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APRESENTAÇÃO     
 
 

Em contato com alunos em sala de aula  é fácil identificar as suas dificuldades com 

relação a importância da Agricultura Familiar para as famílias que nela atuam e para a 

sociedade como um todo, que mesmo utilizando-se de produtos adquiridos em feiras e 

supermercados, que são produzidos por esta modalidade agrícola.  

Trabalhando com os alunos os aspectos destacados na Agricultura Familiar, tanto 

no sentido econômico e social, mas também da geografia econômica, que mostrará o 

valor de seus estudo, localizando regiões ocupadas por agricultores que dedicam  à 

produção de uma variedade de produtos necessários no cotidiano de todas as pessoas. 

Os clientes de um modo geral  tem preferência por frutas, verduras, legumes, leite e seus 

derivados, carnes e outros que possam ser cultivados mais próximo das cidades onde 

estão concentrados, pelo fato de estes chegarem mais frescos e bem acondicionais, 

portanto, com melhor qualidade e não raro com preços melhores.  

Por outro lado a Agricultura Familiar, sabendo que tem mercado  seguro, se desenvolve e 

oferece  melhor qualidade de vida para sua população. Diante disso propõe organizar 

uma feira específica de produtos oriundos da Agricultura Familiar, para que os alunos que 

não pertencem a famílias de grupo, tomem conhecimento destes produtos e da 

importância que tem para a sociedade em geral.  

 



CARTA  AO  LEITOR   
 

É motivo de alegria chegar até você e apresentar esta produção didática, cujo 

objetivo é propor sugestões para a sua prática pedagógica. Observando o cotidiano 

escolar no ensino  de Geografia verifica-se que  o conhecimento dos conteúdos são 

teórico e apresentam  dificuldades de ser aprendidos de modo eficiente. Falta 

estabelecimento de relação entre  esta área da ciência e algo que seja mais prático com 

possibilidade de despertar interesse  de  aluno.  Isso  fez com que se escolhesse um 

complemento com  atrativo,  que se encontra mostrado  pela mídia e tem beneficia os 

sujeitos do  processo de ensino, motivando-lhes a pesquisarem e conhecerem  a 

importância do mesmo, para as  áreas econômicas e sociais de todo o país.  

Para tanto, buscou-se  conteúdos sobre a  Agricultura Familiar, aproveitando a 

presença de alunos  oriundos de famílias do meio rural que pertencem a este de 

agricultura, para atuarem junto aos demais,  empenhados em garantir uma soma de 

conhecimentos  que somente a prática poderá proporcionar.  

Para orientar esta atividade  atraindo interesse por   parte dos alunos, serão montadas 

por eles,  algumas feiras de produtos da Agricultura Familiar,  para que os alunos que 

ainda não tiveram contatos com este tipo de trabalho, possam entender como  funciona  

desde o preparo da terra, o cultivo, a colheita e a comercialização.  

 

 
JUSTIFICATIVAS    
 
 

Tendo em vista a importância econômica e social da agricultura familiar,  deve ser 

desenvolvido em sala de aula, com alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental,  para que 

possam adquirir conhecimentos sobre este modelo agrícola  que vêm beneficiando 

famílias e ajuda a  preservar a natureza, produz alimentos agropecuários mais 

saudáveis, que chegam nas feiras e supermercados  frescos e em melhores consumo, 

sendo ainda  ótimos para a saúde, pois a maioria destes são agroecológicos, seja, 

produzidos  organicamente, sem o uso de qualquer tipo de agrotóxico.  

 
 

OBJETIVO  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aos alunos a vivência (ou compreensão) da pesquisa de campo na 

área de desenvolvimento demográfico e de programas agrícolas. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Propor um levantamento para descobrir a participação dos jovens na agricultura 

familiar;  

- Identificar os produtos mais utilizados e produzidos na agricultura familiar; 

- Explorar as diversas maneiras como está sendo utilizada a produção da 

agricultura familiar e como isso vem se refletindo na educação.  

- Realizar um levantamento junto à Secretaria Municipal de Agricultura n Município 

de Apucarana.   

Os resultados da aplicação dos conteúdos na escola, foram bons, mesmo porque  

a clientela é formada por alunos ligados ao campo e que receberam informações 

detalhadas sobre  os mesmos. Houve interesse dos alunos  em conhecer mais sobre o 

que foi ensinado.  

 
 

ATIVIDADE 1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO – 4 AULAS  

 

Cada  aula teve como objetivo despertar nos alunos o interesse  pelo aprendizado 

teórico sobre o tema.  Tendo como fundamento que no caso daqueles que são ligados à 

Agricultura Familiar,  são conhecedores melhores da prática.  

Utilizando-se da metodologia da aula expositiva dialogada sobre o tema: 

“Agricultura Familiar no Município de   Apucarana e seu Reflexo no Ensino de Geografia”. 

