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Resumo 

A pesquisa buscou compreender como o Grupos de Consumo Responsável - experiências de organização de 
consumidores e produtores em torno do dueto comercialização-consumo - podem extrapolar os produtos comercializados 
e promover práticas de Agroecologia e Educação Popular, a partir da experiência do grupo formado para escoamento dos 
produtos do Coletivo de Produtoras Elizabeth Teixeira, de Limeira – SP, e apoiado na extensão comunitária realizada pela 
ITCP/UNICAMP. Observou-se que no grupo, os dois campos se coincidem ao colocar os atores e suas relações sociais à 
frente dos processos, o que possibilita práticas educativas e de auto-organização do campo, da cidade e das mulheres e 
que estão expressas na forma de produção agrícola do coletivo. 
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  Introdução  
A agricultura familiar é responsável por 70% da comida 
consumida no Brasil e gera 87% dos empregos no  
campo (IBGE, 2006), entretanto a produção, a 
distribuição e a comercialização ainda são um desafio, 
principalmente para os territórios da Reforma Agrária. 
Uma alternativa para superação de tais desafios são os 
Grupos de Consumo Responsável (GCR) que são 
definidos como “experiências de consumidores e 
produtores organizados que se propõem a transformar 
seu ato de compra em um ato político” (INST. KAIROS, 
2011). Essas experiências podem extrapolar os produtos 
comercializados e trazer oposições ao modo capitalista 
de produção, construindo outras práticas relacionadas à 
comercialização que reverberam no campo e na cidade. 
Neste contexto, dois campos que se aproximam da 
proposta dos GCR são o da Educação Popular - que 
capacita educadores e educandos para lerem 
criticamente a realidade para transformá-la - e o da 
Agroecologia - matriz interdisciplinar que promove a 
transição para uma agricultura e desenvolvimento rural a 
partir de suas multidimensões (CAPORAL et al, 2005). 
Desta forma, a pesquisa buscou compreender se os  
GCR promovem Agroecologia e Educação Popular na 
sua organização e cotidiano, a partir da experiência do 
grupo formado em Campinas para o escoamento dos 
alimentos do Coletivo de Produtoras Elizabeth Teixeira, 
formado por agricultoras do Acampamento de mesmo 
nome localizado em Limeira/SP, e apoiado na extensão 
realizada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP/UNICAMP). 

forma mais intensa por atividades extras, como a visita 
ao Acampamento que o Coletivo de Produtoras  
pertence. Ainda assim, o cotidiano permitiu a inclusão de 
diversidade no prato dos consumidores e nos sistemas 
agrícolas das produtoras que entregaram 52 variedades 
de produtos agropecuários no total, entre elas, 77 maços 
de peixinho (Stachys byzantina) e 3 kg de ora-pro-nobis 
(Pereskia aculeata), ambas Plantas Alimentícias Não- 
Convencionais. Ao total, 65 consumidores  passaram 
pelo grupo no período estudado e houve uma grande 
rotatividade, evidenciando um problema já encontrado 
em outros grupos relacionado à permanência. 

 

     Conclusões    
A Agroecologia e a Educação Popular, assim como os 
Grupos de Consumo Responsável, coincidem ao colocar a 
frente dos processos, os atores e suas relações sociais de 
forma a valorizar e construírem conhecimento a partir dos 
saberes e das experiências destes. A experiência do 
Coletivo de Produtoras Elizabeth Teixeira aponta que 
formas mais sustentáveis de produzir no campo também 
atingem a cidade. Além disso, promovem outras formas  
de aprender e ensinar em permanente troca de 
experiências entre estudantes universitários e os sujeitos 
sociais constituídos de mulheres e homens que se 
preocupam em desenvolver práticas agrícolas associadas 
à Agroecologia. 
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  Resultados e Discussão     
A partir da metodologia adotada de pesquisa 

bibliográfica, da análise documental das atividades e de 
participação nas entregas de alimentos do Coletivo, 
observou-se que o GCR possibilitou a aproximação entre 
consumidores e produtoras, extremamente distantes na 
cadeia produtiva convencional, o que permite a 
visualização das dificuldades envolvidas na produção de 
alimentos e sua leitura crítica. Esta aproximação, que já 
é uma prática pedagógica em si, e no caso estudado 
permite a visibilidade do trabalho das mulheres rurais, se 
deu de forma mais reduzida pelo cotidiano do grupo e de 
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