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RESUMO 

A escola rural pode ser vista como um espaço de socialização da cultura e se torna 
responsável pela formação inicial do indivíduo, podendo também adotar e 
implementar outros tipos de projetos e programas educacionais e culturais, como 
apoio das redes de assistência, da comunidade e das políticas educacionais. O 
objetivo deste estudo busca compreender as atividades produtivas e abordar o 
processo de economia solidária que ocorre por meio da Feira na Escola Municipal 
Rural de Ensino Básico Novo Renascer que faz parte de práticas pedagógicas na 
educação do campo “Agroecologia solidária”, contextualizando os resultados como 
ferramentas de análises das reais situações de como essa escola está posicionada 
social e pedagogicamente no espaço do campo. A coleta de dados constituiu-se em 
aplicação de questionário semiestruturado referente à temática em estudo 
compreendendo o período de abril de 2018. Os mesmos foram destinados aos 
integrantes das comunidades que fazem uso da feira que ocorre na Escola Municipal 
de Ensino Básico Novo Renascer aos quais comercializam seus produtos. Para a 
aplicação do questionário, optou-se por escolher aleatoriamente dois (02) membros 
de cada comunidade, sendo entregues pessoalmente a cada um em visita a campo, 
totalizando doze (12) comunidades. Os resultados obtidos demonstram um indicativo 
de que a escola permeia a agregação aos seus projetos pedagógicos não apenas 
conteúdos, mas fundamentalmente experiências e práticas que ajudam a fortalecer 
atitudes, valores, condutas, aprendizados, relações locais e comportamentos entre 
as comunidades. Com isso, a escola buscou dentro de seu principio pedagógico o 
seu papel enquanto formadora de sujeitos articuladas ao projeto da feira da 
economia solidária. Os resultados sugerem que a feira de economia solidária ocorra 
quinzenalmente proporcionando o resgate das relações personalizadas entre os 
produtores e os consumidores e que sejam feitas mais reuniões entre os produtores 

                                                           
1  Discente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – IFMT Campus Cuiabá Bela 
Vista. E-mail: ray_zarodrigues@hotmail.com  
2 Graduado em Ciências Biológicas Licenciatura Plena – UFMT. Mestrado em Agricultura Tropical na 
UFMT. Docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – IFMT Campus Cuiabá Bela 
Vista. Email: james.moura@blv.ifmt.edu.br. 

mailto:uilianflecha@gmail.com
mailto:%20james.moura@blv.ifmt.edu.br
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das comunidades para que se favoreçam a fidelidade dos produtos e serviços das 
produções familiares. 
 
Palavras-chave: Feiras livres, Produção comunitária, Projeto pedagógicos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The rural school might be seen as the mutual social place of culture, so it initially 

becomes part of individuals grow up and develop. Also, it may implement and use 

other projects and programs related to education and culture, such as support to 

network assistance to community and educational approaches as well. The goal of 

this study has been performed to understand the productive activities and the 

approaching of economic solidarity, which occurs through marketplace in an 

elementary rural school Novo Renascer, by the actions of pedagogical practices 

under non-urban education “solidarity Agro ecology”. In order to acquire this 

subjective, the results had been included as an analytical tool of real situation where 

the school is social and pedagogically inserted in non-urban context. The data 

collected was made through the use of forms related to this thematical study 

performed throughout April 2018.  Additionally, those forms had distributed to 

community population, whom uses the marketplace over elementary municipal 

school Novo Renascer to sell their supplies. Therefore, the application of forms was 

randomly chosen by two (2) members of each community, and it was personally 

delivered in a field trip, totalized twelve (12) communities. Consequently, the results 

acquired comes up, so they indicate the school and its pedagogical projects not only 

adds contents, but also fundamentally experiences and expertise that helps to 

engage personal values such as attitude, conduction, learning, local relationships, 

and behavior between communities. Thus, the school reaches in its pedagogical 

principles and role as qualifying people related to economic solidarity marketplace 

project. The results suggest the economic solidarity marketplace occurs fortnightly to 

provide customized relationships between the farmers and customers. Also, they 

would make more meeting between them to ensure the fidelity of products and 

services of farmers supplies.    

