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A figura abaixo resume a atuação do projeto ao longo do tempo.

Linha do tempo da atuação do projeto Bota na Mesa (2016-2019) e a etapa atual de implementação das
diretrizes.

o longo de quatro anos (2016-2019),
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públicas e empresariais para a
inclusão da agricultura familiar na
cadeia de alimentos, elaboradas a
partir da construção coletiva por um
grupo multistakeholder que envolveu
prefeituras municipais, secretarias
estaduais, redes varejistas, indústrias
de alimentos, mercados alternativos e
de economia solidária, organizações
da sociedade civil e agricultores
familiares.

       o FGVces conduziu o projeto Bota
na Mesa, que teve como objetivo
principal promover a inclusão de
agricultores familiares na cadeia de
alimentos, considerando a
comercialização justa, a segurança
alimentar e nutricional e a conservação
ambiental.  A série  Bota na Mesa: novas
abordagens na gestão pública para a
cadeia de alimentos busca contribuir
com a disseminação das Diretrizes

https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/diretrizes-publicas-e-empresariais-para-inclusao-agricultura-familiar


Juventudes da agricultura
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Volume 2 | 
familiar como protagonistas da transição
agroecológica

1 Os temas prioritários da cadeia de alimentos foram definidos em um processo participativo multistakeholder em uma atividade do
Bota na Mesa em 2017 e são os seguintes: Relações de Consumo, Juventude na Agricultura e Infraestrutura e Tecnologia, que foram
trabalhados em 2018, e Mudança do Clima e Transição Agroecológica, trabalhados em 2019.

2 Esta série de relatórios é fruto das discussões do grupo de trabalho que se encontrou ao longo de 2019 para explorar caminhos para
a implementação das diretrizes do Bota na Mesa, e mapeou as lacunas e oportunidades de melhorias para a execução de políticas
públicas existentes para a agricultura familiar.

________________

O processo de construção das
diretrizes discutiu em profundidade os
desafios relacionados a cinco temas¹
prioritários da cadeia de alimentos,
contando com uma grande articulação
entre atores, encontros, visitas a campo
e levantamento de iniciativas
inovadoras no Brasil. Em 2019 foi
constituído um Grupo de Trabalho com
o objetivo de facilitar a
implementação das diretrizes por
empresas e governos e o primeiro
passo foi priorizar uma ação para cada
tema sobre a qual deveriam ser
concentrados os esforços.

A primeira publicação desta série
dedicou-se ao tema “Relações de
Consumo” na qual discutimos  os
caminhos para ampliação das compras
da agricultura familiar no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

Na ocasião desta segunda publicação,
nos concentraremos no tema
“Juventude na Agricultura”, cujas

diretrizes abarcam as condições
necessárias para que permanecer no
campo seja efetivamente uma opção
para a juventude da agricultura
familiar. Neste tema especificamente,
das 28 ações elaboradas para orientar
a atuação de governos, o GT de
Implementação² definiu como ação
prioritária a criação de programas de
apoio financeiro e acompanhamento
de projetos de jovens agricultores. 

A seguir, na seção 2, apresentaremos
um apanhado das principais políticas e
programas de apoio financeiro à
juventude rural, com um olhar crítico
ao desempenho e efetividade dessas
ações nos anos mais recentes.  Na
seção 3, refletiremos sobre outras
políticas públicas e programas que
impactam no projeto de permanência
no campo, que perpassam questões
sociais, econômicas e culturais como
acesso à educação, lazer, infraestrutura
no campo e outras mais. Serão
incorporados também elementos

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30030
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/novas-abordagens-gestao-publica-para-cadeia-alimentos-ampliacao-compras


discutidos no tema de “Transição
Agroecológica”, uma vez que foi
constatado pelos participantes que a
agroecologia, por estar vinculada a
redes mais dinâmicas, é uma das
alternativas para a atração do jovem
ao campo. Vemos como fundamental o
papel dos jovens na incorporação de
práticas agroecológicas, como, por
exemplo, a concepção de novos
sistemas de produção aliados a
conservação ambiental,
protagonizando mudanças e inovações
no meio rural.

