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Nome do Grupo: Grupo de Comercialização Justa e Cultura Alimentar - CAJAN  
Sigla: CAJAN 

Ano de Criação: 2014 

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

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

Thayná Caroline Baldini Guedes - thayna.guedes@usp.br (19) 997600772 

Área do Conhecimento: 

5.01.06.00-7 Extensão Rural  
5.03.04.01-1 Assentamento Rural  

Áreas Temáticas:  

(  ) 1. Comunicação  
(x) 2. Cultura 
(x) 3. Direitos Humanos e Justiça 
(x) 4. Educação 
(x) 5. Meio Ambiente 
(x) 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 e formas             

de comercialização mais ambiental e socialmente corretas para a comunidade em geral. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019 

 
● Entrega de cestas de alimentos orgânicos  

Durante todo o ano de 2019, o grupo Cajan realizou distribuição de cestas com produtos e                

alimentos orgânicos oriundos da Cooperflora, cooperativa organizada no Assentamento Milton          

Santos (situado parte em Americana/SP, parte em Cosmópolis/SP), da Cooperacra (localizada em            

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

Agroecologia Nheengatu (especialmente 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 em                 

função sobretudo da sazonalidade da oferta.  

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, por exemplo. 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 sob lógica de economia solidária, 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 2019, 23 cestas a cada quinzena, perfazendo um total de 279.                

Em algumas quinzenas, 40 pedidos foram realizados, mas em outros apenas 8. Pode-se dizer que               

houve grande diferença de pedidos entre as entregas e menor número de pedidos em relação a                

2018. Ainda assim, muitos consumidores permaneceram fidelizados e satisfeitos com os produtos,            

porém com pouco diálogo durante as entregas, principalmente por uma alegada falta de tempo por               

parte dos compradores. 

De qualquer forma, é importante ressaltar que o projeto da comercialização de cestas             

agroecológicas promove debate 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 a tentativa de diálogo e conscientização.  

 

● Semana de Recepção dos Ingressantes 

A Semana de Recepção dos Ingressantes ocorreu entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2019, e                  

contou com a participação do Cajan na Feira de Extensão, com um stand de apresentação do                

grupo, assim como foi realizada uma oficina de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).             

Durante a oficina, houve uma introdução às PANCs quanto à sua importância social, cultural e               

econômica, e contou com a inclusão de um circuito de caminhada pela ESALQ cujo intuito era                

mostrar alguns exemplares existentes dentro da universidade. Por fim, ocorreu uma degustação            

de alimentos preparados à base de PANCs para os ingressantes terem a experiência de provar as                

PANCs apresentadas durante o circuito de caminhada.  



 
● Rodas de conversa 

Foram realizadas três rodas de conversa em 2019, com os seguintes temas: “Conceitos básicos              

de economia, economia ecológica e exemplos de recursos florestais não-madeireiros”, “MST e a             

Questão Agrária no Brasil”, e “A biodiversidade e o mito da agricultura tropical brasileira”. O intuito                

das rodas de conversa era abordar temas relacionados ao grupo Cajan, de forma a aprofundar o                

debate no que se refere à economia solidária, reforma agrária e agroecologia. 

 

● Visitas com a disciplina “Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural e Questão          

Agrária”  

No 1º semestre de 2019, ocorreu uma saída de campo com a disciplina de Agricultura Familiar,                

Desenvolvimento Rural e Questão Agrária para o Cooperacra, localizada em Nova Odessa/SP. O             

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

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

 

● Apoio na disciplina “Sociologia e Extensão”  

O grupo participa em sala de aula da disciplina Sociologia e Extensão da exposição de suas                

atividades, 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.  

 

● Feira de economia solidária  

Foi realizada uma Feira de Economia Solidária, enquanto uma das atividades promovidas pela             

JURA (Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária), que aconteceu em maio de 2019 e               

contou com a participação de diversos produtores, agricultores e comerciantes regionais. O evento             



 
foi construído em conjunto com diversos grupos e entidades além do Cajan, e aconteceu na sede                

do Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz” (CALQ).  

 

● Oficina de PANCs na Casa do Bem Viver 

O Grupo Cajan participou da articulação e realização de uma oficina de PANCs na Casa do Bem                 

Viver em maio de 2019. A oficina contou com dinâmica de comparação entre alimentos              

convencionais/comuns e plantas alimentícias não convencionais a partir de uma roda de conversa;             

apresentação de contextualização sobre PANCs abordando exemplos de algumas variedades,          

fatores nutricionais, as vantagens e desvantagens da produção e colheita, problemáticas e            

desafios, e tipos de uso; e, por fim, uma degustação de alimentos feitos a base de PANCs.  