Keywords: marketplaces, community production, pedagogical projects.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o século XIX registram-se tentativas de instituir formas comunitárias e 

democráticas de organizar a produção e o consumo, quando a proletarização do 

mundo do trabalho que provocou o surgimento das primeiras cooperativas 

autogestionárias de produção. Surge assim, uma resposta a aspirações de 

igualdade econômica e à necessidade de garantir a subsistência dos trabalhadores.  

Diante dos estudos segundo os autores “que a prática da Economia Solidária, 

no seio do capitalismo, ela exige dos indivíduos que participam um comportamento 

social pautado pela solidariedade e não mais pela competição” (Singer 2005). 

Mesmo considerando os princípios da Economia Solidária, não é possível abstrair do 

mercado o que muda é a percepção de valores, “tais como preços justos, em vez de 

lucro maximizado; ganho social em vez de ganho individual” (Lisboa 2004).  

Para Arroyo e Schuch (2006), a organização da produção no sistema solidário 

emerge da base para o topo e, com isso, permite a melhoria da qualidade de vida de 

todos os entes envolvidos, baseando-se nos princípios da cooperação e da 

solidariedade. 

 
O desenvolvimento rural pode ser visto, segundo Ploeg et al. (2000) apud 
Kageyama (2004) como um processo multinível, multifacetado com 
enraizamentos em tradições históricas, e que dentre os níveis destacam-se 
as inter-relações globais entre agricultura e sociedade, os novos modelos 
de desenvolvimento agrícola, o espaço rural e seus atores sociais e 
econômicos. 
 

A produção oriunda doméstica rural, por exemplo, possui como destino o 

consumidor direto, intermediários ou o autoconsumo. Isso significa que um produto 

local tem por destino quase sempre a própria região (RIBEIRO et al., 2012). 

 

“Nas atividades agrícolas, os próprios agricultores (as) são também os 
vendedores das mercadorias nas feiras, sem altos ganhos, não ocorrendo 
então, o “mecanismo de endividamento e atrelamento do produto ao capital 
comercial ou usurário, como é comum na agricultura brasileira” 
(GRAZIANO; GRAZIANO NETO, 1983). 
 

O surgimento das primeiras feiras livres no país, remonta ao período colonial, 

com características semelhantes às feiras medievais portuguesas, “que exigiam uma 
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grande preparação, pois aconteciam semestralmente ou anualmente” (LIMA e 

SAMPAIO, 2009). 

As feiras livres também realizam “relações de trocas, materiais e simbólicas, 

econômicas e não econômicas” (SERVILHA, 2008). Da mesma maneira, Porto 

(2005), acredita que as feiras livres não devem ser vistas apenas como instituições 

comerciais, mas também um espaço de contextos sociais, “sendo um limiar difuso 

entre o rural e o urbano, fim da fase produtiva e início da fase de consumo” (ANJOS 

et al., 2005). 

 

Além disso, o desenvolvimento de feiras livres tem o potencial para agregar 

valor às vendas dos produtores diminuindo a cadeia de suprimentos, além do 

potencial para gerar benefícios sociais e ambientais para a comunidade (HUNT, 

2007).  

“...a comunidade como uma unidade produtiva, possui especificidades em 
relação à produção, consumo, trabalho, moradia, lazer, vida, sociabilidade e 
cotidianos relacionais. Ainda, segundo a autora, as comunidades assumem 
várias configurações: coletivos; individuais; agrícolas; pluriativos; habitações 
em lotes; frutos de programas governamentais, com poucas ou muitas 
famílias; organizados politicamente por cooperativas e movimentos sociais” 
(CALDART, 2012).  
 