Sinopse: Na produção primária é fundamental que haja qualidade nos produtos e  colocação à 

disposição do consumidor.  Nos últimos anos tem ocorrido uma evolução em relação a estes critérios., 

Ao longo do tempo a agricultura familiar ainda não oficializada foi a grande abastecedora  das  regiões 

inteiras.  Com a chegada de sistemas de mercados  mais facilitados,  perdeu-se muito esta  condição,  

mas  o governo  tem feito retornar  esta realidade  e as mudanças já são sentidas  em relação  à 

indiscutível importância   deste segmento produtivo.  

 
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 

Esta unidade didática, sobre a Agricultura Familiar, será aplicada paro os alunos do 

oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Nilo Cairo do Município de 

Apucarana, Paraná. 

 



 

Fonte: Apucarana no Mapa do Paraná. Disponível em: mapas.guiamais.com.br/guia/apucarana-pr.  
Acesso em 04 jul., 2015.  
 

Os trabalhos serão realizados entre os meses de março a junho do ano de 2.015, 

considerando os conteúdos curriculares da disciplina de Geografia. 

O tipo de aula a ser usada é expositiva e  participativa.  

 Será entregue um texto “Agricultura Familiar” produzido por: 

KAMIMURA, Arlindo; OLIVEIRA, Aline de; BURANI, Geraldo F. A agricultura familiar no Brasil: 
um retrato do desequilíbrio regional. Interações (Grande)  July/Dec. 2010. Disponível em:  
www.scielo.br/scielo.php?pid=S1518-70122010000200010&scrip. Acesso em 04  jul. 2015. 

 
AGRICULTURA FAMILIAR  
 
A recente publicação do Censo Agropecuário 2006 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2009) deu início a uma série de trabalhos, cujo objetivo é 
a apresentação e interpretação dos resultados dessa pesquisa, em geral comparando-os 
com os dados do Censo Agropecuário 1995/1996. Em função do conteúdo altamente 
suscetível às diferentes interpretações de caráter político-ideológico é razoável supor que 
acirrados embates com elevada carga emotiva serão promovidos pelos diversos setores 
da sociedade, cada qual argumentando e procurando demonstrar seus pontos de vista, 
antes que um consenso embasado numa análise científica e metodológica seja aceito e 
avalizado pela academia. Dados analisados separadamente ou examinados sob uma 
ótica parcial, sem o contexto geral, podem induzir a conclusões errôneas, como disse o 
economista Ronald Coase, em Tullock G. (2001): "If you torture the data long enough, it 
will confess". 

Mesmo correndo o risco mencionado, o objetivo deste trabalho é analisar alguns 
dados pertinentes à agricultura, em particular da agricultura dita Familiar, em dois 
instantes cobertos pelos citados Censos – o de 1995/1996 e o de 2006, e contribuir para 
que o citado consenso seja alcançado. 

A polêmica já se inicia na própria definição de Agricultura Familiar (AF), distintas 
metodologicamente, nestes dois Censos, além da não coincidência do período coberto 
por essas pesquisas, tornando inviável uma comparação direta. Entretanto, já o Censo 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1518-70122010000200010&scrip


95/96 mostra de forma inequívoca a grande disparidade econômica existente entre as 
várias regiões brasileiras, principalmente no tocante à produtividade e à rentabilidade por 
hectare dessas regiões. Isso é mostrado no estudo Projeto de Cooperação Técnica 
INCRA/FAO, coordenado por Guanziroli e Cardim (2000), no qual uma definição de AF é 
estabelecida. O documento apresenta uma exaustiva fotografia da AF, mostrando os 
desequilíbrios e comparando-a com a Agricultura Patronal nas várias regiões do Brasil. Já 
o Censo 2006 deu origem ao documento MDA (2006), do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário, no qual os critérios utilizados para definição de AF estão na Lei 11.326 de 
24/7/2006, mais restritivos na abrangência em relação ao universo definido pela 
metodologia INCRA/FAO. Todavia, com a utilização dos microdados do Censo 2006 é 
possível a recuperação dos indicadores comparativos da AF 2006, sob os mesmos 
critérios INCRA/FAO (FRANÇA et al., 2009), permitindo uma análise evolutiva, tendo 
sempre em mente a distinção existente nos períodos de coleta dos dados nos dois 
Censos. 