Por fim, na seção 4, a partir da
abordagem territorial apresentada na
introdução dessa série serão discutidas
algumas potencialidades que se
revelam para a gestão pública, suas
limitações e elementos que podem 
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inspirar a ação de governos locais. Esta
publicação não se propõe a ser
exaustiva, tampouco a explorar
profundamente os desafios e opções
de ação, mas sim de sistematizar
achados e aprendizados reunidos a
respeito desse tema no projeto Bota na
Mesa e, assim, provocar e alimentar o
debate sobre essa questão complexa e
urgente que é a criação de
oportunidades e de condições para a
permanência da juventude no campo.

Créditos: FGVces

https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/novas-abordagens-gestao-publica-para-cadeia-alimentos-introducao


Acesso ao crédito nas políticas
públicas para a juventude rural
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3 IBGE (2006)
4 IBGE (2017)
5 Castro et al (2017)

________________

A imagem de jovens saindo do campo
para as cidades na busca por melhores
oportunidades de renda e qualidade de
vida aparece na literatura como um
dos fatores clássicos do êxodo rural
brasileiro. Comparando dados do
Censo Agropecuário de 2006 e 2017, a
população rural brasileira tem
envelhecido e a proporção de
adolescentes e jovens adultos
diminuído ano após ano³. O número de
estabelecimentos agropecuários
dirigidos por jovens agricultores, nesse
período, diminuiu de 16,9% para 11,2%,
considerando a população na faixa
etária de até 35 anos⁴.

Ainda que essa tendência permaneça,
as políticas públicas de apoio à
agricultura familiar nas últimas
décadas têm buscado intervir nesse
contexto⁵. De fato, a partir do
reconhecimento da agricultura familiar
enquanto categoria social com a
criação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) em 1996, abriu-se espaço na
agenda pública, inclusive, para a
juventude, ao considerar seu papel na
sucessão rural e permanência das
famílias no campo.

6 Marin (2020)
7 FETAEP (2019)

Pronaf - linha Jovem

A linha Jovem do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) foi criada em 2003, com a
proposta de facilitar a permanência de
jovens no meio rural ao criar
alternativas produtivas geradoras de
renda, facilitando o acesso da juventude
rural aos mercados, ao sistema bancário
e às instituições de desenvolvimento
rural⁶. 

A linha financia propostas de crédito de
jovens agricultores e agricultoras com
idade entre 16 e 29 anos, e com valor
limite de R$16.500,00 em até três
operações e com juro de 3% a.a.⁷

Os primeiros programas com esse
recorte, criados no âmbito do governo
federal, são resultado sobretudo da
demanda de movimentos sociais do
campo e que encontraram cenário
político favorável para a pauta. Dentre
eles, a linha Jovem do Pronaf aparece
em 2003 com o objetivo de destinar
uma linha de crédito rural específica
para a juventude, buscando superar a
invisibilidade social e a consequente
evasão do campo⁶. 



8  Barcellos (2016)
9 BRASIL (2019a)
10 BRASIL (2020)

________________
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Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF) –
linha Nossa Primeira Terra

O Nossa Primeira Terra foi uma linha de
financiamento existente dentro do
Programa Nacional de Crédito Fundiário
(PCNF), criado em 2003, que buscou
evitar o êxodo rural ao conceder crédito
a jovens agricultores para compra de
imóveis e infraestruturas coletivas.
Inicialmente destinada a jovens sem-
terra, essa linha passou a atender filhos
(as) de agricultores (as), estudantes de
escolas técnicas e de centros de
formação por alternância, com idade
entre 18 e 29 anos⁸. Em 2019, há uma
reformulação do programa que passa a
se chamar Terra Brasil – PNCF e a
retirada da linha Nossa Primeira Terra,
específica para os jovens. Ainda que
sejam contemplados nas demais linhas,
o programa menciona a juventude
somente ao atribuir um valor adicional
a associações compostas por 100% de
jovens titulares     .   

