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RESUMO 
 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ALIMENTOS ORGÂNICOS PARA ALUNOS DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO RESUMO No mundo contemporâneo a questão 
da sustentabilidade vem sendo discutida e a agricultura familiar e orgânica é um dos principais 
eixos de discussão dessa temática. A definição oficial do alimento orgânico deixa transparente 
o que é esperado desse movimento sustentável e os agricultores que os cultivam. De acordo 
com a Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, um alimento orgânico não contém insumos 
artificiais como agrotóxicos, hormônios, antibióticos, adubos químicos, drogas veterinárias, e 
organismos geneticamente modificados. Nesse sentido, compreender as representações 
sociais de moradores do campo sobre alimentos orgânicos, especialmente aqueles que serão 
educadores em suas comunidades, se torna essencial. As representações sociais sugerem um 
significado comum de objetos para os indivíduos da comunidade, sendo que os significados 
são interligados em vários fatores como normas sociais, valores e a história da comunidade em 
questão. O Programa de Licenciatura em Educação para o Campo (PROCAMPO) tem 
compromisso na formação de pessoas que residem na zona rural ou que lecionam em escolas 
do campo para serem educadores do campo, e é neste contexto que a Teoria de 
Representações Sociais desenvolvido por Serge Moscovici encontra uma abertura ideal para 
descobrir e analisar o senso comum desse grupo social. A teoria procura explorar como é que 
o conhecimento científico é consumido, interpretado e utilizado pelo homem comum. O objetivo 
desta pesquisa foi identificar as representações sociais sobre os alimentos orgânicos para 
alunos do PROCAMPO da região do Vale Paraíba Paulista, bem como avaliar se estas 
representações podem influenciar a prática da agricultura familiar e seu movimento na 
agricultura orgânica. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem 
qualitativa realizada com alunos da licenciatura em Educação do Campo de uma Universidade 
do interior paulista. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, cuja 
análise foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo sob à luz da Teoria das 
Representações Sociais. As três representações mais encontradas dentre os 17 alunos 
entrevistados quando questionado “O que é um alimento orgânico para você?” foram: “não usa 
agrotóxico”, “adubo natural”, e “saudável”, demonstrando que há uma noção básica do que é 
um alimento orgânico, mas que é permeada por valores, crenças e atitudes próprios das 
representações sociais. Portanto, estes resultados sinalizam a urgência de informações e apoio 
por parte dos órgãos governamentais responsáveis pela agricultura familiar no Brasil e pelos 
movimentos sociais do campo para atingir as exigências da Lei como treinamentos e estímulo à 
criação de associações de moradores do campo que trabalham na agricultura familiar orgânica. 
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