O presente trabalho teve por objetivo geral de compreender as atividades 

produtivas e abordar o processo de Economia solidária que ocorre dentro da Feira 

na Escola Municipal de Ensino Básico Novo Renascer.  Desta forma, buscou-se 

identificar as práticas produtivas utilizadas pelos agricultores e familiares, pesquisar 

a importância que a feira exerce na economia local e aferir informações em cada 

comunidade do que precisa melhorar no local de realização da feira. 

 

1.1 Práticas agroecológicas 

 

 As práticas agroecológicas buscam amenizar os problemas gerados por estas 

práticas nocivas tanto a natureza como as pessoas, introduzindo formas alternativas 

de produção que utilizem o mínimo possível de insumos de fora, tornando a 

atividade agrícola autossuficiente e respeitando o espaço natural (PAULUS et al., 

2000).  

Conforme Pedrine e Oliveira (2007), a família campesina isolada dificilmente 
sobrevive onde se instalou, e que as inter-relações familiares através da 
organização comunitária, a atenção governamental para a saúde, 
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educação, trafegabilidade, segurança, lazer e fomento mercadológico é 
imprescindível para a sua permanência e desenvolvimento no meio rural. 

 

A comercialização de produtos in natura não é suficiente para a sustentação 

das atividades da produção agropecuária. Assim, os agricultores familiares têm 

buscado agregar valor e renda a produção de alimentos, por meio da oferta de um 

produto não processado, usando vantagens da pratica do processamento dos 

produtos. 

Os princípios da Agroecologia podem ser aplicados para implementar a 

eficiência dos sistemas agrícolas através do uso de várias técnicas e estratégias. 

 

“O objetivo principal dos sistemas agroecológicos consiste em integrar 

componentes de maneira que a eficiência biológica global seja 
incrementada, a biodiversidade preservada, e a produtividade do 
agroecosistema e sua alta capacidade de se sustentar sejam mantidas” 
(ALTIERI, NICHOLLS, 2003). 

 

1.2 A Escola Municipal Rural Novo Renascer 

 

A Escola de Educação Básica Municipal Rural Novo Renascer (EMREB) está 

localizada na comunidade da Fazenda Velha, atendendo alunos provindos de várias 

comunidades circunvizinhas como: Rio dos Couros, Formosa, Raizama, Buritizal, 

Assentamento 21 de Abril e Santa Tereza. 

A escola surgiu em 1976 atendendo solicitação dos moradores desta região. 

Como primeira professora a lecionar na escola teve a senhora Ana Figueiredo da 

Silva, lecionando desde sua criação até 1980, de forma multisseriada funcionando 

num galpão da sede da Fazenda Velha até 1986. 

A partir de 1987 o proprietário da Fazenda Velha, senhor Alfredo Vilella fez 

uma doação de uma área de 5.000m2 para que fosse construída a sede da escola 

com uma sala, cozinha, banheiro e dispensa, permanecendo de forma multisseriada 

até 1997. 

Em 1998, através do Núcleo das Associações de Pequenos Produtores do 

Aricá - NAPRA houve uma organização para reivindicar do município de Cuiabá a 

implantação do antigo ginásio, que hoje corresponde ao ensino fundamental. Várias 

foram as reuniões formadas pelas comissões que possuía um representante das 

seguintes comunidades: Raizama, Buritizal, Farturinha, Dois Corações e Fazenda 

Velha. 
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 Constituída esta comissão, discutiu-se a necessidade de se implantar um 

projeto com objetivo de evitar o êxodo rural dos jovens destas comunidades para o 

centro urbano, favorecendo a oferta da escola em atender a educação na zona rural 

de Cuiabá. 

 O secretário Municipal de Educação autorizou a implantação de forma 

gradativa em 1998 uma turma de 5° série no vespertino e outro no período noturno. 

Em 1999 a 6° série, 2000 a 7° série e 2001 a 8° série. Em 2002 visando a 

continuidade dos estudos foi solicitado juntamente ao Estado a implantação do 

Ensino Médio também de forma gradativa. 