No caso deste último, somente 0,04%
dos jovens rurais acessaram o
programa no período entre 2004 e
2016. Os critérios apresentados pela
linha como a exigência de formação
profissional, a vinculação da
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

11 Barcellos (2017)

11  6

9  10

No mesmo ano, foi implementada a
linha Nossa Primeira Terra do
Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF) destinado a jovens
rurais que almejavam financiar a
compra de um imóvel rural⁸.  Em
ambos programas, o acesso ao crédito
foi entendido como forma de assegurar
direitos como o direito à terra, a
autonomia e a permanência dos jovens
no meio rural. Esse objetivo dialoga
bastante com o relato de Francisco
Moreira de Souza, presidente da
Coopmaio – Cooperativa de
Agricultores Familiares 16 de Maio em
Iperó/SP – que participou dos
encontros e oficinas do Bota na Mesa,
ao apontar que “a dificuldade em obter
renda e acessar terra, elementos
essenciais para autonomia material
desses jovens”, e as condições de
trabalho, são questões críticas para
permanência na atividade agrícola ou
mudança de ocupação.

Tais políticas, entretanto, enfrentaram
dificuldades em sua implementação ou
pouco alcançaram os resultados
pretendidos. Para alguns autores, se na
idealização foi possível avançar no
reconhecimento da juventude como
uma categoria social portadora de
direitos, na prática, programas como o
Pronaf Jovem foram pouco efetivos
dado o número restrito de pessoas que
conseguiram acessá-lo     . 



tramitação de documentos e o valor de
financiamento insuficiente dependendo
da região em que se encontra, são
alguns dos relatos que desfavorecem o
acesso à terra pelos jovens. Em
algumas regiões, entretanto, o crédito
serviu para ampliar a área das
propriedades rurais embora tenha
beneficiado camadas sociais com perfil
de patrimônio e renda mais elevados⁸.

do jovem agricultor com o chefe da
unidade produtiva, em geral os pais, e
os impeditivos colocados na
negociação com os agentes bancários
figuram dentre os principais entraves
da política  . Além disso, a
comunicação junto aos municípios,
atores locais e o público-alvo
potencial, capilarizando o programa, é
ainda escassa e resultou no
desconhecimento de grande parcela
dos jovens sobre a existência da
política e as possibilidades que o
investimento pode ocasionar   .

Essas questões também permeiam
outras políticas públicas como o já
mencionado PNCF – Nossa Primeira
Terra. A desconfiança dos agentes
implementadores em relação ao grupo
social da juventude, a complexa
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Quadro 1. 

12 Santos & Silva (2016)

________________

Educação do campo, transição
agroecológica e outros desafios
relacionados

Os desafios que os jovens enfrentam
para permanecer no campo também
envolvem questões de ordem
sociocultural. Ao compreender que o
meio rural não é exclusivamente
agrícola ou limitado à atividade
produtiva que se conduz, elementos
como educação voltada a realidade
rural, infraestrutura básica de saúde,
lazer, inclusão digital e a cultura
familiar pesam sobre as juventudes do
campo e influenciam não somente as
escolhas dos jovens como sua própria
identidade. Para Fernanda Vieira,
jovem agricultora de Mogi das
Cruzes/SP, participante das oficinas do
Bota na Mesa, as relações no interior
da família, além de escolas e cursos
técnicos não adaptados à realidade
rural são barreiras colocadas à
juventude: “O jovem quer inovar, trazer
novas tecnologias, mas o pai não deixa
porque ele sempre fez assim”.

Nesse sentido, a educação do campo
assume um papel de grande
importância, pois parte de uma
concepção que considera o meio rural
como espaço em que também se
produzem pedagogias  . Ao invés de
um

Créditos: Fernanda Vieira/Diário de um agricultor
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12

ideário calcado somente na
urbanidade, as escolas rurais precisam
conceber “uma educação a partir do
campo e para o campo” partindo da
vivência, mas principalmente dos
anseios da juventude, o que em
algumas localidades se traduzem na
chamada pedagogia da alternância. No
campo das políticas públicas, o
PROJOVEM Campo – Saberes da Terra
vai nessa direção. Implementado em
2005, o programa tem buscado
reintegrar jovens agricultores
familiares através de uma política
educacional que intercala atividades 



Quadro 2. 