Não é objeto deste trabalho um estudo rigoroso do ponto de vista acadêmico das 
variáveis causadoras dos desequilíbrios regionais conhecidos ad nauseam há muito, 
mesmo porque a escassez de informações confiáveis não permite uma análise estatística 
aceitável. É inegável e intuitivo, no entanto, a importância dos aspectos culturais, do grau 
de escolaridade, do nível de formação e utilização tecnológica, das variáveis econômicas, 
da pluviometria e do clima associados às regiões brasileiras nos resultados positivos e 
negativos da agricultura como um todo. A falta de uma política consistente e perseverante 
de desenvolvimento econômico e social para as regiões mais pobres do país solidificou 
uma falácia passivamente aceita pela grande parcela da população: uma teoria fatalista 
da história, a exemplo daquela descrita por Leon Tolstói em Guerra e Paz, na qual o livre-
arbítrio e atitudes não têm relevância no inevitável e determinístico processo de 
permanência da pobreza endêmica para essas regiões. As fotografias obtidas dos Censos 
95/96 e 2006 mostram, felizmente, que a realidade pode ser diversa dessa atitude 
conformista e que a quebra de paradigmas e falácias depende tão somente da vontade 
política da sociedade na condução do processo histórico. 

Essa postura não conformista, historicamente presente em muitos segmentos da 
sociedade, ganha um marco na história brasileira com a promulgação da Constituição de 
1988, na qual os problemas sociais associados à área rural, origem e foco de parcela 
significativa da dinâmica da pobreza nacional são objetivamente enfrentados, 
inicialmente, com as leis de Custeios e Benefícios de 1991 e efetivadas a partir de 1992, 
consolidando-se, entre 1996 e 2006. Assim, não apenas a Universalização da Previdência 
Social, mas uma série de ações dirigidas e desenvolvidas nas áreas rurais são 
causadores de uma mudança significativa no contexto socioeconômico. A partir de então, 
leis, projetos, programas e políticas têm início: a criação da Cédula do Produto Rural 
(CPR) (1994), o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (1995), o 
Programa de Geração de Emprego e Renda Rural (PROGER Rural) (1995), a garantia de 
preços agrícolas (96), o Programa de Securitização da Dívida (1995) dado ao elevado 
endividamento do setor, Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA) (1998), a 
criação da Cédula da Terra e Banco da Terra (97/98) e regulamentados em 2001, com a 
respectiva criação de assentamentos sob responsabilidade do INCRA, intensificados a 
partir de 1995, a Lei Kandir, de incentivo à exportação (1996), a introdução dos contratos 
de opção de venda e do Prêmio de Escoamento de Produtos (PEP), a Moderfrota (1999) 
para modernização e mecanização agrícola, a criação do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), inicialmente por medida provisória (1999) e confirmada por decreto (2004), 
Lei da Armazenagem (2000), a Garantia de Safra (2002), o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) (2003), o Programa Nacional de Desenvolvimento de Territórios Rurais 
(PRONAT) (2003), novos títulos de apoio ao financiamento como o Certificado de 
Depósito Agropecuário e a Lei Warrant Agropecuário CDA/WA (2004), Seguro Agricultura 



Familiar (Proagro Mais) (2004), Programa Nacional do Biodiesel (2004), o Programa 
Bolsa Família (2004) e o II Plano Nacional de Reforma Agrária (2003/04) vêm contribuídos 
de forma decisiva e assimétrica, do ponto de vista regional, para o desenvolvimento da 
agricultura e, em particular, da Agricultura Familiar. 
 
O QUE É A AGRICULTURA FAMILIAR 
 
 

Entende-se por agricultura familiar o cultivo da terra realizado por pequenos 

proprietários rurais, tendo como mão-de-obra essencialmente o núcleo familiar, em 

contraste com a agricultura patronal - que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou 

temporários, em propriedades médias ou grandes. 

Segundo o economista Ricardo Abramovay, da FEA-USP, tal oposição é de 

natureza social - entre a agricultura que se apoia fundamentalmente na unidade entre 

gestão e trabalho de família e aquela em que se separam gestão e trabalho. De acordo 

com o economista, o modelo adotado pelo Brasil, o patronal, não foi o que prevaleceu em 

países como os Estados Unidos, onde, historicamente, a ocupação do território baseou-se 

na unidade entre gestão e trabalho, e a agricultura baseou-se inteiramente na estrutura 

familiar. Abramovay ressalta que os países que mais prosperaram na agricultura foram 

aqueles nos quais a atividade teve base familiar e não a patronal, enquanto que os países 

que dissociaram gestão e trabalho tiveram como resultado social uma imensa desigualdade. 

