
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2018 

Nome do Grupo: Grupo de Comercialização Justa e Cultura Alimentar                                                                                       

Sigla: CAJAN 

Ano de Criação: 2014   

 

Professor (es) Responsável (eis): Paulo Eduardo Moruzzi Marques   

 Depart amento:  Economia, Administração e Sociologia - LES  

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): pmarques@usp.br (19) 3447-8592  

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone):  cajan@usp.br  

Facebook/Site do Grupo: https://www.facebook.com/cajanesalq/ 

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone): 

Analena Sousa da Silva - analena.silva@usp.br (11) 998581623  

Giulia Domingues Pedro - giulia.domingues@usp.br (11) 989685837 

 

Área do Conhecimento: 

5.01.06.00-7 Extensão Rural  

5.03.04.01-1 Assentamento Rural   

 

Áreas Temáticas:  

 

(  ) 1. Comunicação  

(x) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(x) 4. Educação 

(x) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

7.09.04.00-6 Políticas Públicas   

7.02.05.00-0 Sociologia Rural 

5.01.06.00-7 Extensão Rural 
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O grupo realiza pesquisas? 

(x) Sim 

(  ) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(x) Não 

 

Contextualização do Grupo  

 

O Grupo CAJAN integra o Núcleo de Agroecologia Nheengatu da ESALQ e tem como objetivo 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão nas temáticas do consumo responsável, circuitos 

curtos de comercialização e políticas públicas para a agricultura familiar. O grupo também busca 

trabalhar a respeito de biodiversidade e cultura alimentar, tratando de questões como PANC 

(Plantas Alimentícias Não Convencionais) e levantando o debate do consumo consciente para a 

comunidade em geral. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018 

 

● Entrega de Cestas de alimentos orgânicos  

Durante todo o ano de 2018, o grupo realizou a distribuição de cestas com produtos 

e alimentos orgânicos oriundos da Cooperflora, cooperativa organizada no Assentamento 

Milton Santos, Americana/SP e Cosmópolis/SP, da Cooperacra, cooperativa localizada em 

Nova Odessa/SP e também de outros grupos de extensão pertencentes ao Núcleo de 

Agroecologia Nheengatu (em especial, SAF, que atua com sistemas agroflorestais, e 

Amaranthus, que desenvolve estudos com produção orgânica). A entrega das cestas 

ocorre a cada 15 dias no Centro de Vivências “Luiz Hirata” e sua composição varia a cada 

entrega. A proposta inclui ainda a veiculação de mensagem para o consumidor a respeito 

da sazonalidade dos alimentos e das dificuldades da produção, que dependem, dentre 

outros fatores, de pluviometria. As cestas em geral são compostas por legumes, folhosas, 

frutas, verduras e também de  item especial ou mais elaborado, como mel, ovos e iogurte.       

Com a entrega das cestas, o grupo apresenta para a comunidade esalqueana e 

piracicabana um exemplo de circuito curto de comercialização, permitindo ao consumidor 

conhecer a origem de seus alimentos e também quem o produziu, que no caso são 

assentados (as) e pequenos (as) produtores (as) rurais. No momento de entrega das 



 

cestas, o grupo aproveita para apresentar aos consumidores  PANCs e como consumi-las, 

como folhas de moringa, frutos de pupunha, folhas de batata doce, etc. Também, o 

momento da entrega das cestas é ocasião para debater questões em torno de hábitos 

alimentares, reforma agrária, agricultura familiar, sazonalidade dos alimentos, 

agroecologia, monocultivo, transgenia e insumos químicos agropecuários. 

Em média, foram entregues, em 2018, 30 cestas a cada quinzena, perfazendo um 

total de 720. Em alguns meses, 60 pedidos foram realizados, mas em outros apenas 15. 

Em geral, mantemos um número entre 30 e 35 cestas entregues a cada quinzena. Muitos 

consumidores foram fidelizados e mostram-se satisfeitos com os produtos e as questões 

debatidas graças ao projeto. 

No final de 2018, foi aplicado um Questionário de Análise do Perfil dos 

Consumidores das Cestas a fim de obter  opiniões a respeito da comercialização realizada. 

O questionário contou com perguntas-base com  o intuito de desenvolver aprimoramentos 

e inovações  no modo como realizamos as entregas. No geral, tivemos um feedback bem 

positivo dos consumidores, sendo que as principais críticas foram relativas ao  horário 

restrito (entre 11h-13h) de entrega das cesta e a falta de opção de seus tamanhos.  

Apesar destas críticas, o projeto da comercialização de cestas agroecológicas 

promove debates fecundos dos temas de estudo do grupo, que são: políticas públicas 

voltadas à agricultura familiar, biodiversidade alimentar e circuitos curtos de 

comercialização dos alimentos. Trata-se portanto de promover não somente um espaço de 

comercialização, mas também de diálogo e conscientização.  

 

● Apoio na disciplina “Sociologia e Extensão”  

O grupo apresenta suas atividades nas aulas da disciplina Sociologia e Extensão, 

realizando também o acompanhamento da visita ao Assentamento Milton Santos, que 

ocorre duas vezes a cada semestre para os alunos da referida disciplina, lecionada no 

Departamento de Economia, Sociologia e Administração (LES). A visita visa  a divulgação 

da iniciativa de extensão da ESALQ/USP como forma de contribuir para a melhoria das 

condições de vida da população assentada.  

