentar e a luta contra as injusti-

ças ambientais; a crítica e a denúncia ao uso de agrotóxicos e 

as relações com a saúde de produtores/as e consumidores/as; 

o diálogo entre saberes populares, usos e costumes locais; o 
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anúncio de modelos alternativos e saudáveis de produção de 

alimentos, incentivando a soberania alimentar, a autonomia e 

a compreensão dos ciclos alimentares e denunciando o mo-

delo predatório do agronegócio e da produção de alimentos; 

bem como os princípios da agroecologia escolar em geral.  

 Nesta seção, buscamos mostrar como nossa prá-

tica pedagógica pôde ser permeada por esses aspectos. Entre-

tanto, aqui damos ênfase maior ao estímulo ao sentimento de 

pertencimento ao mundo natural, incentivando a biofilia. As-

sim, é preciso que pontuemos que para a prática pedagógica 

envolvendo esse estímulo nas hortas escolares, foi preciso, 

primeiramente, romper com certas resistências que nos foram 

reveladas, tais como a ideia, por parte de algumas crianças, de 

que a terra é algo sujo. Tínhamos em mente que tentar traba-

lhar a ideia de outro estilo de vida com crianças poderia apre-

sentar seus desafios no contexto de uma geração inserida em 

um mundo digital. Assim, tentamos fazer esse resgate unindo 

as possibilidades de uma forma lúdica, saudável e participa-

tiva, por meio dos inúmeros recursos pedagógicos que a horta 

nos proporciona, em especial na educação infantil.  Vamos, 

agora, ao relato de nossa experiência.  
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Construção conjunta de uma horta com as crian-

ças 

O trabalho envolvendo a construção de hortas na Es-

cola Estadual Ana Salles e na Creche Comunitária José Go-

retti chegou como proposta de contratação na área de Educa-

ção Integral, algo que trouxe um enriquecimento sem igual 

(mesmo que, a princípio, se mostrasse algo fora da nossa zona 

de conforto). Nesse contexto foi possível observar a falta que 

o ambiente natural faz aos/às alunos/as e estabelecer um con-

tato com eles/elas, para que então buscássemos por meio de 

cursos e uma rede de apoio maior, o que de fato a horta escolar 

precisava oferecer a eles. Assim, a proposta inicial surgiu com 

o resgate de uma alimentação mais saudável, o cuidado com 

a natureza e alimentação, o aprender de forma lúdica, uma 

busca pela harmonia da turma, visto que eram crianças que se 

apresentavam demasiadamente agitadas, bem como a vontade 

de usar o espaço para a conscientização de responsabilidades 

(e direitos) ambientais.  

Nosso envolvimento pessoal e nosso interesse pela ati-

vidade foi aliado ao olhar pedagógico, o qual nos inspirou a 

contemplar vários aspectos importantes com as crianças, tais 

como a disciplina, a concentração, o trabalho com cores, for-

mas, números, quantidades, contação de histórias, higiene, 
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entre outros. Tudo, entretanto, foi feito sem cobranças ou im-

posições, pois em todo o processo procuramos despertar o in-

teresse, a vontade e a curiosidade das crianças.  

As crianças tiveram a oportunidade de acompanhar 

todo o processo, a começar pela preparação da terra, o plantio 

e o desenvolvimento das plantas, até a colheita e utilização 

das mesmas.  Durante a preparação da horta, pudemos traba-

lhar com as crianças aspectos da alimentação saudável, sem-

pre problematizando a produção e o consumo dos alimentos. 

Embora pequeno aos olhos de adultos, o espaço da horta tor-

nou-se um mundo à parte para as crianças, que puderam 

aprender e acompanhar de perto o crescimento de tomates, 

couve, taioba, hortelã, gengibre, rabanete, manjericão, cebo-

linha alface e uma parreira de chuchu, já que tínhamos nesses 

canteiros consórcios de plantas.  

A irrigação era outra atividade que fazia parte da rotina 

das crianças, e com isso elas se sentiam parte de todo o pro-

cesso. Em paralelo, dentro da sala de aula, discutíamos com 

elas sobre os cuidados com a água, sua economia, preservação 

e importância para a natureza e para as diferentes pessoas. 

Além da água, trabalhamos a consciência ambiental também 

no cuidado com o lixo, construindo vários brinquedos com 
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material reciclado que, ao final de cada ciclo, as crianças po-

diam levar para casa.  

Dentre as múltiplas possibilidades de discussão de con-

teúdos sociocríticos, pudemos mostrar aos/às alunos/as que é 

sempre possível promover o desenvolvimento da horta sem 

utilizar qualquer agrotóxico ou fertilizante químico, mas ape-

nas com adubação de esterco e cobertura com palha seca. 

Com isso, foi possível problematizar os danos que agrotóxi-

cos e insumos químicos causam ao meio ambiente e àqueles 

que trabalham para empresas do agronegócio, além de serem 

nocivos por estarem presentes em muitos alimentos que com-

pramos em mercados. Por outro lado, apresentamos às crian-

ças as alternativas, muito mais simples e naturais, de produzir 

os alimentos antigamente e também hoje, por grupos de pes-

soas que tentam vencer os obstáculos de um mundo grande-

mente comandado por aqueles/as que detêm dinheiro e poder.  

A seguir, mostramos a sequência que demos com a in-

tegração de outras atividades lúdicas, sempre buscando des-

pertar o apego, o afeto e a alegria para com a horta.  

Atividades literárias/teatrais 
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Fizemos a leitura do livro “O Grande Rabanete” da au-

tora Tatiana Belinky (2017). Depois da leitura, as crianças fi-

zeram um teatro baseado na história, ouviram atentamente e 

começamos a brincar com a história aos poucos. Eles/elas, en-

tão, assumiram o papel dos/as personagens de forma simples 

e divertida e fizemos um momento de Contação de história 

para todos/as da creche. Em seguida, plantamos algumas mu-

dinhas do rabanete e, com poucos dias, fizemos a colheita, 

momento em que os rabanetes foram utilizados em uma sa-

lada oferecida de almoço pela escola. Foi uma verdadeira sa-

tisfação ver as crianças se divertindo ao se recordarem de te-

rem plantado e colhido os próprios alimentos, algumas gos-

tando do sabor e da experiência, enquanto outras mostraram-

se mais resistentes (mas todas provaram). 

 Desde esse dia, sempre que íamos oferecer algum 

alimento da horta, fazíamos questão das próprias crianças 

irem buscar acompanhadas das professoras ou das cozinheiras 

que foram envolvidas no projeto. Saladas, refogados e até su-

cos foram produzidos a partir do que era retirado da horta, 

enriquecendo a alimentação e despertando as crianças para 

novos sabores. O “verdinho” saudável e sem agrotóxico virou 

presença constante nos pratos de todos/as.   
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Considerações Finais 

Despertar a alegria e o desejo pelo contato com o 

mundo natural parece ser algo muito mais fácil de se fazer 

com crianças, seres organicamente ainda tão ligados à mãe 

Terra e com muita disposição em conhecer, tocar, experimen-

tar e se divertir. Embora possa parecer que os/as pequenos/as 

ainda não compreendem as questões sociocríticas, é impor-

tante não perder de vista a possibilidade de incorporar sempre 

o debate contra-hegemônico caro à agroecologia, adaptando-

se a abordagem para as faixas etárias em questão. Afinal, pu-

demos perceber que as crianças foram capazes de entender e 

argumentar sobre qualidade dos alimentos, sobre os agrotóxi-

cos, disputa de interesses econômicos, entre outros aspectos.  

Que essas pequenas mãozinhas nos ajudem a plantar as 

sementes da esperança para os dias vindouros.  
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Sou PANC: Potência Alimentícia e  

Educativa Não Convencional 

 

Estou aqui  

plena, 

mas ali era meu lugar. 

Arrancaram-me, 

plantaram outra 

para murchar. 

 

Sou memória, história, 

diversa, mas adversa 

ao mercado que impera. 

(Cristina Schittini) 

Prazer, Amaranthus sp. 

Sou nativa de territórios que hoje chamam de Améri-

cas, sou comestível e medicinal. Como digo em meu canto 

inicial, querem me arrancar. Desenvolveram venenos para me 

matar. Me rejeitam, negligenciam, querem me apagar e me 

silenciar do hábito alimentar. Eu resisto! 
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Hoje se planta comida envenenada e transgênica, sendo 

que muitas nem são daqui. Esse veneno mata planta como eu 

e mata bicho, polui a água, a terra e o ar. Somos pragas para 

eles, mas não percebem que se somos muitas, é porque somos 

resistência. E demonstramos que aqui ou ali está em desarmo-

nia, já que algumas de nós são consideradas plantas rude-

rais.
10 

Em outros tempos já fui muito consumida, tanto pelos 

indígenas quanto pelos africanos. Até prato com meu nome 

tem. Mas esse mundo era outro, era outro tempo e outros sa-

bores. Trago na memória esse tempo, quando a comida era 

diversa e os quintais saciavam a fome. 

Dizem por aí que criaram um nome para plantas como 

eu, Plantas Alimentícias Não Convencionais ou PANC. Di-

zem que somos “não convencionais” porque não nos encon-

tram no mercado, onde tem mais comida artificial do que na-

tural. Mas será que somos realmente não convencionais? Não 

convencionais para quem? O mercado é alguém? 

 
10 A vegetação ruderal é formada por espécies que se desenvolvem em ambiente 

fortemente perturbado pela ação humana, através dos processos de urbanização. 

São plantas que crescem espontaneamente com grande diversidade florística e 

quase sempre se comportam como plantas invasoras (MARTINS, 2019). 
 



 

264 
 

Ah, eu ainda não me apresentei, sou Bredo, Caruru, e 

por aí vai. Dizem que me chamar as-

sim é vulgar. Não entendo o porquê. 

Para facilitar podem me chamar pelo 

meu primeiro nome: Amaranthus.  

Sou herbácea-arbustiva; mi-

nhas inflorescências são espigas cilín-

dricas, axilares ou terminais; e minhas 

sementes são abundantes, pretas e bri-

lhantes. Minhas folhas, escaldas, in-

florescências jovens e até minhas se-

mentes são apreciadas na culinária  

brasileira, principalmente na 

Bahia (KINUPP; LORENZI, 2014, p. 50) 

Eu e as demais PANC temos importância ambiental, 

ecológica, econômica, social e política, que se opõem ao agro-

negócio, anunciando a agroecologia. De acordo com Kinupp 

(2007), somos muitas vezes conhecidas como ‘daninhas’ ou 

‘inços’, pois medramos entre as plantas cultivadas: termos es-

tes que não levam em conta nem mesmo a nossa importância 

alimentar. 

Imagem 1: Ilustração do  

Amaranthus, feita por Cristina 

Schittini 
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Podemos encontrar muitas referências teóricas sobre 

plantas como eu, porém com outros nomes como: hortaliças 

tradicionais, hortaliças não convencionais, plantas alimentí-

cias regionais, ervas comestíveis etc. Ranieri (2018) sugere 

contradições acerca da terminologia PANC, como a invisibi-

lização de culturas que nos reconhecem convencionalmente. 

Já Callegari e Matos Filho (2020) comentam que estamos no 

contexto da não produção e não comercialização em larga es-

cala. 

Ainda assim, falar PANC parece mais adequado, pois 

representa um conceito mais amplo e flexível, contemplando 

todas nós. Nossa definição atual está no livro lançado em 

2014 por Kinupp e Lorenzi. Nele, PANC (acrônimo criado 

pela nutricionista Irany Arteche, em 2008) são plantas que 

possuem uma ou mais partes comestíveis, ou ainda categorias 

de uso alimentício não convencional, seja de plantas conven-

cionais ou não, que nem sempre estão no dia a dia de parte da 

população em uma região específica, uma vez que a humani-

dade, atualmente, tem uma alimentação básica muito homo-

gênea, monótona e globalizada. 

Enfim, somos consideradas plantas rústicas, que ainda 

não passaram por um processo de domesticação, pois, até 
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agora, ainda não despertamos o interesse das grandes indús-

trias que monopolizam o agronegócio mundial. Demandamos 

grandes explicações sobre nós, sejam por nomes, formas de 

consumo ou preparo. Muitas vezes, precisam mostrar nossas 

fotos para que outras pessoas possam nos reconhecer, isso 

porque não fazemos parte do uso corriqueiro e às vezes nem 

sazonal (KINUPP; LORENZI, 2014). 