A professora Maria Nazareth Braudel Wanderley da UFPE argumenta que a noção 

de “agricultura familiar” deve ser entendida de forma genérica: “como aquela em que a 

família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o 

trabalho no estabelecimento produtivo” (Wandeley, 1996, p.2). O caráter familiar desse 

modelo de agricultura não é um mero detalhe superficial e descritivo, mas “o fato de uma 

estrutura produtiva associar família-produção-trabalho tem consequências fundamentais 

para a forma como ela age econômica e socialmente.” (id.). Sobre este tema da estratégia 

familiar como central, Wanderley argumenta de forma complementar, que “mais do que a 

diferença quanto aos níveis de renda auferida, que apenas reconstrói o perfil 

momentâneo dos agricultores familiares, é a diferenciação das estratégias familiares que 

está na origem da heterogeneidade das formas sociais concretas da agricultura familiar” 

(Wanderley, 2009, p.15).3 

Ao contrário do que defende Abramovay, Wanderley argumenta que o agricultor 

familiar não é um personagem novo na sociedade contemporânea (produto da ação do 

Estado) desvinculado do seu passado camponês, mas, ao contrário, os agricultores 

familiares seriam portadores de elementos de ruptura com o seu passado camponês ao 

mesmo tempo em que mantêm algumas continuidades. Nas palavras de Wanderley: os 



agricultores familiares “são portadores de uma tradição (cujos fundamentos são dados 

pela centralidade da família, pelas formas de produzir e pelo modo de vida), mas devem 

adaptar-se às condições modernas de produzir e de viver em sociedade” (Wanderley,  

2003, p.47-48) uma vez que estão inseridos no mercado moderno e são influenciados 

pela sociedade englobante e pelo Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Agricultura Orgânica no Distrito Federal.  na horticultura, predomina a agricultura familiar.  

 

1- Depois da leitura individual propor uma discussão e produção de textos , 

acentuando itens como: mão de obra essencialmente familiar, o que produzem e para 

quem. Os contrastes entre o grande e o pequeno produtor, as desigualdades sociais nos 

diferentes tipos de produção. A concretização de novas bases de representantes sindicais 

que visam a consolidação da identidade política do agricultor familiar.   

Ninguém discute a importância da agricultura familiar no contexto socioeconômico brasileiro e 

tão pouco se deve ignorar a extensa prioridade que tem sido dada para a agricultura exportadora ao 

longo de todos os governos. Em relação a política agrícola adotada no país, o apoio ao crédito, 

incentivos fiscais, políticas de comercialização e negociações tem sido desproporcionais entre a 

agricultura familiar (que tem nos produtos do mercado interno, principalmente os da cesta básica, 

como seus produtos essenciais) e a agricultura patronal (que tem sido imprescindível para a 

manutenção do superávit na balança comercial, além de gerar e incorporar diferenciais tecnológicos 

não imaginados até a bem pouco tempo) (HAMER, 2008). 

A  agricultura familiar vem superando as dificuldades e alcançando resultados  auspiciosos , 

quando considerados os seus avanços tanto na área  de crescimento produtivo com qualidade 

quanto com qualidade de aceitação internacional,  sendo um dos  braços  do agronegócio  de 

exportação,  em produtos diferentes daqueles  da  empresa agrícola de  plantação extensiva,  mas 

de  ótima aceitação no mundo inteiro. 



Na intenção de reduzir o atrito, precisamos primeiro lembrar que agronegócio é um limite 

conceitual que procura demarcar as atividades e operações oriundas da produção, industrialização e 

distribuição de produtos agrícolas, necessárias para que estes alcancem os respectivos 

consumidores. Isso significa dizer que todos os processos produtivos e todas as atividades 

necessárias para que os produtos com origem agrícola (alimentar ou não alimentar) alcancem os 

consumidores fazem parte do agronegócio. Logo os agentes capazes de gerar esse processo 

dinâmico fazem parte da mesma base (HAMER, 2008). 

Os produtores familiares da agricultura  tem buscado cursos junto  às  instituições  públicas e 

privadas que estão  atentas  à demanda internacional  de produtos agropecuários, principalmente 

alimentos.  Aprendem  a produzir e a vender e se saem muito bem  com o que fazem.  

Negar isso e manter a visão enviesada sobre a pseudo-dualidade entre agricultura familiar e 

agronegócio me parece uma questão de descrédito da competência desses agricultores. Na prática, 

é suscitar dúvida em relação á capacidade, muitas vezes demonstrado, de conseguirem se inserir no 

mercado concorrencial. Neste sentido, porém, precisamos reconhecer a desigualdade de forças e a 

disparidade com que têm sido tratadas as duas partes pelas políticas públicas, mas é inegável que 

ambos compõem um mesmo todo: o Agronegócio (HAMER, 2008)..  

Dentro de possibilidades climáticas, a agricultura familiar  tem recebido orientações  e   apoio 

governamental  para alcançar  seus objetivos  no mercado interno e externo. 

A Agricultura Familiar é um segmento do agronegócio, assim como a Agricultura Extensiva, 

ou Agricultura Patronal como querem alguns, mas ambos devem exercer a agricultura empresarial. 

Negar isso é desconhecer e não reconhecer os contornos e os arranjos da estrutura do agronegócio 

(HAMER, 2008). 