 

● Participação da Semana do Meio Ambiente  

A Semana do Meio Ambiente ocorreu entre os dias 5 e 8 de junho de 2019, e o Grupo Cajan                    

participou em articulação com o Núcleo de Agroecologia Nheengatu, realizando uma oficina de             

PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais). A vivência ocorreu no sábado (08/06) na parte             

da manhã, com um circuito didático pedagógico abordando a produção, a colheita e as vantagens               

em relação às PANCs dentro de uma visão agroecológica. Além desta atividade, houve             

degustação de pratos feitos com base em PANCs e também uma discussão sobre receitas e               

outras possíveis finalidades para as espécies apresentadas.  

 

● Evento “Jornada de Estudos em Assentamentos Rurais” 

A Faculdade de Engenharia Agrícola (FEA) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)            

organizou a 9ª Jornada de Estudos em Assentamentos Rurais, que aconteceu entre os dias 12 e                

14 de junho de 2019. O evento tem como proposta fomentar discussões e reflexões sobre               

diferentes temáticas envolvendo assentamentos rurais, e o Grupo Cajan elaborou um trabalho            

científico o qual foi aprovado pela Comissão Científica, intitulado “Comercialização de alimentos            

da agricultura familiar via grupos de consumo solidário: uma análise de experiência no             

Assentamento Milton Santos”. O trabalho foi apresentado no evento.  



 
 

● Extensão rural ao assentamento Milton Santos  

Devido a diversos fatores, principalmente à divergência de disponibilidade dos integrantes do            

grupo Cajan e dos membros do Assentamento Milton Santos, as atividades de extensão acabaram              

sendo reduzidas, o contato tendo ocorrido majoritariamente através das visitas pelas disciplinas ou             

via Whatsapp e outras redes sociais. Houve visitas independentes ao assentamento, assim como             

aquelas planejadas com outros grupos para a realização, por exemplo, de mutirão em lote de               

assentado (a). No entanto, é importante mencionar que mesmo com esses imprevistos, foi             

possível realizar um acompanhamento mínimo dos agricultores e das agricultoras durante as            

visitas.  

Deve-se ressaltar que há laços desde a criação do grupo com alguns dos agricultores que residem                

no assentamento Milton Santos. Assim, são extremamente proveitosas as ocasiões de diálogo            

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

em torno da reforma agrária. 

 
● Participação da Semana Luiz de Queiroz 

A 62a Semana Luiz de Queiroz aconteceu entre os dias 7 e 12 de outubro de 2019, na qual o                    

Cajan e os outros grupos do Núcleo de Agroecologia Nheengatu articularam oficinas para os e as                

estudantes da ESALQ. Foram três oficinas no total, com os seguintes temas: “Agricultura familiar e               

extensão rural”, “Agrobiodiversidade, comercialização e consumo local” e “Produção em base           

ecológica”.  

 

● Submissão de relato de experiência ao Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) 

Em novembro de 2019, aconteceu o XI Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), com o tema               

“Ecologia de Saberes: Ciência, cultura e arte na democratização dos Sistemas Agroalimentares”.            

O Grupo Cajan fez um relato de experiência que foi submetido, intitulado “Extensão universitária e               

economia solidária: experiência de distribuição de cestas de alimentos orgânicos oriundos da            



 
agricultura familiar”, o qual teve como objetivo detalhar o projeto de comercialização de cestas de               

produtos agroecológicos do assentamento “Milton Santos”. Por questões financeiras, não foi           

possível contar com representante do grupo no congresso, que ocorreu em Sergipe.  

 

● Projeto InovaGrad - “Feira Virtual do Produtor Local” 

O projeto “Feira Virtual do Produtor Local” é uma iniciativa de estudantes da USP de São Paulo,                 

que consiste no desenvolvimento de um web aplicativo para tecer uma conexão virtual entre              

produtores locais e potenciais consumidores, sem que houvesse a necessidade de intermediários            

na comercialização de produtos. Este aplicativo tem como objetivo aumentar a visibilidade de             

pequenos e médios produtores e contribuir na maior circulação da produção local (com foco na               

macrometrópole paulista). O Cajan realizou reuniões com os estudantes envolvidos no projeto,            

apoiado pelo Programa de Estímulo à Inovação e Empreendedorismo na graduação na USP             

(InovaGrad-USP 2018/2019), para articular uma colaboração entre os grupos. No entanto, a            

cooperação não teve continuidade em razão de uma mudança de foco do referido projeto, no               

segundo semestre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.b

r 

Paulo Eduardo Moruzzi 

Marques 

Professor Coordenador do 

Grupo 

pmarques@usp.br  

 

 

 

Data 13/04/2020     

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 
 