 

● IX Encontro de Formação Inicial e Continuada em Extensão sobre a temática 

"Produção e Consumo Consciente"  

O Encontro ocorreu no dia 29 de maio de 2018, das 14 horas às 17h20 na ESALQ. 

Em 2018, sua temática foi “Produção e Consumo Consciente de Alimentos”, promovendo 



 

assim a troca de experiências entre grupos e pesquisas relacionadas, abrindo assim um 

espaço de diálogo e levantamento de questões pertinentes ao fortalecimento da relação 

entre a extensão na ESALQ/USP. Neste evento, o Cajan apresentou, em conjunto com a 

Rede Guandu, os projetos de comercialização de cestas agroecológicas, comentados 

anteriormente, assim como as imersões realizadas junto ao Grupo Terra no Assentamento 

Milton Santos.  

 

● Extensão rural ao assentamento Milton Santos  

No 1º semestre de 2018, em parceria com o grupo Terra, foram realizadas 

imersões nos lotes dos assentados, visando ampliar o contato entre o grupo e as famílias 

assentadas no PDS Milton Santos. Deve-se ressaltar que os laços do grupo com  

agricultores que residem no assentamento Milton Santos existem desde muito tempo, 

sendo extremamente proveitoso a ocasião de imersão para dialogar sobre as 

necessidades existentes no local e também ampliar o conhecimento a respeito de temas 

em torno da reforma agrária. 

 

● Visitas com a disciplina “Agricultura Familiar e Reforma Agrária”  

 No 1º semestre de 2018, ocorreram saídas de campo com a disciplina de 

Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural e Questão  Agrária, para o CEASA de 

Piracicaba e para o Cooperacra, localizada em Nova Odessa/SP, com o objetivo de 

conhecer duas formas diferentes de comercialização. Neste momento, o grupo Cajan 

auxiliou o professor Paulo Moruzzi Marques na condução e organização da visita. 

 

 

● Publicação no VIII Simpósio sobre Reforma Agrária e Questões Rurais  

O grupo apresentou o projeto das cestas VIII Simpósio sobre Reforma Agrária e 

Questões Rurais, realizado pela Universidade de Araraquara dos dias 6 a 8 de junho, com 

o objetivo de disseminar as atividades relacionadas às cestas e ao assentamento Milton 

Santos. A comunicação apresentada se encontra neste endereço 

<https://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2018/4B/8_Matheus_Martins.pdf> 
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● Participação da Semana do Meio Ambiente  

Nesse evento em torno do meio ambiente, realizado na ESALQ no 2º semestre de 

2018, o grupo CAJAN realizou uma atividade de dispor no Centro de Vivências  alimentos 

do assentamento “Milton Santos” com seus devidos preços, dispondo ainda de uma caixa 

com um pouco de dinheiro para troco e cartazes explicando para quem quisesse comprar, 

realizar a transação em autogestão, deixando o dinheiro e pegando o troco se necessário. 

O objetivo foi averiguar  como ocorre a interação dos consumidores sem a figura do 

vendedor/intermediador. O resultado foi satisfatório, visto que quase não sobraram 

alimentos e os pagamentos foram efetuados corretamente.    

 

● II Semana Engenharia Florestal  

Durante a II Semana de Engenharia Florestal, realizada na semana Luiz de 

Queiroz, entre os dias 08 e 13 de outubro de 2018, o Cajan promoveu um Minicurso de 

PANC Florestais, realizado no Departamento de Ciências Florestais (DCF) com espécies 

do próprio parque da ESALQ. Posteriormente à apresentação, os alunos presentes no 

Minicurso visitaram uma área com produção agroflorestal do grupo “SAF Pirasykawa”. 

  

● Reportagem para a TV USP 

Ao longo de uma das atividades de comercialização das cestas orgânicas em 

setembro de 2018, a TV USP realizou uma reportagem com o Grupo Cajan, apresentando 

as principais ideias do projeto. Ver  <https://youtu.be/5FemOeudglw>  

 

● Feiras de economia solidária  

Foram realizadas duas Feiras de Economia Solidária pelo Cajan ao longo de 2018. 

A primeira ocorreu na semana “Luiz de Queiroz” e a segunda na ocasião da realização do 

Simpósio do Laboratório de Educação e Política Ambiental (OCA) que abordou a temática 

“Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis”. A feira  contou  com 

diversos produtores, agricultores  e comerciantes regionais.  
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Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou 

telefone) 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Thayná Caroline Baldini Guedes Graduanda em Ciências dos Alimentos thayna.guedes@usp.br 

Giulia Domingues Pedro Graduanda em Eng. Florestal giulia.domingues@usp.br 

Analena Sousa da Silva Graduanda em Eng. Florestal  analena.silva@usp.br 

Paulo Eduardo Moruzzi Marques Professor Coordenador do Grupo pmarques@usp.br  

 

 

 

Data ____/____/________             

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 

 