Não somos necessariamente nativas, nem espontâneas, 

mas em grande maioria nos desenvolvemos muito bem nos 

mais variados solos. Não necessitamos de muito manejo, de 

insumos químicos e nem de grandes volumes de água, somos 

mais resistentes às mudanças climáticas etc, tendo baixo custo 

de produção (BADUE; RANIERI, 2018). 

Somos plantinhas que aparecem nas beiradas dos can-

teiros, muitas vezes confundidas com mato e arrancadas. 

Quem tem um olhar apurado e é conhecedor da sabedoria do 

mato vai saber que posso ajudar, em muito, as outras varieda-

des de plantas que são mais sensíveis. Nossa resiliência torna 

o lugar mais biodiverso, evitando que predadores se tornem 

pragas. 

Muitas de nós somos amparadas pelo saber popular e 

também pela pesquisa científica, mas se faz necessário saber 
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nos identificar corretamente, quais são nossas partes comestí-

veis e quais as formas de preparo indicadas. Esse saber iden-

tificar, cultivar e usar, contribui com a valorização das cultu-

ras alimentares, conservação e uso da biodiversidade, a pro-

moção da segurança alimentar e nutricional, a soberania ali-

mentar e a garantia do direito humano à alimentação adequada 

e saudável (CALLEGARI; MATOS FILHO, 2020). 

Nós, PANC, somos citadas por Liberalesso (2019) 

como alternativa ao sistema alimentar hegemônico: onde há 

fome, má nutrição, perda de biodiversidade, degradação dos 

sistemas ecossistêmicos, sobrepeso, obesidade, aumento da 

população e os desafios para a alimentação no futuro, tendo 

uma possível competição por terra, energia e água. Represen-

tamos uma alimentação biodiversa e nutritiva, que pode vir a 

contribuir com a segurança alimentar, nutricional e sustentá-

vel, resgatando bioprocessos e a biodiversidade de cultivos, 

cooperando com o equilíbrio dos serviços ecossistêmicos. 

Portanto, podemos ser consideradas elemento funda-

mental para a agroecologia, definida por Caldart (2019) 

como: 

[...] matriz de produção que desenha uma forma de 

agricultura, de raiz ancestral, indígena e camponesa. 

E ao mesmo tempo é expressão das iniciativas atuais 
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de superação de sua forma industrial capitalista, res-

ponsável pela depredação da natureza e pelo adoeci-

mento do ser humano [...]. E se realiza como um modo 

de vida, como cultura (2019, p.3). 

 

Nós crescemos espontaneamente e somos retiradas 

como matos pela agricultura convencional, na agroecologia 

nós somos respeitadas pelo nosso papel no equilíbrio do ecos-

sistema (INSTITUTO GIRAMUNDO MUTUANDO, 2005). 

No horizonte agroecológico nós podemos ajudar a su-

perar o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo, uma vez 

que a agroecologia está inserida em três pontos de vista: soci-

oeconômico, cultural e político. Assim, orientada pela ecolo-

gia política11, busca construir um sistema alimentar direcio-

nado à soberania alimentar, com a participação do campesi-

nato e dos cidadãos e cidadãs; promove a superação do etno-

centrismo12 e do androcentrismo13, a partir do diálogo entre 

 
11 A ecologia política é a construção de um novo território de pensamento e ação 

política. Não se preocupa apenas com os conflitos de distribuição ecológica, mas 

em explorar sob uma nova luz as relações de poder que se tecem entre os mundos 

de vida das pessoas e o mundo globalizado. Constrói seu campo de estudo e ação 

no encontro e contra a corrente de várias disciplinas, pensamentos, éticas, com-

portamentos e movimentos sociais. É a política de reapropriação da natureza, onde 

resiste juntamente com a cultura, os termos de valores do mercado (LEFF, 2003). 

12 Etnocentrismo, concepção de mundo que coloca sua própria etnia no centro de 

,tudo, encarada como melhor e correta. Assim todos os demais grupos são sentidos 

e pensados através dessa perspectiva, sendo assim tratados como diferentes e in-

feriores (ROCHA, 1984). 
13 Androcentrismo está ligado à noção de patriarcado e possui as mesmas concep-

ções do etnocentrismo, porém, neste termo, o centro é o sujeito masculino, estando 
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saberes de diferentes epistemologias e impulsionam as lutas 

pela justiça ambiental14 a partir dos movimentos sociais 

(CASTILLO; BLANCH, 2017). 

Preservar conhecimentos tradicionais, a biodiversidade 

local e garantir a soberania e segurança alimentar, coisas que 

nós, PANC, carregamos implicitamente, podem ser aporte 

para a Educação Ambiental Crítica: 

A Educação Ambiental busca não só mudanças com-

portamentais que anunciam a sustentabilidade; mas, 

sobretudo, mudanças políticas, que denunciam e com-

batem a insustentabilidade. Visa a formação de sujei-

tos críticos, participativos e comprometidos com sua 

sustentabilidade socioambiental enquanto opção 

ético-política (LAYRARGUES, 2020, p.62). 

 

Esse sujeito crítico citado por Layrargues é ecopolítico, 

ou seja, um sujeito ecológico atualizado, “não é aquele que 

apenas incorpora novos comportamentos ecológicos no seu 

ambiente doméstico ou do trabalho, mas também luta pelos 

direitos ambientais” (LAYRARGUES, 2020, p.61). 

 

as mulheres e os demais gêneros em posição inferior e sem reconhecimento na 

construção sócio-histórica-cultural (NASCIMENTO, 2020). 
14 Justiça Ambiental e Racismo Ambiental são conceitos que se complementam, 

que surgem a partir da busca de um tratamento justo às pessoas, onde nenhum 

grupo, independente de sua raça, cor, origem ou renda, deva suportar uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas resultantes de operações 

capitalista (PAES; SILVA, 2012). 
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Nossa valorização é listada como medida de salva-

guarda por Ranieri (2018), já que possibilitamos a inserção no 

mercado local e venda direta pelos produtores aos consumi-

dores; fortalecimento da auto-organização e permanência dos 

jovens nas comunidades; somos ainda capazes de evitar o par-

celamento dos quintais e, por fim, damos apoio à transmissão 

do conhecimento às gerações mais novas e estimulamos a va-

lorização da cultura local, a ponto de que um dia possamos 

ser inseridas no currículo escolar. 

A partir da perspectiva da cultura, tradição e saberes 

dentro do ambiente escolar nossa inserção se reforça na agro-

ecologia escolar. 

A contribuição das PANC para a agroecologia es-

colar 

Uma vez que agroecologia pode proporcionar “a abun-

dância alimentar, quando integrada ao cotidiano das escolas, 

capaz de enriquecer a alimentação dos alunos, o processo de 

aprendizagem, as relações humanas e a cidade” (BADUE; 

RANIERI, 2018, p. 4) e a agroecologia escolar é a intersecção 

entre a agroecologia e a educação, promovendo uma práxis 

educacional que representa uma contribuição sociocultural e 

crítica (CASTILLO; BLANCH, 2017), nós, PANC, podemos 
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contribuir para a efetivação dessa práxis pedagógica nas hor-

tas escolares, oficinas culinárias ou no próprio refeitório da 

escola. 

Sendo agroecologicamente orientadas, as hortas pro-

movem experiências de ação educativa, transversais e diver-

sas, vinculando alunos e alunas aos demais atores da escola, 

podendo ser vista como uma incorporação do mundo escolar 

ao movimento agroecológico. Sendo uma dinâmica de ação e 

reflexão e emergindo de diferentes comunidades, como: esco-

lar, campesinato e outros. 

Llerena (2015) define a agroecologia escolar como 

uma práxis pedagógica que busca recuperar a participação ci-

dadã na alimentação, onde o corpo estudantil torna-se o pro-

tagonista das tomadas de decisão, em conjunto e compartilha-

das com a comunidade, capazes de promover transformações 

no sistema alimentar a partir da escola. Neste ínterim pode-se 

explorar diversos assuntos, em diferentes escalas, visto que a 

agroecologia escolar é transdisciplinar e pluriepistemológica. 

A partir dessa democracia participativa e considerando nossa 

valorização nesse ambiente, podemos transpassar os muros 

escolares e adentrar nas casas de todos/as da comunidade es-

colar e sermos resistência das denúncias já realizadas. 
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Assim, as hortas escolares podem ser uma excelente 

prática para as aulas de ciências, ecologia e tecnologia, e de 

acordo com Rodrigues et al. (2021), quando embasadas na 

agroecologia e na educação ambiental (EA) adquirem sentido 

de transformação do sistema alimentar escolar e da comuni-

dade. 

A horta escolar agroecológica como possibilidade 

de resgate de saberes 

Nas escolas, estamos presentes nas hortas, definidas 

como “espaço de terra destinado à plantação de hortaliças 

(verduras e legumes)” (DICIONÁRIO INFORMAL, 2019) 

Estas transfiguram-se em ambiente educacional, de aprendi-

zagem investigativa e experimental. Possibilitam a articula-

ção de conteúdos, tornando-se assim, reconhecidamente, um 

ambiente transdisciplinar peculiar de aprendizagem, capaz de 

proporcionar aos alunos e alunas experiências relevantes à 

constituição de saberes em diversas áreas de conhecimento. 

No próximo tópico tal transdisciplinaridade é perce-

bida no relato sobre o projeto de extensão “Percursos Susten-

táveis em busca de novas possibilidades para as hortas esco-

lares: quando professores/as e agricultores/as urbanos se en-

contram” realizado na escola Estadual Maria das Dores de 
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Souza, como apresentado em Rodrigues et al (2021), demons-

trando a potência da educabilidade, na luta e na esperança por 

uma sociedade mais humanizada, menos predatória e ambien-

talmente equilibrada. 

Como ferramenta pedagógica, as hortas permitem e 

dão suporte “para se trabalhar os conteúdos científicos de 

forma prática, estimulando a busca de conhecimento por meio 

da coletividade, e trabalhar questões relevantes do cotidiano, 

como a educação alimentar” (DA SILVA et al, 2015). Além 

disso, os momentos em grupo na horta servem para aproximar 

as pessoas envolvidas, que atuam de forma colaborativa e pla-

nejada, criando competências para realizar intervenções na 

sua própria casa e na comunidade onde vivem. 

Desta forma, o cultivo de horta sugere-se como ambi-

ente necessário à superação das dificuldades de duas ordens: 

pedagógicas, devido a sua complexidade natural, permitindo 

o diálogo entre diferentes áreas de conhecimento; e socioam-

bientais, na medida em que a educação ambiental “pretende 

estimular mudanças nos hábitos culturais, sociais e econômi-

cos para alterar costumes que promovem o consumismo e pri-

orizam o desenvolvimento econômico” (ADAMS, 2012, p. 

2149), com ênfase em sistemas sustentáveis. 
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Ademais, enquanto PANC, oferecemos várias vanta-

gens ao sermos cultivadas numa horta escolar. Muitas de nós 

têm propagação natural, sem necessidade de compra perió-

dica de sementes, o que torna nosso cultivo ainda mais eco-

nômico. Algumas espécies de PANC produzem abundantes 

sementes ou podem ser facilmente multiplicadas por estacas, 

podendo os alunos e alunas também participarem dessa etapa 

do processo. Eu, Amaranthus, por exemplo, tenho propagação 

realizada por sementes, elas são muitas e podem sobreviver 

enterradas por séculos (KINUPP; LORENZI, 2014, p. 50). 

Não precisamos da presença constante de uma pessoa 

fazendo nossa manutenção na horta. Muitas de nós somos 

consideradas superalimentos, como a Bertalha, o Dente-de-

leão e a Capuchinha (BADUE; RANIERI, 2018; LIBE-

RATO; LIMA; SILVA, 2019), que, possuindo alto valor nu-

tricional, são muito apropriadas para incrementar a merenda 

escolar. Eu, Amaranthus, possuo alto teor de proteína e sou 

rica em aminoácidos essenciais, além de minerais e vitaminas 

(RASTOGI; SHUKLA, 2013). 