Educação do Campo – PRONACAMPO e
políticas associadas

O Programa Nacional de Educação do
Campo (PRONACAMPO), instituído em
2013, buscou articular um conjunto de
ações com vistas a melhorar a
qualidade das redes de ensino
existentes, a formação de professores e
a qualidade da educação do campo,
valorizando os saberes das diversas
comunidades rurais. Organizado em
torno de quatro eixos: Gestão e Práticas
Pedagógicas, Formação de Professores,
Educação de Jovens e Adultos,
Educação Profissional e Tecnológica e
Eixo Infraestrutura Física e Tecnológica,
o PRONACAMPO passou a agrupar
outras ações e programas como o
PROJOVEM Campo – Saberes da Terra e
o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC
Campo)       .

O PROJOVEM Campo – Saberes da Terra
é um programa que busca reintegração
educacional através de cursos com
duração de 24 meses. alternando
atividades na escola (tempo-escola)
com atividades realizadas no contexto
da família e da comunidade (tempo-
comunidade). Numa perspectiva de
educação por alternância, o programa
destina-se a jovens agricultores
familiares com idade entre 18 e 29 anos 

que saibam ler e escrever, mas não
tenham concluído o ensino
fundamental.  .Por sua vez, o PRONATEC
Campo procurou ofertar cursos de
formação inicial e continuada a jovens e
trabalhadores rurais, por meio da rede
federal de educação, aproximando-se
de uma perspectiva empreendedora e
empresarial       .

Dentre as políticas voltadas à educação
do campo, também vale mencionar o
Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (PRONERA), criado em
1997, com o objetivo de democratizar a
educação para trabalhadores/as da
reforma agrária através de projetos de
alfabetização e escolarização de jovens
e adultos, formação profissional
conjugada a educação básica e outras
modalidades. Decorrente da luta de
organizações populares, o PRONERA
também serviu de base para concepção
de novas políticas públicas tendo em
vista a perspectiva educativa na
formação de sujeitos sociais, como
estratégia de desenvolvimento rural  .
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na escola com aquelas empreendidas
na família e na comunidade   .

13 Almeida (2018)
14 FNDE (2020)

________________

13

13  12

14

13  12

12
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Das iniciativas inovadoras
selecionadas pela chamada do Bota na
Mesa em 2018, cabe mencionar o
trabalho desenvolvido pelo Serviço de
Tecnologia Alternativa (Serta), uma
organização da sociedade civil
fundada em 1989 no estado do
Pernambuco.  Com a missão de “formar
pessoas para atuarem na
transformação das suas circunstâncias
educacionais, econômicas, sociais,
ambientais, culturais e políticas e na
promoção do desenvolvimento
sustentável”, o Serta desenvolveu uma
metodologia própria que interage os
sistemas formais e não-formais de
educação, o PEADS - Programa
Educacional de Apoio ao
Desenvolvimento Sustentável.

Dentre suas atividades, o Serta oferece
Ensino Técnico de Formação
Profissional em Agroecologia. Durante
os 18 meses do programa, os
educandos ficam por uma semana na
unidade de ensino e três semanas na
propriedade rural da família para que
apliquem os conhecimentos
aprendidos, sob orientação dos
professores. Presente em mais de 70
escolas e 15 municípios, a metodologia
elaborada pelo Serta é referência em
educação do campo chegando a
contribuir com as Diretrizes
Operacionais para Educação no
Campo do Ministério da Educação.