 Atualmente, a escola possui um total de 310 alunos distribuídos em três 

turnos, se dispõe em sua infraestrutura salas de aula, sala dos professores, sala 

coordenadoria, sala da diretoria, refeitório, sala de informática, biblioteca, 

alojamentos, cantina, quadra poliesportiva, horta. 

 

1.3 Projeto “Agroecologia Solidaria” 

 

Este projeto tem por característica auxiliar os produtores a realizar manejo 

ecológico das produções com o mínimo de impacto possível, promover a valorização 

da agricultura familiar e da qualidade de vida de todos, ter como base estimular uma 

comercialização justa e solidária do produtor ao consumidor. 

Neste sentido, a feira “Agroecologia solidária” surgiu dentro das atividades 

pedagógicas da Escola Novo Renascer, com o objetivo de incentivar o respeito ao 

Meio Ambiente e aos recursos naturais de forma a não trazer danos futuros de 

médio e longo prazo, práticas aconselháveis para o seu desenvolvimento 

sustentável, nas comunidades. 

Os participantes deste projeto são 12 comunidades (Água limpa; 

Assentamento Bela Vista; Assentamento 21 de Abril; Assentamento Paz Divina; 

Barreiro; Buritizal; Comunidade dos médicos; Farturinha; Formosa; Raizama; Rio 

dos Couros; Santa Tereza), no total de 35 famílias participantes. 

Pensando neste contexto, a “Agroecologia solidária” foi desenvolvida na 

tentativa de resgatar e divulgar a Economia Solidária existente em cada 

comunidade, sendo objeto de trabalho direto da unidade escolar denominada Novo 

Renascer, vem mostrar as produções e plantios realizados por cada comunidade, 



14 

 

cedendo o espaço para a feira da Economia Solidária, onde as famílias campesinas 

podem vender seus produtos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

 A área utilizada neste estudo está localizada na zona rural do município de 

Cuiabá - Mato Grosso, precisamente na região da fazenda velha há 35 km do 

perímetro urbano da capital mato-grossense. Geograficamente, a região localiza-se 

entre as coordenadas 15º37’48,6” Sul e 55º49’10,8” Oeste.  

 

 

Figura 1- Localização da Escola Municipal de Ensino Básico Novo Renascer  

(Fonte: GOOGLE MAPS, 2018) 

 

 A abordagem utilizada na pesquisa foi qualitativa, constitui-se em aplicação 

de questionários para a coleta de dados a serem descritas e analisadas, compostas 

de perguntas abertas e fechadas, referente à temática em estudo compreendendo o 

período de abril 2018.  

 Para o caso, o questionário utilizado é tipo semiestruturado, onde foram 

escolhidos aleatoriamente membros de cada comunidade e entregues pessoalmente 
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a cada um em visita ao campo, totalizando doze (12) comunidades, totalizando 

dezoito (18) membros. 

 O questionário era composto dos seguintes blocos: 

• Bloco I - Características pessoais das famílias → com quatro (04) 

perguntas; nome, sexo, escolaridade e idade. 

• Bloco II - Dados socioeconômico por Comunidade → com sete (07) 

perguntas sobre nome da comunidade, tempo de residência, número de 

familiares, quantos trabalham na propriedade e se vivem só da renda da 

propriedade.  

• Bloco III - Dados referentes à Comercialização na Feira → com seis 

(06) perguntas inferindo sobre o que produz, qual produto comercializam, 

quais são comercializados na feira da economia solidária, quais gostaria 

que fossem comercializados na feira da economia solidária e se deixaria 

de comercializar algum produto na feira da economia solidária para um 

atravessador. 

• Bloco IV - Perguntas dissertativas sobre as perspectivas da Feira → 

com duas (02) perguntas dissertativas relacionadas à importância da feira 

solidária e sugestões de melhoria para a feira solidária. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os questionários foram destinados aos integrantes das comunidades que 

participam na realização da feira, localizado na Escola Municipal de Ensino Básico 

Novo Renascer, aos quais comercializam seus produtos.  