A horta escolar seria uma maneira de fazer com que o 

ensino se tornasse mais crítico em relação ao meio ambiente, 

por meio de questionamentos acerca da produção de alimen-
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tos, uso da terra, exploração da mão de obra, acesso à alimen-

tação de qualidade, uso excessivo de agrotóxicos e distribui-

ção da terra (NUNES; ROTATORI; COSENZA, 2020). 

Ao sermos utilizadas nas hortas escolares, mais refle-

xões poderiam ser levantadas, como: porque a alimentação 

das pessoas é tão restrita à certas plantas e porque estamos 

quase caindo no esquecimento. 

Estamos ligadas aos Alimentos Orgânicos, Agroecolo-

gia, Sustentabilidade, Resiliência, Segurança e, especial-

mente, Soberania Alimentar (KINUPP; LORENZI, 2014). 

Reunindo os conceitos de hortas escolares e agroecologia, e 

ao associá-los à nós, temos deliciosos ingredientes para a im-

plementação de uma agroecologia escolar. 

Nesse sentido, continuar o trabalho de resgate das 

PANC seria uma maneira de preservar e valorizar a cultura 

alimentar e contribuir para que o conhecimento não se perca 

em meio às atribulações do cotidiano, dando suporte à educa-

ção ambiental crítica e a à formação de sujeitos ecopolíticos. 

Desenvolver um trabalho interdisciplinar na escola 

buscando o conhecimento ancestral pode contribuir para o 

resgate de nossa herança botânica que se perdeu no tempo. 
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Além disso, ao ensinar os estudantes a cultivar pode-se incen-

tivar a retomada das hortas de quintal e desencadear toda uma 

resposta ao sistema opressor da produção de alimentos; valo-

rizando saberes, a biodiversidade local e garantindo a sobera-

nia e segurança alimentar. 

Nossa redescoberta e valorização pode representar a 

nossa soberania e segurança alimentar, visto que o atual sis-

tema alimentar e o desmonte do Conselho Nacional de Segu-

rança Alimentar e Nutricional, CONSEA, no início de 2019, 

levou o Brasil a voltar ao Mapa da Fome. 
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Eu, elas e as hortas escolares 

Não estou aqui e você aí: 

somos equilíbrio e harmonia. 

Você não é melhor do que eu. 

Não sou um direito seu. 

Aceita! Sem mim você não existe. 

E sim, sem você, também posso não existir, 

Já que você precisa me sentir. 

Somos relações, 

Somos vida nas mais diversas expressões 

que coabitam, 

raízes que se conectam, 

solo, ar, água e fogo. 

Corpo etérico e científico. 

(Cristina Schittini) 

 

Nesta seção trazemos alguns relatos de experiência no 

uso de PANC em três escolas públicas da cidade de Juiz de 

Fora. No primeiro relato, eu mesma Amarantus sp dou voz a 

essa experiência de contato caloroso com humanos. Gosto 

quando me enxergam e valorizam. Nos dois últimos relatos as 

demais autoras deste capítulo trazem as experiências que po-

sicionam as PANC e os estudantes em formação. Convidamos 

à leitura a seguir: 
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Relato de experiência na Escola Estadual Depu-

tado Olavo Costa (EEDOC), Juiz de Fora - MG 

Principiando os relatos de experiência, eu, Fernanda 

Botega, escolho recorrer à mesma estratégia literária aplicada 

anteriormente, assegurando o protagonismo da Amaranthus 

sp. ao narrar sua vivência na horta agroecológica PANC da 

EEDOC, criada em 2019. 

Chegamos mudinhas, éramos muitas, variadas e vindas 

de diferentes locais. Tinha muda vinda da feirinha de troca de 

sementes e muda que acontece na cidade, tinha muda vinda 

do quintal de vovós, tinha muda coletada na rua e ainda mudas 

trazidas pelas famílias de estudantes. 

Chegamos quase todas no mesmo dia. Fomos dispostas 

na terra, para que alunos e alunas nos observassem, talvez re-

conhecessem algumas de nós e pudessem contar histórias a 

nosso respeito. Enquanto éramos olhadas fixamente pelos es-

tudantes e, muitas vezes, tocadas e cheiradas por eles, a pro-

fessora contava um pouquinho sobre cada uma de nós: de 

onde viemos, do que gostávamos e quais nutrientes possuía-

mos. 

E então começou uma grande movimentação, alunos e 

alunas se organizaram em grupos e nos recolheram. Era hora 
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de sermos plantadas, numa terra tratada com carinho e traba-

lho duro, onde seríamos bem cuidadas, diferente do que ge-

ralmente acontece, finalmente seríamos as protagonistas de 

uma horta!! E assim foi. 

Com o passar do tempo, crescemos e recebemos muitas 

visitas de todos que trabalham e estudam na escola, que iam 

nos visitar, cuidar da gente e falar sobre vários assuntos im-

portantes de ecologia, botânica, agricultura, alimentação e 

etc. Diversas vezes cedemos algumas partes de nós para ali-

mentar os estudantes, indo pra cozinha incorporar a merenda 

ou sendo degustadas ali mesmo, e isso não dói, na verdade, 

também nos alimenta! 

 

Imagem 1: Horta da Escola Estadual Deputado Olavo Costa. Foto: André 

Avelar,  2020. 
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Relato de experiência na Escola Estadual Sebas-

tião Patrus de Sousa, Juiz de Fora - MG 

 Para esse relato, a professora Cristiane Costa es-

colhe narrar a experiência vivenciada por ela e seus alunos a 

partir de uma perspectiva pessoal.  

O dia estava ensolarado, o convite e as sementes foram 

jogadas aos alunos/as durante a semana nas aulas. O ensino 

de Botânica e Ecologia poderiam ser mais leves, dinâmicos e 

críticos. Todas as aulas apresentando esporófitos e gametófi-

tos, vasculares e avasculares, mas a riqueza de nossa flora 

sempre ficando de fora. 

Um dia, eu professora de ciências, resolvi levar para a 

aula mudinhas, terra e vasos. Achei que ninguém ia se inte-

ressar por aquela prática que eu estava propondo. Em algumas 

situações os/as adolescentes não se sentem atraídos, por rotu-

larem as atividades como de criança e chata. 

Acredito que o poder da terra foi maior. Inicialmente 

inibidos, alguns alunos se aproximaram da minha mesa e co-

meçaram a perguntar sobre quais eram aquelas plantas e para 

que serviam. Alguns conheciam apenas o vegetal pronto, mas 

não a planta in natura. Aos poucos, outros foram chegando e 



 

281 
 

começaram a pegar vasos e mudas e o interesse, assim foi 

crescendo. 

Histórias foram surgindo, do vizinho, do avô, da tia e 

da mãe que gostava de vasos de flores. Promessas de cuidar 

das plantinhas que iam crescer. Um questionamento chegou 

sobre onde elas ficariam porque poderiam ser danificadas por 

outros alunos. Muitas foram as ideias, como colocá-las na sala 

da coordenação, da direção, dos professores; enfim, todas não 

foram bem aceitas. Até que ficou resolvido que elas iriam para 

a horta da escola que seria criada. Fomos ao longo da semana 

conversando e tentando encontrar os caminhos para criação 

da horta. Entramos em contato com a Associação de Morado-

res do Bairro Santa Terezinha, com a Igreja do bairro e com a 

prefeitura de Juiz de Fora. Ganhamos também o apoio de ami-

gos como Eduardo Vianna, que é agrofloresteiro. 

Assim, o projeto foi crescendo e no sábado combinado 

nos encontramos na escola para começarmos nossa horta (Fi-

gura 2). O terreno estava muito compactado e foi difícil cuidar 

daquele espaço. Ganhamos substrato orgânico da prefeitura e 

as mudas foram trazidas pelo Eduardo e alunos. Para surpresa, 

não só ganhamos mudas de couve, alface e hortelã, mas tam-



 

282 
 

bém de peixinho, feijão-guandu, taioba, capuchinha, e manti-

vemos as mudinhas de tanchagem e dente-de-leão que cres-

ciam no local. 

Foi um momento muito importante de troca de saberes. 

Nesse dia todos fomos professores e alunos, compartilhamos 

aprendizados e histórias. Resgatamos um saber que não es-

tava na escola e que só encontramos porque fomos buscar fora 

dos muros. 

 

Imagem 3: I Encontro de Sustentabilidade. Foto: Arquivo da Escola Esta-

dual Sebastião Patrus de Sousa,  2019. 
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Relato de experiência do projeto de extensão “Per-

cursos Sustentáveis em busca de novas possibilida-

des para hortas escolares: quando professores/as e 

agricultores/as urbanos/as se encontram”, na Es-

cola Estadual Maria das Dores de Souza, Juiz de 

Fora – MG 

Este relato é uma experiência pessoal da autora Cris-

tina Schittini, a partir do relato do terceiro encontro formativo 

ocorrido em 29/07/2019 do projeto de extensão “Percursos 

Sustentáveis em busca de novas possibilidades para as hortas 

escolares: quando professores/as e agricultores/as urbanos se 

encontram” com o tema: Introdução à PANC e Plantas Medi-

cinais, na referida escola. 

Com aproximadamente 20 pessoas, sendo elas inte-

grantes do GEA/UFJF, professoras/es do projeto e alguns/mas 

professores/as da escola anfitriã. O objetivo deste encontro foi 

aprofundar os conhecimentos das PANC e das Plantas Medi-

cinais. Para tanto, guiei este encontro juntamente com a Julia 

Guerra, da Casa do Lago/JF – MG, parceira, empreendedora 

e agricultora agroecológica. 

Começamos o encontro oferecendo um café da manhã 

com PANC, e no cardápio havia: focaccia aromatizada com 

ervas PANC (maria-gondó, buva, caapeba e menstruz); bolo 
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de ora-pro-nobis, menta e lírio do brejo, café e chá de alecrim 

com hortelã. Logo após o café introduzimos o tema com uma 

breve fala sobre assuntos pertinentes, com intuito de desmis-

tificar conceitos. 

Após esse breve momento teórico convidamos as/os 

participantes do encontro a visitarem as duas hortas da escola 

e darem um passeio pelos jardins. Nesse percurso foram iden-

tificadas diversas espécies de PANC espontâneas, tanto nas 

hortas quanto nos jardins: mini pepino, maria-gondó, picão 

branco, guasca, picão preto, major gomes, trevo, caruru, ur-

tiga vermelha, taioba, entre outras várias. E durante esse pas-

seio, se deu de forma mais clara a importância das PANC para 

um cultivo agroecológico. 

Quando o passeio terminou, todas e todos se dirigiram 

à cozinha da escola para executar um pão de beijo (uma ver-

são vegana do pão de queijo) de taioba e finalizar um pastel 

assado de mandioqueijo (mandioca cozida, batida e acrescida 

de polvilho) e picão branco acompanhado de um suco verde 

de plantas colhidas durante o passeio. As duas receitas foram 

pensadas pela facilidade de reprodução em cantinas escolares, 

pois são ingredientes básicos, fáceis de se encontrar em hortas 

escolares, nutritivas, baratas e que tem um bom rendimento. 

O pastel de foi levado semipronto, apenas foi assado na hora 
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e o pão de beijo foi todo executado pelas mãos das/os profes-

soras/es. 

O que marcou o encontro foi a desmistificação das 

PANC, tanto no sentido teórico, quanto no reconhecimento de 

algumas espécies espontâneas nas hortas e jardins. A experi-

ência culinária também foi importante a partir do momento 

em que se entendeu, na prática, o uso e formas de utilização 

das PANC, e, principalmente, a demonstração de como se 

pode utilizá-las na própria escola. Esse dia foi de práxis a ca-

minho da soberania das escolas através das PANC presentes 

nas hortas escolares. 

 

 

Figura 4: Horta da Escola  Estadual Maria das Dores de Souza. Foto: arquivo 

GEA/UFJF,  2019. 
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Pra quem ficou com gostinho de quero mais: Pão 

de Beijo de Taioba 

Ingredientes: 5 folhas de taioba; 100g de polvilho azedo (podendo ser 

mais, dependendo da umidade da folha); ¼ de xícara de azeite; Sal a 

gosto; Noz moscada ralada na hora, a gosto. 