O autor analisada ainda que Afinal de contas, para quem a agricultura familiar produz? Ela 

não atende o mercado (principalmente o interno, inclusive para ela mesma, a subsistência), não deve 

receber para isso, não faz business, não ocupa, emprega pessoas, compra ou transforma e vende? 

Além disso, estabelece iniciativas de colaboração para facilitar o seu desempenho, as alianças 

estratégicas, como o exemplo das "redes de solidariedade na produção de alimentos", dentre tantas 

outras iniciativas notadamente empresariais, mas que para alguns segmentos ideologizados, 

parecem um pecado reconhecer.  

Por outro lado, embora possa parecer uma visão romântica, perfilhar-se apenas com a 

crença de que a visão empresarial é suficiente para que a agricultura familiar tenha ascensão no 

agronegócio é uma postura no mínimo equivocada. Precisa-se muito mais que mercado para gerar 

desenvolvimento. 

O agronegócio brasileiro tem se tornado um dos mais competitivos do mundo, mas por outro 

lado o Estado brasileiro, e em boa parte dos países em desenvolvimento têm revelado a sua falta de 



capacidade de absorver o excesso de contingente que advém da impossibilidade de acompanhar 

essa evolução. Isso tem acontecido ao longo das últimas 3 décadas pelo menos, tornando os mais 

pobres cada vez mais pobres (HAMER, 2008).  

Por isso, a tese de que o comércio é capaz de aliviar a pobreza por si só, também já está 

ultrapassada em pelo menos 30 anos, desde que a tese modernizante começou a ser questionada. 

As necessidades são diferentes. A Agricultura Familiar precisa, assim como a Agricultura 

Patronal, se adequar e responder às novas exigências de quantidade, qualidade e gestão do produto 

agrícola ou agroindustrial ao mercado. Porém é neste quesito que reside a grande obrigação de 

apoio do Estado, seja através de subsídios indiretos e de estímulo a tecnificação do processo 

produtivo e da gestão, da capacitação ou do desenvolvimento e implantação de estruturas capazes 

de agilizar e manter estes produtores familiares no setor. 

 

PLANO DE TRABALHO  DE CAMPO  

 

Os alunos serão transportados para o local da atividade de campo, ao longo dos 

quatro dias se dará através do transporte escolar, que terá os seguintes horários e 

itinerários:  

 

Saída Horas Destino/itinerário  5km do centro da cidade Retorno 

1º Dia 13h30mi Propriedade Rural Agricultura Familiar 16h30mi 

2º Dia 13h30mi Propriedade Rural Agricultura Familiar 16h30mi 

3º Dia 13h30mi Propriedade Rural Agricultura Familiar 16h30mi 

4º Dia 13h30mi Propriedade Rural  Agricultura Familiar 16h30mi 

 

MODELO  DE QUESTIONÁRIO 

 

- Qual modelo agrícola adotado pelo Brasil? 

- Ao contrário de Abramovay, qual o argumento que Wanderley ressalta sobre o   

agricultor familiar? 

3- Para finalizar os trabalhos referentes ao texto, os alunos filhos de agricultores 

familiares irão coordenar os ensaios para uma peça teatral, onde deverão evidenciar os 

problemas econômicos e sociais na qual seus pais estão inseridos. 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

ATIVIDADE 2 
 

NOVO PERSONAGEM POLÍTICO E A IMPORTÂNCIA DO ATUAL PERFIL 
ECONÔMICO NA  AGRICULTURA  FAMILIAR. 

Duração: 2 aulas. 

 

ESTRATÉGIAS 
 

Após a leitura dos textos propor uma discussão abrangente sobre as principais 

características que englobam o cenário político e econômico da produção agrícola familiar. 

Solicitar aos alunos que elaborem um mapa conceitual representando as varias 

dimensões da agricultura familiar x agricultura patronal. 

 

Importância Econômica 
 

A agricultura familiar exerce um papel fundamental no desenvolvimento social e no 

crescimento equilibrado do País. Os milhões de pequenos produtores que compõem a 

agricultura familiar fazem dela um setor em expansão e de vital importância para o Brasil. Todos 

os anos, a agricultura familiar movimenta bilhões de reais no País, produzindo a maioria dos 

alimentos que são consumidos nas mesas brasileiras. Além disso, contribui para a criação de 

empregos, geração e distribuição de renda e diminuição do êxodo rural. 

De modo a promover o acesso democrático aos recursos produtivos, reduzir as 

desigualdades e melhorar o bem-estar das famílias inseridas no setor rural, o governo tem 

implementado diversos mecanismos de fomento à produção, combate à fome e geração de 

emprego e renda. 