 

Bloco I e II – Caracterização das famílias e dados econômicos por 

comunidade 

 

Foi observado que oito (08) dos entrevistados eram do sexo masculino e os 

demais são do sexo feminino. Em relação à idade, houve uma variação de 28 a 57 

anos, sendo que o participante do sexo masculino tem a idade mais elevada que o 

sexo feminino (conforme a tabela 1): 
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Tabela 1 – Número, sexo e faixa etária dos participantes entrevistados 

COMUNIDADE Nº DE PARTICIPANTES 
SEXO IDADE 

F M F M 

Aricazinho 01 1 - 28 - 

Assentamento Ribeirão da Fazenda 02 1 1 33 39 

Assentamento 21 de Abril, 02 1 1 42 57 

Santa Tereza 02 1 1 31 45 

Paz Divina 01 - 1 - 52 

Formosa  02 1 1 37 40 

Comunidade dos Médicos  01 1 - 43 - 

Buritizal  02 1 1 39 54 

Rio dos couros  01 1 - 41 - 

Farturinha 01 1 - 35 - 

Raizama 01 - 1 - 50 

Água Limpa 02 1 1 43 48 

TOTAL 18 10 8 - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Um dos fatores que podem ter influenciado no maior número de mulheres no 

campo foi à migração masculina, rural-urbana, uma vez que os homens moram na 

área rural, mas desenvolvem além de trabalhos rurais na propriedade outros 

trabalhos fora da área rural.  

 Referente a esta afirmação, podemos confrontar com a resposta da pergunta 

do Bloco II quando se pergunta se vive só da renda da propriedade, obtendo como 

resposta de todos entrevistados que não, elencando outros tipos de trabalhos que 

desenvolvem e atribui a figura masculina, muitas das vezes filhos ou esposo, como a 

principal figura responsável pela parte financeira da família.  

 Segundo o estudo de Buainain (2006) ressalta a emigração dos jovens do 

meio rural para a área urbana em busca de melhores oportunidades de trabalho e 

estudo.  

No Bloco II, os tempos de residência nas propriedades variaram de quatro 

(04) á quarenta e três (43) anos, sendo que os moradores de pouco tempo de 

residência ocuparam o local já reestabelecidos por antigos moradores aos quais já 

faziam cultivos em suas terras, como plantações de mandioca, hortaliças ou criações 

de bovinos e aves.  

Ainda nos resultados do Bloco I, quanto ao nível de escolaridade dos 

participantes, podemos observar na tabela 2. 
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Tabela 2: Nível de escolaridade por sexo dos participantes 

 

ESCOLARIDADE 

SEXO 

F M 

Nenhuma instrução 3 3 

Ensino Fundamental - 2 

Ensino Médio Incompleto 4 2 

Ensino Médio Completo 3 - 

Ensino Superior Incompleto 2 1 

Ensino Superior Completo - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Dos entrevistados seis (6) pessoas de ambos os sexos não possui nenhum 

tipo de instrução escolar, podemos ressaltar que essas pessoas são de idade mais 

elevada dos entrevistados nas comunidades, apenas dois (2) homens cursaram até 

o ensino fundamental; seis (6) pessoas chegaram ao ensino médio incompleto; três 

(3) mulheres concluíram o Ensino Médio. Já ao curso superior três (3) participantes 

chegaram às salas da faculdade. Porém nenhum conseguiu concluir o ensino 

superior, dois relataram a falta de renda que os obriga a trancar o curso provisório. 

Segundo Chaves e Campos (2012), o baixo nível de escolaridade encontrado 

na pesquisa pode ser visto como um dos problemas para se alcançar o 

desenvolvimento no campo, pois a falta de conhecimento inibe a busca por 

informações técnica e inovação do campo. 

Os membros ainda ressaltam que poucos conseguem chegar ao ensino 

superior, e quando consegue, acaba saindo do foco facilmente, motivado pela falta 

de renda para custear os gastos com a universidade, porém ainda alimentam 

sonhos de uma melhor qualificação profissional, com perspectivas na melhoria que a 

feira da economia já tenha promovido às comunidades. 