Modo de Preparo: Pré-aquecer o forno a 200 graus. Rasgar as folhas 

de taioba e escaldar. Bater em um liquidificador: taioba e azeite. Em 

uma bacia colocar o polvilho, sal e noz moscada ralada na hora; mexer. 

Acrescentar a taioba batida com azeite. Misturar até atingir uma massa 

homogênea. Fazer bolinhas de 25g mais ou menos. Levar ao forno por 

25 min.  

Considerações Finais:  

 As experiências contadas na seção anterior apon-

tam a viabilidade do trabalho na escola. Assim, hoje eu, Ama-

ranthus sp, o Caruru, por muito tempo negligenciado, vejo a 

agroecologia escolar tornar-se necessária nestes tempos em 

que a população cresce desordenadamente e a oferta de co-

mida não está de acordo com a demanda populacional. Tanto 

nós, PANC, como a agroecologia, somos capazes de contor-

nar a degradação dos ecossistemas, assim como problematizar 

as injustiças ambientais relacionadas à terra, valorizando, in-

clusive, o trabalho rural. 

A partir dessa perspectiva podemos superar tais situa-

ções. Somos ainda capazes de manter os ecossistemas biodi-
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versos, ajudando o solo a se manter saudável e evitando o apa-

recimento de pragas. Somos muito nutritivas e crescemos em 

todo lugar, mesmo nos que já foram perturbados por ações 

antrópicas. Nos vemos como indissociáveis da agroecologia 

e fundamentais para a efetivação da agroecologia escolar a 

partir de hortas agroecológicas nas escolas. 
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Plantas Medicinais para se ter na Escola, 

na Horta e no Jardim: Dialogando entre 

o Saber Tradicional e o Escolar 

Intercâmbios de saberes entre uma agricultora e 

uma professora: potencializando a presença das 

Plantas Medicinais na horta escolar 

O diálogo que se apresentou na experiência do curso 

do projeto de extensão “Percursos sustentáveis em busca de 

novas possibilidades para as hortas escolares: quando agricul-

tores/as e professores/as se encontram”, organizado pelo GEA 

(Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental), fo-

mentou o aprofundamento da discussão sobre as plantas me-

dicinais no contexto escolar, ao proporcionar as trocas de sa-

beres entre nós: a professora Letícia e a agricultora Júlia. 

Júlia trabalha no projeto Casa do Lago, um coletivo de 

mulheres que desenvolvem o estudo, o cultivo agroecológico 

e o beneficiamento de plantas medicinais na zona rural de Juiz 

de Fora, bem como se propõem a um trabalho de educação 

popular em saúde. Além de proporcionar cursos e vivências 
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no próprio sítio sede da Casa do Lago, também oferece ofici-

nas e experiências pedagógicas em outros espaços rurais, es-

colares, periféricos e/ou urbanos. 

Letícia é professora de Ciências dos anos finais do En-

sino Fundamental da Escola Municipal José Calil Ahouagi, 

além de ser uma das criadoras em 2014 do projeto Mãos na 

Terra atuando neste projeto desde então. Licenciada em Ciên-

cias Biológicas, Mestre e Doutora em Genética e Biotecnolo-

gia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com-

preende que o ambiente escolar é o primeiro local para aguçar 

a curiosidade pela ciência, pela natureza e ampliar o respeito 

pelo todo. 

O intercâmbio possibilitado pelo projeto de extensão 

não apenas proporcionou para a experiência escolar um forta-

lecimento de suas perspectivas pedagógicas sobre a horta, 

principalmente no que diz respeito às plantas medicinais, mas 

também para a agricultora significou uma afirmação e o for-

talecimento de sua própria prática. O processo dialógico, por-

tanto, mais uma vez assumido e celebrado como um caminho 

sempre potente e de mão dupla. 
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Sob o ponto de vista da professora, muitas vezes soter-

rada entre o pensar e o fazer educação, o encontro com a es-

tudante e agricultora Júlia se tornou uma fonte de inspiração 

e alento. Repensar a relação com a saúde através das ervas, 

seus usos tradicionais e os saberes femininos pôde me reco-

nectar com a magia de ensinar através da experimentação. Ex-

perimentar e experenciar, provar, identificar, cheirar, conhe-

cer os usos familiares, comparar com os conhecimentos botâ-

nicos e farmacológicos, não só enriqueceu de maneira singu-

lar as aulas, como abriu portas para conversas íntimas e pro-

fundas, principalmente com as meninas, sobre os cuidados 

com o corpo e os ciclos femininos, que muitas vezes são as-

suntos velados entre as famílias.  

Durante o mestrado e doutorado identifiquei compos-

tos antimicrobianos extraídos de plantas de uso popular (goi-

aba e falsa melissa), testei contra vários organismos patogê-

nicos causadores de infecções hospitalares e de certa forma, 

associar esses conhecimentos especializados com o dia a dia 

escolar, o chá que a avó oferece, a receita do pai para não gri-

par (...) foi uma grande oportunidade de costurar o saber feito 

nas universidades com o saber tradicional, sem que nenhum 

dos dois perca seu valor.   
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Buscamos soluções lentas, pequenas e verdadeiras, que 

possam ser pensadas no espaço da horta, da comunidade es-

colar e expandidas para o bairro e proximidades, de maneira 

a formar, em longo prazo, uma sociedade sustentável demo-

crática, que valorize a diversidade humana, cultural e ambi-

ental. Quem sabe ampliar a ideia de hortas e jardins comestí-

veis e de cura? Cura pela alimentação, pelos chás e preparos 

que podemos fazer à medida que retomamos alguns saberes 

tradicionais e os validamos, através de seus usos cotidianos e 

as comprovações acadêmicas deles. Há também a cura sim-

plesmente pelo cuidado que temos com a terra e que a terra 

tem conosco. Quem sabe? São sementes ao vento, como as do 

dente-de-leão, que por sinal dá um excelente extrato contra 

má-digestão. 

Por que as plantas medicinais na horta? 

 O ambiente escolar, tal como um solo antigo, é um 

local rico para plantar e germinar cuidado pessoal e com o 

outro. Ao falar de plantas medicinais tratamos da saúde indi-

vidual, coletiva e do planeta. Parece muito? A educação é 

muito! Toda a potência de uma semente, toda a força de uma 

radícula podemos encontrar no chão da escola. Compreender 
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o processo de seleção de mudas, plantio, manutenção, co-

lheita e uso das plantas medicinais torna-se, em espaço esco-

lar, excelente oportunidade de vivenciar uma alfabetização 

ecológica partindo da valorização dos conhecimentos popula-

res em associação com os saberes científicos.  

As plantas medicinais em horta escolar, assim como 

dito por Capra (2003), possibilitam a compreensão da vida 

como um sistema de redes a partir da experienciação. A cri-

ança e o/a adolescente experimentam, investigam, observam 

e então percebem-se como constituintes da teia da vida, do 

fluxo de energia e dos ciclos da natureza através da vivência 

das mãos na terra (CAPRA, 2003). O plantio e conhecimento 

sobre algumas plantas medicinais na horta escolar é utilizado 

como tema gerador e integrador na Educação Ambiental15 

(EA) e no fazer pedagógico (DE FÁTIMA SANTOS; IORI, 

2017). A partir das hortas medicinais podemos trabalhar 

desde o uso correto dessas plantas para a saúde, a conscienti-

zação sobre a importância da cultura, da experiência familiar 

e da preservação do meio ambiente para a qualidade de vida 

 
15 Compreendemos a Educação Ambiental (EA) como uma Educação Política, 

pois é um movimento que prepara os cidadãos para a busca da justiça social, cida-

dania nacional e também planetária (REIGOTA, 2001). 
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atual e das gerações futuras, colaborando para integração da 

escola com a comunidade (SILVA, 2012). 

O ambiente externo e multissensorial da horta escolar, 

principalmente quando cuidamos dos cheiros, texturas, cores 

e sabores das plantas medicinais, vai ao encontro aos traba-

lhos dos/as cientistas e educadores/as Jean Piaget, Maria 

Montessori e Rudolf Steiner, ao estimular o desenvolvimento 

das funções cognitivas dos/as estudantes. Porém, Capra 

(2003) enfatiza que os benefícios dos aprendizados da horta 

escolar vão além do desenvolvimento cognitivo ao propiciar 

uma alfabetização ecológica capaz de contribuir para a cons-

trução de uma perspectiva crítica e um futuro sustentável. 

Neste capítulo relatamos a vivência na Escola Munici-

pal José Calil Ahouagi, localizada no bairro Marilândia, na 

periferia da cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais, de 

seus/suas estudantes, professores/as e agricultores/as, onde o 

vínculo com o meio rural vem sendo gradativamente substi-

tuído pelo saber urbano. 

 Ao iniciar os trabalhos na horta, percebemos muita re-

sistência por parte dos/as estudantes ao trabalho braçal. 

Eles/elas gostavam do ambiente externo multissensorial, de 
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estar fora da sala de aula, do solo, do plantio, mas não da en-

xada ou do ancinho. Aos poucos fomos compreendendo que, 

para eles/elas que vieram do meio rural, em sua maioria, o 

local da escola não era um espaço onde cabia esse tipo de sa-

ber – o saber campesino. Certo dia, enquanto estávamos reti-

rando as tiriricas do canteiro de alface, um aluno disse as se-

guintes palavras: “Engraçado, professora, meu pai sempre 

diz para eu vir para a Escola estudar, pois o lápis pesa menos 

que a enxada, mas vocês pedem para a gente vir para a en-

xada aqui”. 

Naquele momento de escuta, em meio às tiriricas, sob 

o sol das duas horas da tarde, veio a percepção da necessidade 

de ressaltar a valorização dos saberes rurais e tradicionais. 

Não estávamos ensinando nada novo ao trabalhar com as 

mãos na terra, mas poderíamos ressignificar os valores do 

campo no ambiente urbano e tecer saberes amparados pelos 

valores sociais, conhecimentos familiares, sentimento de co-

munidade, acrescidos dos saberes escolares em ciências, geo-

grafia, matemática, arte, história dentre tantos outros possibi-

litados pelo ambiente escolar. Portanto, se afirma um dos 

principais objetivos do projeto da horta na nossa escola: a 

compreensão de que podemos ter profissões urbanas, ou não, 
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e mesmo assim ter nossa horta, nossa roça, e que o/a trabalha-

dor/a rural, o/a agricultor/a não tem menor valor que qualquer 

outro/a profissional urbano/a. Que o valor de plantar e colher 

seus próprios alimentos é maior que o valor nutricional. A 

percepção de que somos componentes de um ciclo de saberes 

anteriores aos nossos com os quais podemos interagir e so-

mar. 

  A fala daquele aluno não explicita apenas essa 

desvalorização do/a trabalhador/a do campo, mas deixa nítida 

também uma tendência ao abandono dos saberes que esses 

sujeitos representam. Desvalorizar os sujeitos do campo faz 

parte de um projeto político e social que hierarquiza as rela-

ções entre campo e cidade, e nos interessa, a partir da horta, 

discutir essas questões no contexto escolar. Dessa maneira, a 

horta se torna local rico em reflexões relacionadas às desi-

gualdades sociais e ao modelo capitalista, sendo cenário per-

feito para uma EA transformadora, capaz de problematizar 

questões agudas da sociedade neoliberal, principalmente no 

que tange às pautas socioambientais (NUNES; ROTATORI; 

COSENZA, 2020). 

Assim como descrito por Nunes; Rotatori; Cosenza 

(2020) observamos que a relação entre o campo e a cidade 
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hoje se torna muito tênue e, quase sempre, permeada de opres-

sões e afirmações de preconceitos que podemos ver no chão 

da nossa escola. Portanto, nessa perspectiva, percebemos que 

existe uma grande importância em trazer essas questões soci-

almente relevantes para dentro das escolas, e uma forma de 

fazê-lo é com discussões e reflexões críticas a partir do traba-

lho pedagógico com e nas hortas escolares, bem como no res-

gate dos usos e relações com as plantas medicinais. 