Nesse sentido, a primeira iniciativa concreta ocorreu em 1996, com a instituição do Pronaf 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), ampliado a partir de 2004. Com o 

programa, os agricultores familiares conquistaram maior atenção do governo federal e ações 

específicas destinadas a promover a melhoria das suas condições de vida. Até então, os 

instrumentos de apoio destinados a esta categoria estavam divididos em diversas políticas 

setoriais (política agrícola, programas de colonização, política de combate à pobreza rural etc.) e 

em categorias operacionais.  

 

DAMASCENO, Nagilane Parente; KHAN,  Ahmad Saeed; LIMA, Patrícia Verônica Pinheiro 
Sales. O impacto do Pronaf sobre a sustentabilidade da agricultura familiar, geração de 
emprego e renda no Estado do Ceará. Rev. Econ. Sociol. Rural vol. 49 nº  Mar. 2011. 
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032011000100006&script.. Acesso em 05 jul. 2015. 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032011000100006&script


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Horticultura em Almirante Tamandaré, no Paraná, onde 50% da produção hortigranjeira vem 
da agricultura familiar. 

 
 

NOVO PERSONAGEM POLÍTICO 

 

Atualmente, a discussão sobre a agricultura familiar vem ganhando legitimidade 

social, política e acadêmica no Brasil, passando a ser utilizada com mais frequência nos 

discursos dos movimentos sociais rurais, pelos órgãos governamentais e por segmentos 

do pensamento acadêmico, especialmente pelos estudiosos das Ciências Sociais que se 

ocupam da agricultura e do mundo rural. Embora tardiamente, se comparada à tradição 

dos estudos sobre esse tema nos países desenvolvidos, a emergência da expressão 

“agricultura familiar” emergiu no contexto brasileiro a partir de meados da década de 

1990. Neste período ocorreram a dois eventos que tiveram um impacto social e político 

muito significativo no meio rural, especialmente na região Centro-Sul. 

De um lado, no campo político, a adoção da expressão parece ter sido 

encaminhada como uma nova categoria-síntese pelos movimentos sociais do campo, 

capitaneados pelo sindicalismo rural ligado à Contag (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura). Em meados dos anos de 1990, assistiu-se a uma 

verdadeira efervescência desses movimentos, que produziram inclusive formas de 

manifestação política que perduram até hoje, como é o caso dos eventos anuais em torno 

do “Grito da Terra”. Diante dos desafios que o sindicalismo rural enfrentava nesta época  

pela cuidadosa e sugestiva leitura à versão preliminar deste artigo, assim como às 

sugestões dos pareceristas da RBCS. Indubitavelmente, as deficiências e as incorreções 

remanescentes são de minha responsabilidade.  



De outro lado, a afirmação da agricultura familiar no cenário social e político 

brasileiro está relacionada à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar, em 1996, o 

Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Esse programa, 

formulado como resposta às pressões do movimento sindical rural desde o início dos 

anos de 1990, nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional às 

categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das políticas 

públicas ao longo da década de 1980 e encontravam sérias dificuldades de se manter na 

atividade.  

A partir do surgimento do Pronaf, o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo aquele 

localizado nas regiões Sul e Nordeste, passou a reforçar a defesa de propostas que 

vislumbrassem o compromisso cada vez mais sólido do Estado com uma categoria social 

considerada específica e que necessitava de políticas públicas diferenciadas (juros 

menores, apoio institucional etc). Além desses dois elementos, pode-se destacar um 

terceiro, que diz respeito à reorientação dos debates acadêmicos sobre a ruralidade. 

Surpreendentemente, a partir da segunda metade da década de 1990 assistiu-se a uma 

relativa retomada dos estudos agrários e rurais no Brasil que até então suscitara pouco 

interesse dos pesquisadores. Voltou-se a falar não apenas da agricultura e da produção 

agrícola, mas também do rural lato sensu. Esse novo cenário permitiu que os estudiosos 

ampliassem seu escopo temático para além das discussões acerca dos impasses e das 

possibilidades da reforma agrária e dos assentamentos, das questões relacionadas aos 

impactos do progresso tecnológico ou das migrações. 

 

SCHNEIDER,  Sérgio Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. RBCS Vol. 18 
nº. 51 fevereiro/2003. Disponível em:   
www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15988, Acesso em 05 jul. 205. 

 

ATIVIDADE 
 
Duração: 
(4 aulas) 
 

Projetos que beneficiam alunos da escola pública no Brasil. 
 
ESTRATÉGIAS: 
 

Pesquisa bibliográfica (livros, revistas, jornais, artigos e internet), sobre os programas que 

envolvem a merenda escolar. Elaboração do mapa do município de Apucarana, demarcando as 

áreas rurais. 