 

Bloco III – A produção e a comercialização 

 

Em relação ao Bloco III, referente aos produtos produzidos nas comunidades 

elencadas, optou-se por dividir em quatro categorias: Agricultura, Pecuária, 

Artesanato e Outros.  

Tabela 3 – Seguimentos comercializados, produção por família. 
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SEGUIMENTOS Nº DE FAMILIAS 

Agricultura 

Pecuária  

12 

10 

Artesanato 06 

Outros  09 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

Dos parcipantes que responderam ao questionário na categoria de Agricultura 

destacou-se uma somatória de dose (12) famílias, com a produção de mandioca, 

banana, hortaliças diversas e plantas frutíferas (em específico limão, laranja e 

polcam). 

Na categoria Pecuária obteve-se a criação de bovinos (para produção de 

carne e leite), suínos, peixes e aves (em específico galinhas), totalizando 10 

familiais. 

Já no Artesanato, seis (06) trabalha na confecção de pinturas em 

guardanapos, capas para botijões de gás, bordados em toalhas e a produção de 

tapetes de “crochê”; também se destacou o conserto de roupas. 

Na categoria “Outros”, nove (09) entrevistados citaram a produção de bolos 

de arroz, bolo de mandioca, pães “caseiros”, doce de leite, queijo, requeijão, entre 

outros produtos derivados do leite. 

Pode-se observar diante aos resultados, que dos 18 participantes, todos 

produz e comercializa mais de um tipo dos seguimentos da pesquisa, 

simultaneamente o produtor envolvido na pecuária também exerce suas atividades 

na categoria da “Agricultura” e “outros” seguimentos. Com um destaque que todos 

os homens executam esses trabalhos mais pesados, sem dispensar a ajuda 

feminina. 

Na categoria, “artesanato” e “outros” ouve uma maior participação do membro 

feminino, a maioria alega que por serem serviços mais manuais e cheios de detalhes 

a mulher executa melhor. Todos os produtos aqui mencionados são comercializados 

na feira da economia solidária e também em momentos fora da feira, por 

encomendas de amigos e conhecidos que moram na zona urbana. 

Referentes à pergunta de quais produtos que gostariam que fossem 

comercializados na feira da economia solidária foram sugeridos a comercialização 

dos produtos como suco de laranja, caldo de cana e rapadura. De acordo com as 
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respostas, estes produtos são produzidos para consumo próprio, e comercializado 

entre a vizinhança apenas por pedidos e encomendas. 

A diversificação das atividades da agricultura familiar, segundo Alba (2009), “é 

um meio que as famílias encontram para suprir suas próprias necessidades de 

consumo e ainda promover mais opção para geração de renda para os produtores”. 

Quanto à pergunta, utilizou financiamento para comercializar seus produtos 

na feira, todos os membros responderam que a aquisição dos materiais de trabalho 

ou custeio das despesas é de responsabilidades do seu próprio trabalho; somente 

os produtores envolvidos na pecuária e que possui tanques nas propriedades para a 

criação de peixe, relatam que foi de um projeto municipal realizado na região há 

mais de 10 anos e que não tiveram custos nenhum quantos ao serviço de 

escavação dos tanques. Poucos souberam dar mais informações sobre estes 

projetos. 

Em relação à pergunta sobre a comercialização dos produtos para um 

atravessador, todos responderam que não. Entre as respostas, afirma-se que desta 

forma valoriza os padrões e costumes das comunidades, criando uma marca local 

com o acontecimento da feira na escola, um estimulo a mais na economia dos 

participantes.  

 

Bloco IV - Perguntas dissertativas sobre as perspectivas da Feira 

 

Nesta etapa da pesquisa, vamos pontuar algumas respostas, não 

identificando os participantes pelos nomes, somente citando as falas mais 

relevantes.  

Quanto à avaliação da feira pelas famílias entrevistadas “qual a importância 

da Feira solidária para você” todos participantes, responderam com entusiasmo 

satisfatório, pois nos denota o papel da organização da Feira na escola como 

intermediadora das relações entre as comunidades e a escola.  