A experiência do Serta também ilustra

o potencial da juventude na adoção de
princípios e práticas produtivas
agroecológicas, agenda que vem se
consolidando como prioritária para a
juventude rural, sobretudo nos espaços
de discus são e de construção de
políticas públicas dos quais participam.
A construção e fortalecimento de uma
identidade social e política nas últimas
décadas, para alguns autores, tem
reposicionado a participação dos
jovens como parceiros na formulação
de políticas públicas ao invés de
somente beneficiários⁵. Exemplo disso
está no Plano Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica
(Planapo) que, em sua idealização,
destaca o potencial da juventude na
condução de um projeto de
desenvolvimento baseado numa matriz
de produção agroecológica. O Planapo
é um dos principais instrumentos da
Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (Pnapo), esta
última instituída em 2012,
representando uma conquista
relevante para a pauta no cenário
político brasileiro⁵.

A linha Agroecologia do Pronaf
também dialoga com esse objetivo, ao
conceder crédito para implantação e
manutenção de sistemas produtivos de
base ecológica ou orgânica, porém tem
sido pouco acessada. Da mesma forma
que a linha Jovem do Pronaf, as
barreiras junto aos agentes bancários



Quadro 2. 
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que dificilmente conseguem avaliar
projetos voltados a esse tipo de
sistema, a insuficiente assistência
técnica ao produtor, requisito para
elaboração dos projetos, e o
desconhecimento da existência da
linha, figuram dentre os principais
limitantes   .

Durante as visitas a campo do Projeto
Bota na Mesa, ficou evidente a
necessidade de maior apoio financeiro
e assistência técnica aos agricultores
para que façam a transição
agroecológica. Para Roberto Furuya,
agricultor da Cooperativa Agrícola Sul
Brasil de São Miguel Arcanjo/SP,
apesar do produtor ter a consciência
da crescente demanda da sociedade
pela adoção de práticas produtivas
mais ecológicas, não há oferta
suficiente de assistência técnica para
apoiá-lo. 

Outras questões que também foram
mapeadas durante o projeto incluem a
adequação das práticas de
comercialização dominantes no
mercado, a conscientização do
consumidor e criação de incentivos
para a produção e venda de alimentos
de base ecológica.

15 Sambuichi et al (2018)
16 BRASIL (2019b)

________________

Plano Nacional de
Agroecologia e Produção

Orgânica (Planapo)

O Planapo é um dos principais
instrumentos da Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica
(Pnapo), criada em 2012. O primeiro
ciclo do Plano (2013-2015) se articulou
nos eixos de produção, uso e
conservação dos recursos naturais,
conhecimento, e comercialização e
consumo. Dentre as ações executadas
nesse período, pode-se citar a
implantação de um sistema de
acompanhamento de crédito voltado a
produção agroecológica e orgânica,
ações de capacitação de agentes de
ATER e agricultores, e o aumento do
montante destinado ao acesso dos
produtores ao crédito rural      .

No segundo ciclo (2016-2019), o
Planapo incorpora mais dois eixos:
sociobiodiversidade, terra e território,
buscando fortalecer a organização
social de povos e comunidades
tradicionais e garantir o acesso à terra⁵.
Em 2019, as instâncias de gestão,
responsáveis pela implementação e
monitoramento do Plano, são extintas
pelo governo federal através do
Decreto nº 9.784, de 7 de maio de 2019  .

15

5  15

16
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17 MDA (2016)
18 BNDES (2020)
19 BRASIL (2017)

________________

Pronaf - linha Agroecologia

A linha Agroecologia do Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) foi criada
em 2004 para financiar sistemas de
produção de base agroecológica, em
transição ou sistemas de produção
orgânica, concedendo crédito para
implantação e manutenção dos
empreendimentos. Essa linha estipula
uma taxa de juros de até 2,75% a.a. com
limite de R$ 300 mil a depender da
atividade agrícola. Além disso, é
obrigatório a apresentação de um
projeto técnico que guiará a utilização
dos recursos, devendo ser elaborado
junto ao técnico agrícola ou agente
extensionista       .