 
OBJETIVOS: 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15988


 
Atender as a necessidades físicas e intelectual dos alunos. Solicitar pesquisas 

sobre os programas que o governo oferece para melhor atender a Merenda Escolar, e 

quais alimentos são oferecidos pelos agricultores familiares da região de Apucarana. 

Confeccionar cartazes sobre esses alimentos, tipos de nutrientes que apresentam, e 

locais onde  são produzidos. Esses cartazes serão expostos na sala de aula.    

As atividades serão desenvolvidas com aulas teóricas em sala de aula e 

posteriormente os alunos serão conduzidos até uma horta de uma propriedade da 

agricultura familiar que terão aulas práticas com os agricultores. Serão duas aulas 

teóricas, com leitura e produção de texto  sobre o tema e em seguida as  aulas práticas, 

das quais serão elaborado  relatórios individuais pelos alunos.  

ATIVIDADE 
Duração: 4 aulas. 
 

Hortaliças na Agricultura Familiar 

 

A produção de hortaliças na agricultura familiar será o tema de uma palestra 

ministrada por  um técnico agrícola e um produtor familiar. O tema fará abordagens sobre: 

A Renda no Campo, a Sustentabilidade, Qualidade de vida e Segurança alimentar. 

Momento de reafirmar os objetivos desse trabalho, onde os jovens muitas vezes se 

mostram desencorajados em dar continuidade no trabalho dos pais, como produtor 

familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ESTRATÉGIAS 

 

Propiciar uma oficina para que os alunos percebam como se produz hortaliças. 

 

OBJETIVOS: 

 

Observar a necessidade de uma alimentação saudável. Entender a importância da 

produção familiar, e incentivar o jovem agricultor a continuar na companhia dos pais, 

ajudando-os na  modernização da produção. 

  

PROCEDIMENTOS 

 

1. Contatar um trabalhador familiar, e um técnico da EMATER, para esclarecer e ensinar 

aos alunos técnicas de produção de hortaliças. 

 

2. Agendar a data da oficina, motivar os alunos, orientando-os sobre  os itens que deverão 

ser relevantes para a formação dos novos conhecimentos que deverão adquirir, para 

melhor interagir durante a oficina. 

 

3.Interagir com a direção, e equipe pedagógica sobre a relevância dessa oficina, pois ela 

servirá como pré-requisito para a aula de campo que irá acontecer posteriormente. 

 

4.  Prestar atenção em todas as explicações sobre a produção ,para que posteriormente 

venham produzir essas hortaliças em suas propriedades, para o preparo do almoço 

comunitário na escola. 

 

5.  Marcar dia e hora com as pessoas responsáveis pela merenda para realizar o almoço 

comunitário. 

 

ATIVIDADE  
 

DICIONÁRIO AGRÍCOLA  
DURAÇÃO: 4 AULAS  
 

Estratégia:  
 

Organizar um dicionário de termos usados na agricultura, utilizando-se de livros, em 

especial, dicionários, Internet  que indicam palavras significado do vocabulário usado na 

agricultura.  



 

Objetivos: 

 

- Elaborar um dicionário através de pesquisa, que contenham o maior número de termos e 

expressões relacionados com a agricultura.  

- Conversar com os alunos sobre a importância da compreensão do que se lê ou ouve, 

partindo-se de palavras  e frases apresentadas por escrito ou oralmente.  

 

- Apresentar proposta de construção de um dicionário com  o significado de vocábulos 

utilizados em relação à agricultura, envolvendo palavras ou frases tecnicamente 

científicas ou de uso comum na tradição rural.  

 
ATIVIDADE  
TRABALHO DE CAMPO 
 
Duração: 4 aulas  
 

Organizar um trabalho de campo  com alguns alunos selecionados aleatoriamente 

em sala de aula para visitas  a propriedades rurais onde a produção é familiar.  

Para tanto,  elaborar um projeto que permita o desenrolar de atividades pré-

estabelecidas, para garantir resultados previstos.  

 

Primeira etapa – Pré-Campo 

 

1- Dirigir a cada propriedade com os alunos orientados a observar e tomar nova de tudo 

que for observado ou respondido pelos proprietários e familiares visitados, até mesmo o 

que não estiver relacionado com a agricultura familiar. Motivar os alunos para que   fiquem 

atento ao que verem e ouvirem e anotar de forma sucinta.  

2 – Reunir os professores e coordenadores da escola  traçar  alguma estratégia que 

proporcione resultados  que possam ser avaliados dentro dos objetivos  propostos no 

planejamento.  

3-  Organizar uma agenda de visita com a devida autorização do proprietário para que 

não ocorra qualquer tipo  de contratempo para eles ou para os visitantes.  

4 – Apresentar aos responsáveis legais pelos alunos informativo sobre a  saída dos 

mesmos da escola  para  visita.  