Dentre as respostas, destacaram-se três, que foram respondidas quase que 

unanime pelos entrevistados, afirmando que “tem sua importância, uma vez que é o 

lugar mais próximo para comercializar os produtos de se relacionar com os outros 

membros das comunidades”. 

A outra resposta, os entrevistados chegam a associam o processo da Feira 

solidária como os aumentos de renda auxiliam nas despesas da casa, conforme 
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afirmação dos entrevistados. Respectivamente (“é muito importante, pois aumenta a 

renda mensal”; “um meio de angariar dinheiro para ajudar nas coisas da casa, na 

aquisição de ferramentas de trabalho, na compra de comidas, beber e vestir-se, 

melhor qualidade de vida etc...”). 

Sabendo que a família campesina isolada dificilmente sobrevive onde se 

instalaram, para sua permanência e desenvolvimento no meio rural, há uma 

necessidade de mais estímulos, oportunidades e envolvimento entre as 

comunidades. Uma inter-relação através de organizações comunitárias. 

Tiriba (2006) ressalta que as práticas da economia solidária, vistas no sentido 

de promover novos valores, vêm contribuir para a elevação da autoestima dos 

trabalhadores e estimulam o desenvolvimento de todas as suas potencialidades 

como seres humanos. 

Na última pergunta do questionário, “cinco sugestões do que deve ser 

melhorado na Feira da Economia Solidária para atender melhor a comunidade”, são 

elencadas cinco respostas de destaque: 

 

“ter mais variedades de produtos produzidos nas propriedades”. 

“mais comunidades participarem”. 

“estender o horário da feira”. 

“reunião com os feirantes”. 

“mais comunicação com a população”. 

 

Com base na pesquisa a melhoria na renda como o principal destaque, 

indicando que, segundo a visão das famílias, a participação na feira possibilita um 

ganho social tanto em termos de renda, bem como de conhecimento e 

aprimoramento troca de conhecimento entre os participantes. Nesta fase os 

membros expuseram suas opiniões, porém pode-se observar um leve receio quanto 

à estabilidade da feira. Sugeriram mais reuniões, entre as comunidades e os 

envolvidos da escola; sugestões de que a escola trás cursos, de qualificação para a 

comunidade no todo.  

Esses resultados demonstram um indicativo de que a escola permeia a 

agregação aos seus projetos pedagógicos não apenas conteúdos, mas 

fundamentalmente experiências e práticas que ajudam a fortalecer atitudes, valores, 

condutas, aprendizados, relações locais e comportamentos entre as comunidades. 
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Portanto, essa experiência pedagógica contribui na reflexão de como a escola 

pode contribuir enquanto meio de articulação e disseminação de valores referente à 

ideia da Economia Solidária como meio de prática pedagógica no seu espaço. 

Adquire-se ainda, uma nova concepção sobre a Educação Popular levando os 

princípios da Economia Solidária. 

 Assim, foi possível constatar que a feira dentro das práticas pedagógicas na 

educação do campo veio denotar as necessidades de ações necessárias junto à 

comunidade que visem à formação de cidadãos capazes de compreender e adotar 

práticas produtivas que valorizem a preservação dos recursos naturais e a melhoria 

de renda. 

4. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A escola através de projetos educativos em especial o projeto aqui 

mencionado “feira agroecologia solidária”, atuou na diminuição de barreiras que 

muitas vezes existe entre o espaço escolar e a comunidade em que ela está 

inserida. 

Com isso, a escola buscou dentro de seu principio pedagógico o seu papel 

enquanto formadora de sujeitos articuladas ao projeto da feira da economia 

solidária. Como sugestão, a escola poderia fomentar o princípio cooperativo na 

construção de projetos assistenciais para que as comunidades sejam assistidas e 

beneficiadas com a venda de seus produtos e serviços e parcerias com órgãos 

fomentadores e de crédito. 