Quando pensamos nessas relações entre humano e am-

biente, não há como deixar de trazer à tona as formas de cui-

dados com nossa saúde, que extrapolam a simples medicali-

zação alopática contemporânea. Incentivar o emprego correto 

das plantas para fins terapêuticos pela população em geral, a 

seleção de plantas medicinais devido à eficácia e segurança 

terapêuticas, baseadas na tradição popular ou cientificamente 

validadas como medicinais (LORENZI; MATOS, 2008), pre-

serva não só a cultura, mas sobretudo a autonomia do indiví-

duo sobre sua própria saúde. Ao assumirmos essa discussão, 

buscamos refletir sobre a indústria farmacêutica e suas rela-

ções com a produção de agrotóxicos, por exemplo, haja visto 

que hoje são representadas pelo mesmo grupo corporativo. 

Investir no estudo, plantio e uso das plantas medicinais 

evita a dependência de remédios farmacológicos, sendo uma 
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prática preventiva que proporciona qualidade de vida, perfei-

tamente compatível com os saberes escolares (OLIVEIRA et 

al, 2020). Podemos pensar também, a partir dessa reflexão, 

como nossa saúde está relacionada diretamente com o que co-

memos e bebemos, e na quantidade de insumos químicos que 

ingerimos indiretamente nos alimentos contaminados com 

agrotóxicos.  

Estas são, entre outras, potenciais questões que uma 

horta escolar fomenta. Na contramão da indústria farmacêu-

tica temos toda a biodiversidade de nossas terras, que verde-

jam princípios ativos nas plantas e ervas medicinais. Valori-

zar os conhecimentos tradicionais e populares do campo, re-

vivendo-os na cidade, é fortalecer a reflexão crítica a essa 

forma de dominação hegemônica que a indústria capitalista 

representa. Nesse sentido, Júnior; De Vargas (2014) ressaltam 

a importância de se demonstrar também através de publica-

ções científicas a valorização das plantas no sentido de revelar 

as principais espécies utilizadas pela população local e regio-

nal para fins medicinais, ratificando a importante função do 

ambiente escolar na preservação de culturas populares, tais 

como a quilombola, descrita em seu artigo. 

 Ao reconhecer que estes saberes estão no seio das tec-

nologias ancestrais de saúde e prevenção de enfermidades, 
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muitas vezes repassadas e mantidas vivas nas famílias por 

avós e avôs, possibilitamos o resgate da memória como ferra-

menta de afirmação de identidades campesinas e de minorias. 

A valorização dos/as mais velhos/as e seus saberes é afir-

mada, e assim, problematiza-se a anulação das memórias ru-

rais, o que podemos ver claramente acontecendo na comuni-

dade escolar em que o projeto Mãos na Terra atua. 

Ao criarmos uma rotina de cuidados com a nossa horta, 

dentro da escola e em diálogo com os/as diversos/as alu-

nos/as, conseguimos exercitar e experimentar formas de res-

gatar e registrar esses saberes que dizem respeito a um enten-

dimento de saúde e ao uso das plantas medicinais. Desenhar 

as plantas, pesquisar suas propriedades medicinais, fazer en-

trevistas sobre seus usos com os/as mais velhos/as, criar pe-

quenas apostilas com os/as discentes, entre outras atividades, 

foram formas de trabalhar tais questões e principalmente não 

deixar que elas se apaguem e se tornem invisíveis. 

O Projeto Mãos na Terra 

O Projeto Mãos na Terra, criado em 2014 na Escola 

Municipal José Calil Ahouagi (Juiz de Fora - MG), propõe a 

valorização dos saberes rurais e surgiu como possibilidade de 
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diálogo e ensino através de uma horta agroecológica, se-

guindo os princípios da Permacultura16. O principal objetivo 

do projeto consiste em trazer os conhecimentos ancestrais de 

nossos/as alunos/as, unindo os saberes populares e científicos, 

que são fundamentais para uma agricultura mais ecológica e 

sustentável (MOREIRA; STAMATO, 2009). Através da va-

lorização dos saberes do campo, buscamos pensar e repensar 

o resgate e a necessidade de compreender o ser humano como 

parte da natureza que o cerca. Assim como diz Ailton Krenak, 

o ser humano vem se alienando do organismo Terra do qual 

fazemos parte, ao pensar que a Terra é uma coisa e nós, outra. 

Através da Agroecologia, do colocar a mão na terra, e da re-

flexão sobre EA, buscamos nos reintegrar à natureza, compre-

endendo que tudo que conseguimos pensar é natureza (KRE-

NAK, 2019).  

Alunos/as de diferentes faixas etárias participam do 

projeto de maneira transdisciplinar, que acontece no contra-

turno das aulas, ou seja, um projeto do turno da tarde. Toda a 

prática pedagógica visa uma melhor utilização dos recursos 

 
16 Permacultura é um termo criado por Bill Mollison e David Holmgren, e significa 

“agricultura permanente” ou “cultura permanente”. Visa criar um conjunto de co-

nhecimentos e práticas que possibilitem uma relação socioambiental mais sadia e 

harmônica, partindo de três princípios éticos básicos: Cuidar da Terra, Cuidar das 

Pessoas, Cuidar do Futuro, incentivando limites ao crescimento e ao consumo e à 

partilha justa (MOLLISON,1988). 
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naturais, a minimização do consumo, do desperdício e a cons-

ciência de que não há uma vida digna sem relações harmôni-

cas entre o ser humano e o ambiente. Ao contemplarmos os 

conhecimentos agrícolas tradicionais e acadêmicos, através 

de uma experiência educativa estruturada coletivamente, bus-

camos o romper com as fronteiras disciplinares e enfatizar a 

percepção dos diferentes aspectos que constituem o hábito ali-

mentar e as relações humanas com os demais componentes do 

ambiente (COSENZA et al., 2020). 

Pensar a ocupação do solo e dos recursos renováveis 

de forma sustentável é imprescindível para uma educação crí-

tica. O que plantamos na escola vai além de alface, hortelã ou 

salsa. Nosso verdadeiro plantio é a semente da percepção de 

que a qualidade de vida e de saúde passa pelo que comemos 

e bebemos, de como nos relacionamos com o mundo e as pes-

soas ao nosso redor. Acreditamos que cuidamos daquilo que 

conhecemos, então como vamos cuidar do solo, da água, da 

qualidade e quantidade dos insumos químicos colocados nos 

alimentos se não nos aproximarmos desses saberes?  
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Pequeno guia de sugestão de plantas medicinais 

para se ter na horta de casa ou da escola17 

Nesta seção trazemos fragmentos do material “Plantas 

medicinais para se ter na horta e no jardim”, que é fruto do 

encontro do projeto Mãos na Terra com o curso de extensão 

do GEA. Foi produzido pela turma do projeto somando a co-

laboração da agricultora Júlia Guerra, partindo das memórias, 

das receitas, dos saberes das famílias dos alunos e da comu-

nidade escolar (Você pode acessar a apostila completa pelo 

PDF em anexo a este Caderno). 

Aqui compartilhamos um pouco sobre algumas das 

plantas que estão na horta do projeto Mãos na Terra da E.M. 

José Calil Ahouagi, que além de serem de fácil cultivo ou se-

rem espontâneas, têm amplo uso pela população em geral e 

muitas delas hoje também têm suas propriedades validadas 

cientificamente. As plantas medicinais listadas foram, em sua 

maioria, selecionadas e plantadas na horta escolar. Outras sur-

giram de maneira espontânea e foram identificadas e pesqui-

sadas pelos/as estudantes com suas famílias e durante as aulas 

 
17 As ilustrações presentes nessa seção foram desenhadas pelos/as alunos/as da 

EMJCA em atividade pedagógica. 
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do projeto. As ilustrações apresentadas fazem parte dessa pro-

posta de pesquisa e resgate de saberes tradicionais sobre as 

plantas medicinais de uso rotineiro na comunidade escolar. 

Para fazer este contraponto entre usos tradicionais e 

populares das plantas medicinais e propriedades validadas ci-

entificamente, sugerimos a leitura e a consulta do livro “Plan-

tas medicinais no Brasil: nativas e exóticas”, escrito pelo bo-

tânico Harri Lorenzi e Matos (2008), um excelente material 

para se ter na biblioteca da escola.  

1. Amoreira-preta 

Nome científico: Morus nigra L. 

Nomes populares: Amora, amora-preta. 

Características: É uma árvore que 

atinge até 15 m de altura, com grandes 

folhas de até 15 cm de largura, com a 

base arredondada e um pouco cordi-

forme. Os frutos se unem e formam a 

amora, de 2 a 2,5 cm de comprimento, de 

cor vermelha a negra e de sabor ácido-

adocicado. Floresce na primavera e seus 

frutos amadurecem no verão. 

Usos tradicionais: Folha, frutos, casca 

ou córtex da raiz. Decocto ou xarope. 

Receita de Infusão ou Decocto: 1 xícara 

de brotos e flores bem picadas para um 

litro de água; ferver por alguns minutos; desligar o fogo e abafar. In-

gerir 3 xícaras ao longo do dia como diurético e 2 xícaras contra gases 

e má digestão.  
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2. Babosa 

Nome científico: Aloe vera 

Nomes populares: Aloé, erva-babosa. 

Características: Plantas crassas, de 

caule lenhoso, folhas alternas, espessas, 

lisas, ou com espinhos, inteiras. 

Usos tradicionais: Sumo gomoso desse-

cado ou folhas. Uso para tratamento dos 

cabelos, pele e cicatrizante. Usado em 

aplicações intra-vaginais contra fungos e 

bactérias. 

Receita de Óvulo vaginal: Cortar a fo-

lha, deixar escorrer seu líquido por 1 a 2 horas. Após esse tempo des-

cascar a parte verde da folha deixando apenas a parte gelatinosa. Com 

auxílio de uma seringa cortada (retirar a ponta onde ficaria a agulha) 

ou aplicador vaginal, fazer um óvulo de aproximadamente um dedo de 

espessura. Utilizando seringa ou aplicador, inserir dentro da vagina du-

rante a noite e retirar pela manhã. Utilizar por no máximo 7 noites. 

3. Capim Limão 

Nome científico: Cymbopogon citratus 

Nomes populares: Capim santo; Capim 

limão; Capim cidró; Capim cidreira; Ci-

dreira. 

Características: Erva com folhas longas 

e estreitas. Bastante aromática com 

cheiro de limão bastante forte, quando 

fresca. Flores raras e estéreis nas condi-

ções do clima brasileiro.  

Usos tradicionais: Cólicas intestinais e uterinas. Quadros leves de an-

siedade e insônia como calmante suave. Pode aumentar o efeito de me-

dicamentos sedativos (calmante). Possui ação analgésica, diminuindo 

cólicas uterinas e intestinais. 



 

308 
 

Receita de chá (infusão): 3 g (1 a 3 colheres de chá) em 150 mL  

(1 xícara de chá). Utilizar 1 xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia. 

4. Feijão-Guandu 

Nome científico: Cajanus cajan (L.) 

Millsp. 

Nomes populares: Feijão-andu, guandu. 

Características: Subarbusto de caule 

ereto e um pouco lenhoso, de até 3 m de 

altura, folhas pecioladas, pinadas, com-

postas de 3 folíolos-ovados, lanceolados, 

oblongos, agudos nas duas extremidades, 

ou obtusos na base. Flores vão de ama-

relo-pálido ou amarelo- vivo à cor de la-

ranja com ou sem listras vermelhas. 

Fruto tipo vagem linear, comprimida, de 4 a 8 cm de comprimento. 

Usos tradicionais: Folhas, flores ou sementes, usadas em infusão ou 

decocto. Usado como depurativo do sangue, diurético, contra tosse,  

inflamações da garganta, dor de dente e úlceras. A raiz é benéfica na 

clorose  e males do fígado; a planta toda, sobretudo a semente, é alta-

mente nutritiva, rica em proteínas, ferro e cálcio. 

Receita de salada: Após cozidos os grãos verdes, faça uma misturinha 

de tomate, cebola e salsinha temperada com vinagrete, ou seja, vina-

gre, óleo e sal.  
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5. Hortelã 

Nome científico: Mentha villosa 

Nomes populares: hortelã-rasteira, hor-

telã-dos-temperos, hortelã-das-hortas, 

hortelã-comum, menta-vilosa. 

