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O PRODUTO 

Documentário “Agroecologia: outro olhar para a agricultura”. 

 

Cientes de que o Promestre espera que, além dessa dissertação, apresentemos também 

um produto educacional cujo foco seja a intervenção nos espaços de educação (escolar ou não), 

elaboramos um pequeno documentário com a intenção de retratar as experiências de vida e 

trabalho desses agricultores que estão passando por um processo de transição agroecológica, 

assim como a importância do modelo proposto pela CSA Nossa Horta para distribuição e 

comercialização de alimentos. 

Durante nosso trabalho de campo, refletimos muito sobre que tipo de material educativo 

poderíamos construir que retratasse, de maneira clara e objetiva, essas experiências, assim como 

as práticas desenvolvidas e os conhecimentos construídos por esses agricultores na rotina de 

trabalho em suas hortas. Para nós, deveria ser um produto de fácil acesso e compreensão que, 

além de trazer o movimento e a espontaneidade do trabalho realizado para a produção e 

comercialização de alimentos, atingisse um público variado – inclusive outros agricultores e 

potenciais consumidores para os produtos agroecológicos. 

Dessa maneira, um documentário se mostrou como a melhor opção pois, através de 

imagens e relatos, conseguiríamos retratar algumas das estratégias desenvolvidas pelos 

agricultores para ajustar seus processos de trabalho num contexto de transição agroecológica. 

Além disso, conseguiríamos retratar também a importância da CSA Nossa Horta enquanto um 

coletivo que, além de apoiar o trabalho desses agricultores, oferece suporte para a construção e 

a manutenção de um modelo alternativo de distribuição e comercialização de alimentos. 

Diante do exposto, construímos um pequeno documentário intitulado “Agroecologia: 

outro olhar para a agricultura” com o intuito de: 

− Mostrar a história de vida e o trabalho desses agricultores que, seguindo os princípios 

agroecológicos, estão desenvolvendo novas práticas, adaptando técnicas e construindo 

novos conhecimentos para melhorar a produção em seus agroecossistemas – de maneira a 

torná-los ecologicamente sustentáveis, socialmente justos e economicamente viáveis; e 

− Mostrar que, enquanto um coletivo (aqui representado pela CSA Nossa Horta), é possível 

construir um outro modelo de distribuição e comercialização de alimentos, baseado em 

circuitos curtos de comercialização e em laços de solidariedade estabelecidos entre quem 

produz e quem consome – diferente daquele modelo difundido pela agricultura moderna. 



Com isso, esperamos provocar uma reflexão sobre a possibilidade e a viabilidade de um 

modelo alternativo de produção e comercialização de alimentos que, indo na contramão do 

modelo hegemônico imposto pela modernização da agricultura: 

− produza alimentos saudáveis através de um trabalho igualmente saudável – sem perder de 

vista a sustentabilidade; e 

− consiga fazer com que esses alimentos cheguem diretamente ao consumidor final (através 

de circuitos curtos de comercialização), por um preço justo tanto para quem produz quanto 

para quem consome – valorizando a agricultura local e o trabalho no campo. 

O documentário pode ser visualizado das seguintes maneiras: 

− Acessando o link: https://youtu.be/cgWwfjXjImk; ou 

− Lendo o QR Code abaixo1: 

 

 

 

 
1 Para visualizar o documentário, é necessário um leitor de QR Code. A partir desse leitor, basta acessar a câmera 

fotográfica do seu telefone e posicioná-la de maneira a centralizar o código na tela. Seu celular irá “ler” a imagem 

e irá direcioná-lo para o vídeo (nesse momento, é só permitir o acesso ao link do Youtube). 

 