Plano Nacional de
Juventude e Sucessão Rural

O Plano Nacional de Juventude e
Sucessão Rural foi um instrumento
construído coletivamente junto a
organizações da sociedade civil e jovens
rurais de todo o Brasil iniciado em 2015,
e que buscou se consolidar enquanto
política pública. Dentre os objetivos do
Plano estavam a ampliação do acesso
aos serviços públicos pela juventude, as
oportunidades de renda e trabalho, o
acesso à terra, além da garantia da
participação dos/as jovens nos espaços
públicos de decisão. Em agosto de 2020,
o governo federal extinguiu o Plano ao
revogar o Decreto nº 8.736, de 3 de maio
de 2016        .

futuro, e que perpassa múltiplas
dimensões tanto dentro como fora das
propriedades rurais. As experiências
em políticas públicas, sobretudo no
nível federal, evidenciam a
importância de ações mais integradas
e que articulem os recursos já
disponíveis. Partindo desse
entendimento, o próximo tópico irá
fornecer alguns elementos para apoiar
políticas que impulsionem projetos de
jovens agricultores, inspirados nos
aprendizados que as iniciativas
selecionadas pelo Bota na Mesa
trouxeram.

20 CONTAG (2018)

17  18 19  20

Com base no panorama apresentado
acima, entende-se que as dificuldades
que permeiam a relação do jovem com
o campo não podem se resumir a um
conjunto de fatores isolados.  A
atuação de governos, nesse sentido,
precisa explorar o potencial da
juventude ao incluí-los não somente
como alvo de políticas, mas como co-
autores num processo de autonomia e
protagonismo local. Para que os jovens
vislumbrem oportunidades de
crescimento pessoal e profissional em
áreas rurais, é necessário pensar em
maneiras de intervir nesse ambiente
em que a juventude constrói o seu
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Como governos podem apoiar projetos
de jovens agricultores na incorporação
de práticas agroecológicas?

Da mesma forma que fomentar o
acesso ao crédito e à terra podem
oportunizar melhores condições de
trabalho e renda e maior autonomia da
juventude, a agenda pública precisa se
atentar para a demanda dos jovens em
empreender, em desenvolver novas
técnicas e atividades produtivas, em
aprimorar seus conhecimentos na
gestão dos negócios e para a
necessidade crescente de inclusão
digital. É justamente nessa lacuna

que se insere a necessidade de
programas governamentais que
aportem recursos financeiros para os
projetos da juventude e que deem
suporte e acompanhamento ao longo
do processo. Para além de oferecer
crédito rural, como algumas políticas já
se propuseram, trata-se de criar
instrumentos que alinhem uma
formação empreendedora com a
viabilização econômica das atividades
idealizadas.
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“muitos dos jovens atualmente querem ocupar posições de
gestão de empreendimentos agrícolas, agregando valor aos
produtos e diversificando a produção”

Formação voltada ao empreendedorismo
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- Prof. Nilson Weisheimer,
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)

inserção em programas
governamentais são distintas.
Dialogando com o olhar para o
território, proposto nessa série, a
articulação de diversos setores,
incluindo a administração pública, é
fundamental para lidar com os desafios
cada vez mais complexos que
envolvem a relação campo-cidade. A
compreensão dos “pontos de contato”
com outras políticas e programas pode
auxiliar na identificação de potenciais
parceiros públicos e privados, tanto
para a questão da formação como das
demais. Nesse sentido, o fomento ao
empreendedorismo de jovens
agricultores pode-se beneficiar de
parceiras com instituições formais de
ensino, escolas técnicas, universidades
e parceiros não governamentais, este
último exemplificado pelo Programa
Novos Rurais.

O primeiro ponto a ser considerado
pelos agentes de governo, portanto,
trata-se da formação voltada ao
empreendedorismo. A visão de
empreender aqui deve ser entendida
como forma de articular e pôr em
contato recursos latentes, de
desenvolver a capacidade de articular
inovações. Para tanto, é preciso
fortalecer capacidades e habilidades
que estejam relacionadas as exigências
tecnológicas e de mercado que pesam
sobre a agricultura familiar
atualmente. Além dos avanços
pretendidos pela educação básica no
campo, como discorrido acima, a
educação dos jovens agricultores,
quando aliada a uma formação
complementar com foco no
empreendedorismo, pode ser capaz de
munir os jovens com instrumentos para
tangibilizar suas ideias e anseios.