Características: Planta herbácea e vi-

vaz, de caule quadrangular, ereto, pouco 

pubescente, de 40 a 60 cm de altura. Fo-

lhas opostas, simples, pecioladas, lance-

oladas, retorcidas, um pouco arredonda-

das na base, agudas, denteadas ou serre-

adas, verde-escuras na face superior e 

verde-pálidas na inferior, ligeiramente aveludadas nas nervuras inferi-

ores. Odor forte, aromático e característico. Multiplica-se por estolões 

enraizados, ponteiras ou desdobramento de touceiras de uma planta 

adulta, sendo de fácil cultivo, mas prefere solos ricos em matéria or-

gânica, bem drenados e a pleno sol. 

Usos tradicionais: Antiespasmódico, estomacal, estimulante, vermí-

fugo. 

Receita de chá (infusão): Ferver uma xícara de água, adicione três 

colheres de sopa da hortelã fresca picada. Tampar a xícara com o pires, 

aguardar de 5 a 15 minutos. 
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6. Lantana  

Nome científico: Lantana camara L. 

Nomes populares: Camará, Cambará. 

Características: Arbusto com 0,5-2m de 

altura, bastante ramificado e pode conter 

espinhos ao longo dos galhos; folhas 

ovaladas, borda serreada, ápice agudo e 

textura um pouco áspera; inflorescências 

no final dos ramos, composta por flores 

pequenas e coloridas (brancas, amarelas, 

rosadas, vermelhas ou cores mistas); fru-

tos pequenos, arredondados, com colora-

ção inicialmente verde, passando a preto quando maduros.  

Usos tradicionais: Utilizada como diurético, expectorante, febrífugo, 

antirreumático e suas raízes como anticonvulsivo. 

Receita de Chá (infusão): Como expectorante é indicada a infusão 

das folhas. Ferver 500 mL de água, adicionar 1 pires de folhas. Tampar 

o bule e esperar de 5 a 15 minutos. Tomar de quatro a cinco xícaras 

por dia. 

7. Mangueira 

Nome científico: Mangifera indica L. 

Nomes populares: Manga, manga-ubá, 

manga-espada. 

Características: Árvore de até 20 m de 

altura. Tem tronco de ramificação dico-

tômica e com folhas oblongas, lanceola-

das, elípticas de até 28 cm de compri-

mento por 5 cm de largura. O fruto muda 

muito de forma, cor e peso, de acordo 

com a variedade. Multiplica-se por se-

mentes em terrenos profundos, bem dre-

nados e com alguma matéria orgânica. 

 



 

311 
 

Usos tradicionais: Caules, cascas do caule ou folhas. Emprego Peito-

ral, febrífugo, bronquite, laringite, catarro crônico e coqueluche. Infec-

ções purulentas das vias urinárias. Gripes. Externamente, o decocto 

das cascas é utilizado em gargarejos nas inflamações da garganta e ir-

rigações vaginais. 

Receita de Chá (infusão): Colher as folhas e deixar secando ao sol. 

Depois de secas, leve 1 litro de água ao fogo e assim que ferver desli-

gue. Adicione 1 colher de sopa das folhas de mangueira secas e tampe, 

deixando abafar por um período de aproximadamente dez minutos. A 

dose indicada do chá é de duas a três xícaras por dia. 

 

8. Mil-folhas 

Nome científico: Achillea millefolium L. 

Nomes populares: Mil folhas, aquileia, 

Atroveran, novalgina, pronto-alívio. 

Características: herbácea, perene, aro-

mática, forma touceiras de 30 a 50 cm de 

altura. Folhas compostas e finamente pi-

nadas. Multiplica-se pela estaquia e divi-

são das touceiras. 

Usos tradicionais: Falta de apetite, dis-

pepsia (perturbações digestivas), febre, 

inflamação e cólicas. Não deve ser utilizado por pessoas portadoras de 

úlcera gástrica ou duodenal ou com oclusão das vias biliares O uso 

pode causar cefaléia e inflamação. O uso prolongado pode provocar 

reações alérgicas. Caso ocorra um desses sintomas, suspender o uso e 

consultar um especialista. 

Receita de Chá (Infusão): 2 g (1- 2 colheres de chá); 150 mL (1 xícara 

chá); Utilizar 1 xícara de chá 3 a 4 vezes ao dia. 
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9. Tomatinho 

Nome científico: Lycopersicon pimpi-

nellifolium L. 

Nomes populares: Tomateiro. 

Características: Planta anual, ereta, 

com ramos herbáceos, subescadentes e 

muito ramificada, com folhas de formas 

variadas. Flores amarelas, dispostas em 

pequenos cachos, 5 estames de anteras 

unidas. O fruto contém muitas sementes 

pequenas e claras. 

Usos tradicionais: As folhas colocadas 

sobre as queimaduras da pele atuam como cicatrizantes. Tem proprie-

dades antioxidante e anti-inflamatória, nos casos de hiperplasia be-

nigna da próstata. É também uma boa fonte de magnésio. 

Receita de Tomatinho Assado: 500 g de tomatinho (4 xícaras); 2 den-

tes de alho; 1 xícara de azeite de oliva ou ½ de óleo; sal; pimenta do 

reino e orégano a gosto. Lavar e secar com papel toalha, um a um. 

Cortá-los na metade. Colocá-los em uma assadeira com o fundo co-

berto de azeite. Cortar os dentes de alho em fatias e espalhar por cima 

dos tomates. Temperar a gosto com ervas. Acrescentar a pitada de sal 

a gosto. Levar ao forno em potência alta, até os tomates ficarem mur-

chos, mas inchados de azeite. Conservar por até 2 semanas, em pote 

de vidro lacrado na geladeira. 

Germinação 

 A realidade imposta pela pandemia da Covid-19 

nos afastou da horta escolar durante os anos de 2020 até 

agora, meados de 2021, mas nunca distanciou do contato com 

a terra, com as plantas medicinais. Em uma atividade on line 
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com os/as estudantes, eu, professora Letícia orientei uma en-

trevista com os pais e avós sobre os saberes tradicionais rela-

cionados às plantas medicinais comumente usadas, pois (eu e 

Júlia) queríamos saber quais os conhecimentos dos antigos 

eram mantidos e passados pelas famílias. Foram levantados 

em um arquivo compartilhado e construído pelos estudantes 

o uso rotineiro da camomila, erva-doce, arnica, boldo, car-

queja, cavalinha, arruda. Estes usos apontados pelos/as alu-

nos/as ao entrevistarem seus familiares, iam dos tradicionais 

chás para cólica ou dor de cabeça, até os o uso da arruda para 

benzeduras e tratamentos de varizes. Muito desse conheci-

mento pode ser encontrado nos livros de referência, como o 

de Lorenzi e Matos (2008), mas outros saberes precisam ser 

cuidados e mantidos, quer sejam oralmente, quer sejam rela-

tados em trabalhos como esse, da união humilde de uma agri-

cultora e estudante e de uma professora, dispostas e aprender 

e ensinar, curar e serem curadas. 

Estes diálogos potentes entre saber popular e saber ci-

entífico mediado pela relação com as plantas medicinais na 

horta escolar, bem como a valorização destes saberes interre-

lacionados dentro do espaço escolar são uma das formas de 

resistência da EA a um tipo de desenvolvimento exlcudente, 

que se faz no chão da escola, e uma das formas de se construir 
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coletivamente e amorosamente uma crítica ao modelo hege-

mônico e predatório que o capitalismo assume na contempo-

raneidade. 
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O Diário como Dispositivo para (Re)sig-

nificar a Horta Escolar a partir do  

Encontro com Agricultores/as

 

Introdução 

As hortas aparecem, normalmente, nas escolas – na 

perspectiva de trabalho com os anos iniciais - como uma ex-

periência que corrobora com as habilidades desenvolvidas na 

área de ciências da natureza, apresentando-se de forma muito 

superficial, como bem aponta a pesquisa realizada por Co-

senza; Rotatori; Vieira (2019). Há um grande desafio em se 

trabalhar a horta escolar com foco na Educação Ambiental 

crítica, bem como de se desenvolver a interdisciplinaridade 

nesse espaço que, em si, supera a sala de aula, transgredindo 

as divisões e barreiras das “disciplinas escolares”.  

O trabalho com as hortas emerge da necessidade de 

uma educação de qualidade, que considere o desenvolvimento 
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dos/as estudantes em sua integralidade, implicando na forma-

ção de sujeitos críticos, responsáveis e reflexivos para a vida 

em sociedade. Uma horta na escola, além de uma experiência 

de produção de alimentos e reprodução das plantas, torna-se 

um espaço de significados coletivos e singulares e que viabi-

liza o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, per-

passando por áreas de conhecimento como linguagens, mate-

mática, ciências da natureza e ciências humanas, esferas pre-

vistas nas políticas curriculares nacionais. 

Paralelamente a estes conhecimentos é possível, se não 

urgente, fomentar a construção de uma Educação Ambiental 

crítica, que hoje está totalmente ausente nas políticas curricu-

lares nacionais, centradas na Base Nacional Comum Curricu-

lar (BNCC) de forma perigosamente reducionista, conforme 

Cosenza (2020). Além disso, como bem aponta Gadotti, uma 

horta na escola possibilita, de maneira ainda mais significa-

tiva, contextualizada e prática, desenvolver competências es-

senciais para a formação integral dos/as estudantes, sendo 

uma verdadeira sala de aula ou um laboratório vivo ao ar livre:  

Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é 

um microcosmos de todo o mundo natural. Nele en-

contramos formas de vida, recursos de vida, processos 

de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso 

currículo escolar. Ao construí-lo e ao cultivá-lo pode-

mos aprender muitas coisas. As crianças o encaram 
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como fonte de tantos mistérios! Ele nos ensina os va-

lores da emocionalidade com a Terra: a vida, a morte, 

a sobrevivência, os valores da paciência, da perseve-

rança, da criatividade, da adaptação, da transforma-

ção, da renovação. (GADOTTI, 2003, p. 62) 

 

Dessa forma, este capítulo traz a experiência da Escola 

Estadual Henrique Burnier de Juiz de Fora/MG - EEHB, 

imersa em um processo de criação da horta desde 2017 e 

2018, e (re)significação da mesma nos anos subsequentes. No 

início, a horta teve apenas o intuito de exemplificar o processo 

de desenvolvimento das plantas e promover uma alimentação 

saudável. Nessa etapa do projeto, implementado pelas docen-

tes de duas turmas de 2º ano do Ensino Fundamental - EF, 

tanto a parte pedagógica quanto a parte estrutural foram de-

senvolvidas de forma bastante modesta. Porém, dentro do que 

as professoras, idealizadoras do projeto, detinham de conhe-

cimento, espaço, verba própria e mão-de-obra, os resultados 

obtidos frente aos objetivos traçados foram satisfatórios.  

Classifica-se o desenvolvimento do projeto da horta es-

colar na EEHB a princípio como “modesto”, em comparação 

às ações delineadas e implementadas no ano de 2019, quando 

o convite do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Am-

biental da Universidade Federal de Juiz de Fora (GEA/UFJF) 
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para participar da formação proposta pela equipe em um Pro-

jeto de Extensão, implicou na continuidade do projeto da 

horta na escola, nesse momento com um formato mais amplo.  

O projeto de Extensão “Percursos sustentáveis em 

busca de novas possibilidades para as hortas escolares: 

quando professores/as e agricultores/as urbanos/as se encon-

tram” baseou-se na troca de saberes entre docentes e agricul-

tores/as, em encontros formativos que se deram em escolas 

públicas, nas propriedades rurais e nos diálogos fomentados 

durante o ano de 2019. A experiência promoveu mudanças de 

valores e atitudes, concebendo a horta como espaço de forma-

ção, viabilizando o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos que visam favorecer a inserção dos sujeitos parti-

cipantes nas questões socioambientais, (re)significando e re-

configurando todo o projeto de horta escolar da EEHB que 

havia até o momento. 