5 – Informar aos alunos que pelo fato de  nosso meio de transporte ser dois carros dos 

professores, não seria possível levar todos, porém os que realizarem a atividade 

repassarão o  que aprenderam aos demais. 

6- Enviar a cada aluno um termo de autorização de uso de sua  imagem.  



7- Informar os alunos sobre o que deve ser transferido oralmente para os colegas que não 

participaram da visita.  

8- Avaliar previamente o que se pretende alcançar com  estas atividades.  

 

   MOELO DE QUESTIONÁRIO 

1 – O que é a agriculta familiar?  

2 – Como é organizada a agricultura  familiar? 

3 – Qual é a viabilidade econômica  da agricultura familiar? 

4 – Onde estão os consumidores dos produtos da agricultura familiar?  

 

Segunda etapa: Trabalho de Campo 

 

Discutir com os alunos  a organização de feiras livres para na escola, para  comercializar 

os produtos da agricultura familiar. 

 

ESTRATÉGIAS  

 

Tomando os alunos da classe cuja família atua na agricultura familiar e estes 

ficarão responsáveis pela seleção de produtos colhidos em suas propriedades e 

organizarão uma feira escolar com os mesmos.  

Os alunos da mesma sala, que  fazem parte do grupo que constitui os de origem 

rural, serão convidadas para servirem de clientes  na escolha e  aquisição dos produtos.  

Para que os conteúdos desta atividade sejam  bem explorados, os clientes 

deverão formular perguntas sobre todos os aspectos da produção expostas na feira, no 

sentido de saber  como são produzidos, tempo  decorrido entre o plantio e a colheita, de 

cada produto, bem como custo de produção, tipo de insumos gastos, mão de obra, se 

manual ou com maquinário, como fazem com produtos perecíveis,  se industrializam 

alguns destes produtos para agregar valores.  

Devem ser questionados ainda sobre as questões de mercado, se existe 

possibilidade de alguns produtos não serem comercializados. No sentido de produção e 

comercialização conhecer também quais os tipos de apoio recebidos do setor público, 

envolvendo os governos federal, estadual e municipal.  

Orientar os alunos clientes para questionarem outras dúvidas além destas.  

Se necessária forma será programada mais de uma feira que poderá ser realizada 

dentro da sala de aula, ou dependendo do número de participantes, no pátio do 

estabelecimento de ensino.  



 
RECURSOS 
 
Humanos:  
Alunos, professores, funcionários  e membros  de famílias que atuam na agricultura 

familiar.  

 
Materiais:  
Livros, revistas, câmeras digitais, Internet, DVD, produtos agrícolas da agricultura familiar.  
 
Técnicas  
 
Aulas expositivas, pesquisas,  atividades em grupos, entrevistas, relatórios.  
 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES  

 

ATIVIDADES  Mar Abr. Mai. Jun. 

1- Apresentação do projeto      

2- Geografia e agricultura      

3- Como ensinar Geografia      

4- Conhecimentos de Matemática      

5- Tabulação dos dados     

6-Organização de feiras de produtos agrícolas      

7- Avaliação (relatório)     

 

 

AVALIAÇÃO  

 

Esta proposta terá sua avaliação a partir de relatórios elaborados pelos alunos,  

tranando de conteúdos referentes à agricultura, em geral, à agricultura familiar, sua origem e 

importância no contexto econômico e social do Brasil. A prática da comercialização dos 

produtos da agricultura familiar nas  feiras livres, tomando como amostra a organização de 

algumas feiras com estes produtos, em sala de aula.  

 

CONTEÚDOS DE ESTUDO 

 

- Geografia e agropecuária 

- Agricultura familiar em suas  perspectivas, origem, desenvolvimento... 

- A importância econômica e social da agricultura familiar 



- Condições de produção da agricultura familiar 

- Desenvolvimento sustentável 

- Segurança alimentar 

- Feiras de produtos da agricultura familiar 

 

ORIENTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO AOS PROFESSORES  

 

Esta  produção didático pedagógica tem como finalidade inicial facilitar o trabalho 

de alunos, professores e coordenados para a aplicação das atividades inerentes ao PDE, 

na instituição escolhida.  As atividades foram planejadas e executadas de modo a facilitar 

a motivação e a aprendizagem dos alunos sobre o tema escolhido e correlatos.  Toda a 

execução das diretrizes colocadas em evidência neste documento está voltada para os 

objetivos propostos no mesmo, com correção de rumos para o que não estiver  em 

consonância com o que foi proposto.  

 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA PDP 

 

Esta produção didática pedagógica será aplicada pela equipe diretiva e pedagógica 

o estabelecimento nela indicado, para atender  exigências do PDE do Núcleo Regional de 

Londrina, sob a supervisão direta  da Profª. Drª.: Patrícia Fernandes Paula Shinobu. 
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