Para que isso ocorra, as formas de



Tal programa é uma iniciativa do
Instituto Souza Cruz lançado em 2012,
que se baseia em uma metodologia
teórico-prática em parceria com
Escolas Técnicas, Escolas Famílias
Agrícolas, outras instituições de
educação formal e organizações
voltadas ao meio rural. Dividido em
dois módulos, o programa oferece uma
formação complementar ao Ensino 

Médio com conteúdo voltado a gestão
dos empreendimentos rurais e estímulo
a diversificação produtiva. Em um
segundo momento, são selecionados os
projetos de empreendedorismo aptos
para transformar as propriedades
rurais dos educandos em Unidades de
Referência para a comunidade em que
estão.

Alocação de recursos financeiros

21 FETRAECE (2015)

________________

produtos, além de atividades voltadas
ao turismo rural. Em paralelo ao
programa, idealizou-se também a
seleção de entidades executoras de
assistência técnica e extensão rural,
resultado da demanda dos movimentos
de juventude do campo junto ao
extinto Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), para apoiar os/as jovens
agricultores familiares com foco na
agroecologia  .
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Aliada à formação, a alocação de
recursos financeiros ligados ao projeto
são necessários para garantir a
viabilidades dos empreendimentos
idealizados. O apoio financeiro ligado a
criação de um projeto de aplicação
tem aparecido em diversos programas
públicos e da sociedade civil. A título
de exemplo, pode-se citar o Programa
Juventude Rural que apoiou projetos
de cooperativas e associações para
fomentar o empreendedorismo de
jovens de 15 a 29 anos.

Fruto de uma parceria entre a
Fundação Banco do Brasil, o Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES)
e a Secretaria Nacional da Juventude
(CNJ), o projeto previu, em edital de
2015, a compra de bens tangíveis e
intangíveis relacionados a produção,
beneficiamento e comercialização de 



Assistência técnica voltada a agroecologia

-17-

de jovens monitores agroecológicos,
que são pontos de apoio da Escola
dispersos pelo território, auxiliando os
agricultores na transição.

As redes de agroecologia também têm
desempenhado um papel importante
nesse cenário. Por meio do Programa
Ecoforte, que integra o Planapo, pôde-
se evidenciar que a redes sociotécnicas
– formadas por organizações de
produtores, agentes e órgãos de
assistência técnica e extensão rural,
organizações da sociedade civil – são o
principal meio de sistematizar e
socializar o conhecimento
agroecológico e de apoio à produção   .

Nesta segunda publicação da série “Novas abordagens para a gestão pública na
cadeia de alimentos” constatou-se que relação campo-cidade expressa nas
escolhas da juventude, não pode ser reduzida apenas pelo desinteresse nos modos
de vida do campo e pela atração dos centros urbanos. Para muitos jovens o que se
tem almejado é “o melhor dos dois mundos”, a qualidade de vida no campo,
trabalhando atividades agrícolas e não-agrícola junto às facilidades do meio
urbano⁵. Nessa perspectiva, propiciar a permanência dos/as jovens no campo
implica ampliar as possibilidades de aprendizagem e investimento em novos
projetos e ideias e formular e implementar uma gama de políticas públicas,
integradas, que partam da compreensão de seus anseios e necessidades.

15

Por fim, a assistência técnica para a
juventude baseada nos princípios da
agroecologia é o terceiro elemento de
projetos que visem apoiar a transição
agroecológica liderada pelos jovens
agricultores. Das iniciativas
selecionadas pelo Bota na Mesa, a
Escola Itinerante de Agroecologia da
Casa do Rio, uma instituição sem fins
lucrativos do estado do Amazonas,
demonstra o potencial de articulação
territorial para este fim. Surgida em
2017, a Escola se propõe a difundir os
princípios e práticas agroecológicas na
produção e comercialização de
alimentos, e assim fortalecer as
comunidades e evitar a abertura de
novas áreas de produção. O ponto-
chave da sua atuação está na formação 
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