Os Encontros Formativos e a sugestão de Traba-

lho Pedagógico Interdisciplinar na Horta de uma 

Escola Pública   
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A partir das discussões nos encontros promovidos pelo 

GEA no projeto de extensão acima referido, levantaram-se di-

versas questões a direcionarem o projeto desenvolvido na es-

cola, tendo a horta como espaço didático-pedagógico que fo-

menta o pensamento crítico para os/as discentes.  

Uma das pautas do curso foi a questão do uso e con-

sumo de agrotóxicos, posto que o Brasil está entre os líderes 

no uso destas substâncias e também é conhecido pelas políti-

cas permissivas quando o assunto envolve estes produtos, de 

acordo com Pignati (2018). Neste cenário, recentemente o 

Projeto de Lei 6299/02 de 2018, também conhecido como "PL 

do Veneno", o qual tem como objetivo afrouxar as normas que 

regulam o uso de agrotóxicos no Brasil, reacendeu a polêmica 

referente aos prejuízos dessas substâncias para o corpo hu-

mano. Além de impactar gravemente o meio ambiente conta-

minando o solo, lençol freático e rios - para citar alguns exem-

plos -, os agrotóxicos são também nocivos ao corpo humano 

e a toda biodiversidade, sendo pilares do modelo predatório 

de agronegócio, tão amplamente divulgado e defendido pela 

grande mídia como a base da economia nacional (modelo ca-

pitalista neoliberal) e, supostamente, a base também da ali-

mentação do mundo. 
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Este modelo de produção utilizado pelo agronegócio é 

responsável pelo desmatamento da Amazônia, do Cerrado e 

da Mata Atlântica, visando a ampliação de áreas cultivadas 

com monocultura e, desta forma, reproduzindo uma lógica de 

ocupação do espaço rural centralizada no latifúndio.  

No ambiente escolar percebemos o quanto é invisibili-

zado e silenciado este assunto, bem como é silenciada a inter-

conexão destes problemas ambientais com a vida e as injusti-

ças sociais, políticas e econômicas em toda a sociedade. Po-

demos observar o quão estrutural para uma visão de sociedade 

mais justa é pautar estas questões em sala de aula.  

Através dos Encontros Formativos proporcionados 

pelo GEA, a Escola Estadual Henrique Burnier foi apresen-

tada à agroecologia, que pode ser definida como uma práxis 

que integra três pontos principais: a agroecologia como uma 

ciência, a agroecologia como uma práxis camponesa e a agro-

ecologia como movimento social. Portanto, contempla a agri-

cultura a partir de uma perspectiva ecológica, porém não ape-

nas como um tipo de prática agrícola, inclui em sua práxis 

também os aspectos sociais, culturais e políticos, trazendo 

para isso, contribuições essenciais dos movimentos sociais e 

das lutas camponesas. Ao mesmo tempo, é considerada uma 
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disciplina científica e que se baseia também em pesquisas e 

na produção acadêmica (CASTILLO; BLANCH, 2017).  

A agroecologia se tornou uma alternativa para reduzir 

os problemas gerados pelo modelo tradicional de agricultura, 

que causa a diminuição da biodiversidade e alto impacto so-

cioambiental, apresentando opções sustentáveis para que a 

terra continue sempre produtiva e priorizando a inserção do 

ser humano e das relações humanas no seio de suas discus-

sões. Todo o conjunto de práticas que norteiam o agronegócio 

vão de encontro com as propostas agroecológicas, onde se 

pode comprovadamente produzir alimento saudável e ocupar 

o espaço de forma sustentável, além de se basear na produção 

familiar, ou seja, nos/as pequenos/as proprietários/as de terra, 

nos trabalhadores e trabalhadoras do campo, e não nos lati-

fundiários. Logo, pensar a agroecologia nas escolas é trazer a 

possibilidade de reflexões críticas sobre todas as conexões en-

tre os sistemas humanos e naturais, no que diz respeito à pro-

dução de alimentos e todas as camadas socioeconômicas, cul-

turais e políticas que isso pressupõe. Todas estas questões per-

meiam a escola de uma forma mais ou menos direta, e a ali-

mentação é, portanto, um pilar de onde podemos partir para 

pensar a agroecologia a partir da escola (CASTILLO; 

BLANCH, 2017). 
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Uma premissa interessante sobre a agroecologia traba-

lhada no curso é o entendimento de que todas as formas de 

vida presentes em um ciclo da agricultura têm importância. 

As plantas, os animais, os minerais, os microrganismos e to-

das as formas de vida contribuem para o equilíbrio de um am-

biente e, portanto, também para a saúde humana e para a pro-

dução agrícola, devendo ser tratados como partes de uma 

complexa e indispensável estrutura.  

Pensando em proporcionar aos/às alunos/as o contato 

com a agroecologia e com outras tantas experiências que o 

curso de extensão viabilizou, cria-se no ano de 2019 o projeto 

Horta na escola, desenvolvido pela professora Thaciana com 

a turma do 3º ano do ensino fundamental da EEHB, concomi-

tante à sua participação no curso de extensão do GEA. Toda 

a perspectiva de construção e atuação na horta como espaço 

pedagógico potente foi impactada pela experiência formativa 

dos encontros com agricultores/as, e foi possível compreender 

que o trabalho na horta escolar pode se desenvolver como es-

paço de discussões que vão desde as formas sustentáveis de 

produção de alimento, à percepção da biodiversidade nesta 

cadeia, passando pelo alimento agroecológico como fonte de 

saúde, o valor dos/as pequenos/as agricultores/as, a agricul-

tura familiar, bem como de um entendimento macropolítico 
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sobre as questões do agronegócio, do uso de agrotóxicos e dos 

problemas que o capitalismo produz no que diz respeito à ma-

nutenção da vida. Além de propiciar o conhecimento que de-

termina o fortalecimento de valores e atitudes de forma signi-

ficativa e contextualizada, as atividades desenvolvidas em 

uma horta escolar promovem vivências e transformações di-

versas com o meio ambiente e a cultura sustentável (BAR-

BOSA, 2008). 

Outro ponto fundamental é que essa experiência per-

meia toda a comunidade escolar: além de ocupar um espaço 

físico ocioso de forma sustentável, os alimentos (alface, pi-

mentão, espinafre, couve-flor, couve, tomate, salsinha e cebo-

linha, rabanetes entre outros) produzidos exercem um papel 

complementar na merenda escolar, sendo possível estimular 

hábitos alimentares mais saudáveis e a preservação do meio 

ambiente - experiências partilhadas, mesmo que de maneira 

indireta, para com a Escola como um todo. 

O projeto da Horta na EEHB permite a vivência da in-

terdisciplinaridade como um fator de integração de conheci-

mentos e também dos/as próprios/as alunos/as. Trazer para 

esta construção a experiência obtida com as/os agricultoras/es 

foi essencial, pois com a intenção de registrar esse aprendi-

zado, foi produzido com os/as alunos/as um diário sobre a 
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horta da escola, e a elaboração foi intitulada por eles/as como 

“Diário: Horta do HB”. O material será melhor abordado na 

última seção deste texto, pois acredita-se que o ponto central 

deste trabalho se manifesta na construção deste caderno. 

O trabalho interdisciplinar desenvolvido a partir do 

projeto da horta na escola teve como estratégia a interação de 

todas as disciplinas da grade curricular estipulada na rede es-

tadual de Minas Gerais para o 3º ano do EF, entendendo a 

interdisciplinaridade como estratégia de ensino que busca 

compreender as questões pautadas, aqui referidas à horta es-

colar e às relações que através desse espaço foram problema-

tizadas. Com embasamento teórico nas considerações de Ja-

piassú (1976, p.74), é necessário ressaltar que “a interdiscipli-

naridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no 

interior de um mesmo projeto de pesquisa”. Esta interação en-

tre as disciplinas possibilita a formulação de um saber crítico-

reflexivo, com o objetivo de superar a fragmentação entre as 

disciplinas, relacionando-as entre si para compreensão da re-

alidade em sua complexidade. No entanto, a interdisciplinari-

dade requer uma nova postura por parte dos/as docentes, que 

é bastante complexa, pois rompe com toda a zona de conforto 

dos/as professores/as, já acostumados/às aos limites entre as 
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disciplinas que há bastante tempo configuram-se como norma 

dentro das escolas. Nesse processo de construção do projeto 

da horta na E. E. Henrique Burnier de forma interdisciplinar, 

também buscamos apoio nas afirmações de Ivani Fazenda 

(2008, p. 39): 

A superação da fragmentação da prática da escola só 

se tornará possível se ela se torna o lugar de um pro-

jeto educacional entendido como o conjunto articu-

lado de propostas e planos de ação com finalidades 

baseadas em valores previamente explicitados e assu-

midos, ou seja, de propostas e planos fundados numa 

intencionalidade. Por intencionalidade está se enten-

dendo a força norteadora da organização e do funcio-

namento da escola provindo de objetivos preestabele-

cidos. 

Tendo a horta como protagonista de todo planejamento 

do segundo semestre do ano letivo de 2019, para a turma do 

3º ano do ensino fundamental, conseguimos envolver todos 

os conteúdos descritos na tabela abaixo, que foram propostos 

de forma articulada.  

Quadro 1: Lista de conteúdos desenvolvidos, conforme o desenvolvimento 

do projeto da horta 

DISCIPLINA CONTEÚDOS TRABALHADOS EM 2019 

NA TURMA DO 3°ANO DO ENSINO FUN-

DAMENTAL DA EEHB  

Ciências 1) Meio-ambiente; 2) Respeito e cuidados com 

o meio ambiente; 3) Recursos da natureza; 4) 

Solo; 5) Água; 6) Agroecologia; 7) Reprodução 
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das plantas; 8) Adubação orgânica; 9) Alimen-

tação saudável; 10) Cadeia alimentar; 11) Nu-

trientes. 

Português 1) Linguagem oral e escrita; 2) Gêneros textu-

ais: legendas, panfletos, textos instrucionais, 

diário, teatro e receitas culinária; 3) Leitura e 

interpretação de diferentes gêneros textuais; 4) 

Escrita espontânea; 5) Produção textual usando 

diferentes meios e linguagens. 

Geografia 1) A cidade e o campo: aproximações e dife-

renças; 2) Aspectos sociais; 3) Marcas cultu-

rais e econômicas de diferentes origens; 4) Di-

ferentes modos de vida; 5) Atividades econô-

micas. 

Matemática 1)Relação número e quantidade; 2) Operações: 

adição, subtração, multiplicação e divisão; 3) 

Sequência numérica; 4) Grandezas e medidas: 

comprimento, capacidade, tempo e massa; 5) 

Gráficos e tabelas; 6) Formas geométricas. 

História 1) Atividades econômicas do passado e do pre-

sente; 2) Relações de trabalho; 3) Comparação 

das condições de trabalho: Trabalho rural X 

Trabalho urbano; 4) Relação das condições de 

trabalho e bem estar social. 

Artes 1) Técnicas de desenhos e pintura usando os 

vegetais; 2) Dobraduras;  3) Teatro; 4) Recorte 

e colagens. 

 

As aulas ocorreram tanto em sala, trabalhadas de ma-

neira mais expositivas, quanto no espaço da horta, com a parte 

prática e experimental, porém aplicando toda teoria aprendida 
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reciprocamente, posto que ao se trabalhar com esse projeto 

não há como desassociar a teoria da prática, ambas se com-

plementam para a construção do conhecimento. 

A cada atividade proposta havia um encantamento di-

ferente e um sentido novo dado pelos/as alunos/as ao projeto 

da horta e novos caminhos se traçavam a partir dessas vivên-

cias, criando uma verdadeira teia de aprendizagem com a par-

ticipação ativa das crianças, mediada pela intervenção da pro-

fessora. Através do olhar cativo da turma, uma simples visita 

das bolsistas do GEA à horta da escola foi transformada em 

um grande evento que contagiou a todos/as, momento no qual 

as crianças falaram livremente sobre as mazelas dos agrotóxi-

cos, por exemplo. Isto é, conhecimentos que foram problema-

tizados e deliberados pelas crianças, a partir de uma visão crí-

tica. Realizou-se também uma apresentação teatral da turma 

para toda escola, com o intuito de ilustrar a primeira colheita 

da horta dos deliciosos rabanetes, que toda a escola pôde de-

gustar na merenda, e que tornou todo o processo um espetá-

culo, mesmo com os equipamentos totalmente improvisados 

devido à falta de recursos. 

