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RESUMO DO PROJETO

        A metodologia de trabalho com visita aos locais de produção de hortifrutigranjeiros e aplicação de 
questionários semiestruturados composto de perguntas objetivas mescladas com perguntas de sensibilidade 
demonstrou ser proveitosa para os fins diagnósticos a que se propunha o presente trabalho. Antes de sair em 
campo, houve reuniões de homogeneização dos saberes, do estado da arte e de treinamento no uso dos 
questionários, objetivando diminuir diferenças de interpretação da pergunta e da resposta do produtor. Foram
aplicados questionários em vários assentamentos, feiras e regiões produtoras na região de Jaciara, Primavera 
do Leste, Campo Verde e Rondonópolis, também nas respectivas feiras. Após cada momento de pesquisa a 
equipe de pesquisadores se reunia para discutir os dados encontrados e fazer anotações para elaboração de 
um resumo do lugar avaliado. Percebe-se uma estrutura semelhante a um Arranjo Produtivo, mas os 
entrevistados não conseguem perceber isso, sendo que a maioria desconhece a nomenclatura. Eles querem 
continuar produzindo e qualquer ajuda é bem vinda, mas a maioria deles afirma não ter tempo de se envolver
com essas coisas. Precisa trabalhar. Os atravessadores que encontramos apenas compram. Se não tiver 
verdura aqui, buscam ali. A produção de hortifrutigranjeiros ofertados nos municípios da Região da pesquisa,
provém quase toda dos Assentamentos Rurais, da agricultura familiar, o que é muito bom pois tem fixado 
muitas famílias no campo, mesmo que parte dela more ou estude na cidade. Tem muito filho de produtor 
trabalhando junto com o pai e, no dizer deles, “a horta é melhor do que trabalhar de empregado”. Percebe-se 
que, com todas as limitações possíveis, a agricultura familiar tem sustentado empresas vendedoras de 
insumos, famílias produtoras, atravessadores, comerciantes e com isso alimentado as pessoas na cidade, sem 
que até o momento tenha entendido a relevância de seu papel.
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