Com o estudo, verificou-se, que todas as famílias entrevistadas tem 

participação na prática da agricultura familiar, no entanto, nem todas conseguem 

sobreviver do que produzem, devido a vários problemas, como por exemplo, a falta 

de conhecimento para o manejo de certas culturas. 

Quanto às perspectivas futuras, o produtor demonstrou-se confiante entre 

uma pergunta e outra, demostrou interesse em investir na propriedade, visando um 

futuro mais promissor com esse apoio da escola intermediando o local com a feira. 

Sugere-se com os resultados desta pesquisa que a feira de economia solidária 

possa ocorrer quinzenalmente proporcionando o resgate das relações 

personalizadas entre os produtores e os consumidores. Junto a isto, trazer para a 
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escola alguns cursos profissionalizantes para agregar valor às produções familiares. 

Propõe-se também que, na tentativa de configurar importantes estratégias de 

comercialização, sejam feitas mais reuniões entre os produtores das comunidades 

para que se favoreçam a fidelidade dos produtos e serviços das produções 

familiares.
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6. ANEXO 

QUESTIONÁRIO DESCRITIVO 

 

Prezado participante!  
 Gostaria de contar com sua colaboração, respondendo a este questionário, como parte de 
uma pesquisa sobre a feira da economia solidaria realizado na da escola Novo Renascer Cuiabá –
MT. 
 

BLOCO I - Características pessoais das famílias 

1. Nome:(Opcional)____________________________________________________________ 

2. Qual a sua idade?  _______________ 

3. Sexo:  (    ) Masculino    (    ) Feminino 

4. Qual o nível de escolaridade? 

(     ) Nenhuma instrução  
(     ) Ensino Fundamental 
(     ) Ensino Médio incompleto 
(     ) Ensino Médio completo  
(     ) Ensino Superior incompleto 
(     ) Ensino Superior completo  

 

BLOCO II - Dados socioeconômico por Comunidade  

1. Qual comunidade que reside? _________________________________________________ 

2. Quanto tempo vive em sua Comunidade? ________________________________________ 

3. Incluindo você, quantas pessoas vivem na sua residência? 

(     ) Duas  
(     ) Três  
(     ) Quatro  
(     ) Cinco 
(     ) Seis pessoas ou mais. 

 

4. Reside em moradia própria? (    )  Sim    (     )  Não 

5. Quantas pessoas trabalham na propriedade?  

(     ) Uma 
(     ) Duas  
(     ) Três  
(     ) Quatro  
(     ) Cinco 
(     ) Seis pessoas ou mais.  
 

6. Qual é a sua participação econômica no seu grupo familiar? 

(     ) Não trabalho.  
(     ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira ou de outras pessoas. 
(     ) Trabalho (apenas) para o meu próprio sustento. 
(     ) Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente para o sustento da 
família. 
(     ) Trabalho e sou principal responsável pelo sustento da família 
 

7. Além da comercialização de seus produtos na feira, possui alguma outra atividade rentável? 
(    ) Não; (    ) Sim. 
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BLOCO III – Dados referentes à Comercialização na Feira. 

1. Qual dos seguimentos é produzido na propriedade? 

(     ) Agricultura 
(     ) Pecuária 
(     ) Artesanato 
(     ) Outros.________________________________________________________________ 
 

2. Há quanto tempo você vende seus produtos? ____________ 

3. Quais os produtos comercializam na feira? ______________ 

4. Quais produtos que gostariam que fossem comercializados na feira? ____________ 

5. Utilizou financiamento para comercializar seus produtos na feira? 
(      ) Não; (      ) Sim 

 
6. Deixaria de comercializar algum produto na feira para um atravessador? 
(      ) Não; (      ) Sim 

 

BLOCO IV – Perguntas dissertativas, sobre as perspectivas da Feira. 

1. Quais os principais benefícios gerados após o início da realização da feira? 

2. Sugere melhorias na organização e realização da feira? 

 
 

Obrigado pela sua Colaboração!!! 

 