Assim, o trabalho pedagógico na horta da EEHB foi 

tomando visibilidade e importância por toda comunidade es-

colar, não apenas para a turma do 3º ano que esteve envolvida, 
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já que outros/as professores/as visitaram, participaram e in-

centivaram os/as demais alunos/as a se envolverem com o 

projeto. Além dos/as alunos/as, o projeto contou com a parti-

cipação significativa das famílias, que ajudaram como pude-

ram na manutenção da horta, através de doações de mudas, 

adubos e ainda no fim do ano, com a atividade contemplada 

por uma variedade de quitutes desenvolvidos pelas famílias, 

amigos/as da escola e funcionários/as.   

Ao findar o ano, para simbolizar a culminância do pro-

jeto da horta, parte da colheita foi destinada à produção de 

quitutes para a reunião dos/as responsáveis, com referência às 

receitas trabalhadas em sala pelas crianças, e tais receitas fo-

ram descritas no livro confeccionado por elas e entregue como 

lembranças para cada família. Houve também a visita ao es-

paço da horta, na qual os/as alunos/as apresentaram aos/às 

responsáveis as mudas que plantaram e explicaram todo pro-

cesso que foi utilizado, os acontecimentos durante o cresci-

mento das plantas, a primeira colheita, enfim, valorizaram 

toda produção e conhecimento que eles construíram com a 

horta da escola. 

Portanto, admite-se o trabalho interdisciplinar não so-

mente como necessário, mas sim como urgente, é um cami-

nho que a experiência pedagógica que se obteve com horta 
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não poderia deixar de trilhar, e acredita-se que seja o caminho 

para assegurar uma educação de qualidade e de fato transfor-

madora, como diz Edgar Morin: 

Para a educação do futuro, é necessário promover 

grande remembramento dos conhecimentos oriundos 

das ciências naturais, a fim de situar a condição hu-

mana no mundo, dos conhecimentos derivados das ci-

ências humanas para colocar em evidência a multidi-

mensionalidade e a complexidade humanas, bem 

como integrar (na educação do futuro) a contribuição 

inestimável das humanidades, não somente a filosofia 

e a história, mas também a literatura, a poesia, as ar-

tes... (MORIN, 2003, p. 48). 

O Diário da Horta 

Com intuito de aprofundar o mergulho na experiência 

do projeto Horta na Escola, pretende-se compartilhar mais so-

bre a produção do Diário da Horta, o caderno produzido cole-

tivamente pelas crianças e que representou de forma concreta, 

ao mesmo tempo que extremamente subjetiva, o conjunto de 

conhecimentos que por elas foi se constituindo, a partir da 

mediação da professora. 

A cada dia de trabalho na horta, uma das crianças de 

forma espontânea se prontificava a registrar no diário, com-

pondo relatos de experiências na forma de textos e desenhos, 
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dando forma ao Diário da Horta, que é uma espécie de diário 

de bordo. 

Um acontecimento muito oportuno e que marcou sig-

nificativamente nossa experiência foi o ataque das formigas 

na horta, e foi neste acontecimento que o intercâmbio propor-

cionado pelo projeto de extensão se evidenciou na sua potên-

cia, tanto pela professora interagindo com especialistas e agri-

cultores/as, quanto pelo consequente intercâmbio que a pro-

fessora mediou com as crianças.   

Imagem 1 - O aparecimento das formigas. Fonte: arquivo pessoal da profes-

sora registrado no diário construído pela turma 
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Passado um tempo do primeiro plantio de hortaliças, as 

formigas apareceram em pouco espaço de tempo e “come-

ram” quase todas as folhas das hortaliças já crescidas, porém, 

a princípio não se teve a certeza de que os insetos fossem os 

responsáveis, foi preciso alguns dias de investigação para se 

comprovar que as predadoras eram as formigas (Imagem 1). 

Foram tomados como suspeitos os jacus, os pombos, os lagar-

tos, as galinhas, animais que rodeiam o espaço da horta, mas 

por fim, chegou-se à conclusão de que eram as formigas, con-

forme percebemos nos registros das crianças no Diário da 

horta, construído pela turma, na Imagem 1 e na Imagem 2. 

Contudo, foi aproveitada toda essa situação para se trabalhar 

um novo seguimento do projeto.  

 

Imagem 2 - As folhas das couves foram cortadas. Fonte: arquivo pessoal da 

professora registrado no diário construído pela turma. 
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As crianças entraram num misto de raiva das formigas 

e vontade de matá-las. Neste momento, pôde-se trazer para a 

sala de aula a fala do 

agricultor Xisto, que 

coincidentemente ha-

via relatado em um dos 

encontros promovidos 

pelo GEA sobre seu 

problema com as for-

migas e como ele li-

dava com isso. O pri-

meiro passo foi com-

preender que as formi-

gas fazem parte da bio-

diversidade, e se elas 

estavam na horta é porque habitam e têm uma função ecoló-

gica naquele local. Xisto havia dito, no encontro formativo 

que aconteceu na propriedade rural em que ele trabalha, que 

as plantas só são atacadas por formigas quando elas não estão 

muito saudáveis e que antes de pensar em eliminar as formi-

gas, era preciso melhorar a nutrição da planta. Outro ensina-

mento que ele deu foi a calda de mamona, que funciona como 

Imagem 2: Reações à descoberta do ataque 

pelas formigas. Fonte: arquivo pessoal da 

professora registrado no diário construído 

pela turma. 
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um paliativo usado na agroecologia quando precisa-se prote-

ger um cultivo das formigas e demais “predadores” de danos 

muito severos na produção. Ele passou a receita que em sala 

de aula foi reproduzida, e as crianças acharam tudo tão fan-

tástico que fizeram uma página inteira do Diário retratando a 

fala de Xisto com texto e desenhos. Isto significa que um agri-

cultor o qual as crianças não conheciam, foi trazido para a sala 

de aula em forma de um sujeito detentor de conhecimentos 

específicos, e portanto, um sujeito camponês que teve sua fala 

e seus saberes valorizados pelas crianças. 

O diálogo entre saberes científicos e populares, entre 

sujeitos diversos que compõem a trama de conhecimentos téc-

nicos, culturais, sociais e políticos tão caros para a compreen-

são crítica e sensível do mundo, foi então possível de ser ex-

perimentado a partir do encontro entre professoras e agricul-

tores/as, de professora e seus/as alunos /as e da construção de 

práticas fundamentadas que estes encontros proporcionaram.  

Além deste episódio, através de outro encontro promo-

vido pelo GEA do qual participava, o professor Marcelo ex-

plicou que as formigas não se alimentavam das folhas e sim 

apenas as cortavam e carregavam-nas para o formigueiro e se 

alimentavam dos fungos que as folhas produziam com o pas-

sar do tempo. Esse saber também foi compartilhado com as 
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crianças, que igualmente fizeram o registro no diário da horta 

e ficaram maravilhadas com a descoberta, conforme a  

Imagem 3. 

 
Imagem 3 - A descoberta, a solução e a aprendizagem. Fonte: arquivo pes-

soal da professora registrado no diário construído pela turma 
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Conclusão 

Longe da pretensão desta experiência desenhar um mo-

delo ideal de práticas pedagógicas, o que se anseia é fomentar 

progressivamente o intercâmbio de saberes de sujeitos dota-

dos de conhecimentos, além de fomentar também uma educa-

ção que possa ser construída rompendo com as barreiras da 

fragmentação disciplinar e que, portanto, possa criar experi-

ências interdisciplinares que incluam na cultura escolar as 

contribuições da agroecologia como uma forma mais gentil 

de ver e estar no mundo, bem como de todas as lutas que a 

visão crítica desta perspectiva proporciona. 

Acredita-se que assim como as formigas aqui ressalta-

das, contribuindo diretamente na aprendizagem das crianças 

e sendo tão centrais na construção do “Diário: Horta do HB”, 

os/as professores/as, agricultores/as e pesquisadores/as são 

também formigas, que conseguem transformar de pouco a 

pouco, porém de forma permanente, o ambiente escolar e a 

sociedade como um todo. Iniciativas como a trazida nesta ex-

periência devem ser não apenas fortalecidas, mas estimuladas 

em todo contexto escolar, pensando nas especificidades de 

cada comunidade e tendo claramente em vista a construção 
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amorosa de uma perspectiva crítica sobre o mundo em que 

vivemos. 
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O Grupo de Estudos e Pesquisas em  

Educação Ambiental da Universidade  

Federal de Juiz de Fora

 

Desde as terras mineiras, Milton Nascimento ensina a “em sen-

tinela” estar 

Em estado permanente de alerta 

Em vigília à realidade que nos assombra 

E na Educação, a Esperança “em sentinela” se abre 

Afirmando a luta daqueles e daquelas 

Cujas vozes não se ouvem 

Mas se fazem contra toda forma de 

Antiecologismo 

Fascismo 

Conservadorismo 

Anti-intelectualismo 

Racismo 

Vozes que o tempo não vai levar 

Memórias desse chão que não morrerão 

E que histórias contarão 

(GEA/UFJF, 2020) 

 

 O poema acima marcou as manifestações do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, o GEA/UFJF, no Dia 
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Mundial do Meio Ambiente de 2020. Ainda hoje, nada a co-

memorar, pois o desmonte pelo Estado das leis e aparatos de 

gestão ambiental pública continua veloz. A crise socioambi-

ental atinge amplas dimensões da vida natural e social e se 

manifesta na degradação de ecossistemas, na emergência cli-

mática, no envenenamento de rios e oceanos, na destruição de 

fontes de alimentos, tecidos culturais e sociais. 

O GEA vem desenvolvendo suas atividades desde o fi-

nal do ano de 2000, quando por meio de um coletivo interdis-

ciplinar de professores/as e estudantes, criou o ciclo de estu-

dos “Educação Ambiental em Perspectiva”, no Núcleo de 

Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia (NEC), situ-

ado na Faculdade de Educação da UFJF.  

 Hoje o GEA, ainda vinculado ao NEC, reúne pes-

quisadores/as associados/as advindos/as de diferentes áreas, 

como Biologia, Geografia, História, Direito, Educação, Peda-

gogia, dentre outras. Assume vínculo com o Programa de Pós-

graduação em Educação e também com o Programa de Pós 

Graduação em Geografia da UFJF e atua de modo interdepar-

tamental, na UFJF, e interinstitucional, agregando associa-

ções, movimentos sociais, pessoas físicas ou jurídicas, a 

exemplo de professores/as de ensino fundamental e médio, 
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educadores/as ambientais, produtores/as agroecológicos/as, 

dentre outros/as.  

 Com o objetivo de promover pesquisas, estudos, 

atividades de ensino e projetos de extensão sobre questões 

ambientais a partir dos referenciais teórico-epistemológicos 

do campo da Educação Ambiental, o foco do GEA perpassa 

também por temáticas como: Ecologia Política, Justiça Am-

biental, Gestão do Território, Agricultura Familiar e Agroe-

cologia, o Movimento pela Decolonialidade, a Formação de 

Educadores/as ambientais e Análise Discursiva de Processos 

Formativos e Práticas Educativas . 

Trata-se de um grupo coeso, participativo e atuante em 

questões socioambientais locais e nacionais que parte do 

anúncio de modos pluridiversos de ser, existir e resistir e da 

denúncia de sistemas predatórios fundados na lógica mo-

derna- colonizadora- capitalista- patriarcal- heteronormativa 

do Capitaloceno.  

O GEA aposta, assim, na necessidade de reafirmar o 

compromisso ético-político com as Sociedades Sustentáveis e 

no campo educativo, com ampla sinalização de pertencimento 

para além do capital. O sentido de sentinela transposto aqui 

na epígrafe é o de alguém que se coloca em estado de vigília 
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(guardador) de algo, como se estivesse permanentemente em 

estado de alerta. A sentinela está atenta, portanto, ao que ob-

serva em seu horizonte de realidade. Sentinela, em “faca e 

flor”, como Milton Nascimento ensina a estar. 
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