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Estudante da Esalq-USP participa de competição da ONU com vídeo 
sobre agricultura familiar 
Em caso de vitória nesta etapa, estudante terá vídeo exibido na 

conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que 

acontece em dezembro, no Chile. 
Por G1 Piracicaba e Região 

 

 

Nara Perobelli de Moraes está participando de concurso da ONU com vídeo sobre agricultura 

familiar — Foto: Arquivo pessoal 

Uma estudante de 22 anos do curso de Gestão Ambiental da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP) de Piracicaba (SP) está participando de uma 
competição internacional que leva jovens até a Conferência do Clima da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Nara Perobelli de Moraes produziu um vídeo com o tema 
de agricultura familiar, que será exibido em setembro na Cúpula do Clima da ONU, em 
Nova York, nos Estados Unidos. 
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No caso de vitória, a estudante será convidada para participar da Conferência, que 
acontece no fim do ano, em Santiago, no Chile, e é o maior evento do mundo da área. 
Chamada de Global Youth Video Competition, ou Competição Global de Vídeos para 
Jovens, em português, a competição agrega três categorias. A que a estudante 
participa, sobre soluções baseadas na natureza para alimentação e saúde, e outras 
duas, que são cidades e biodiversidade. 

Alimentos orgânicos 
O vídeo produzido pela estudante tem três minutos de duração e conta a história de 
uma iniciativa pública brasileira chamada de Organização de Controle Social (OCS), 
que reúne produtores de alimentos orgânicos. No caso, Nara usou como base a sede 
de Jundiaí (SP), sua cidade natal. O material mostra soluções baseadas na natureza 
para uma alimentação mais saudável e responsável. 
"A organização é composta por agricultores e representantes do poder público, e serve 
como uma alternativa aos agricultores orgânicos familiares que não têm condições de 
arcar com uma certificação grande", explica. 
Dessa forma, as pessoas que fazem parte do grupo podem utilizar ferramentas que 
colaboram com sua produção e, além disso, eles entram em contato direto com o 
consumidor em feiras e participam de programas de incentivo do governo. 
De acordo com a estudante, a principal recompensa do concurso é a oportunidade de 
vivenciar de perto a maior conferência do mundo sobre meio ambiente. 
"Para ir até a Conferência da ONU, você precisa de uma credencial. Esse é o grande 
barato da competição. Você ganha a credencial para acessar os espaços", explica. 
A seleção da melhor produção é feita por número de visualizações em cada vídeo, o 
que será computado até este sábado (7). Confira abaixo o vídeo feito pela estudante 
de Piracicaba: 

Produção rápida e objetiva 
Nara conta que foi incentivada em produzir o material pelo coordenador do seu estágio 
no Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), em Piracicaba. Ela 
aproveitou o tempo que teria de férias para bolar a ideia do vídeo, reunir amigos com 
diferentes conhecimentos e colocar tudo em prática. 
"Eu me sinto honrada por ter passado para a fase final. Acredito que em meio a tantos 
retrocessos ambientais, é muito importante que o pessoal lá fora veja que o Brasil 
também tem iniciativas que combatem as mudanças climáticas, pessoas 
comprometidas trabalhando por uma alimentação mais saudável", diz a estudante. 
Mas muito além disso, Nara diz que se preocupa em conscientizar os próprios 
brasileiros de tudo o que é feito no país e mostrar a importância de valorizar iniciativas 
que colaborem com a natureza. 
"Mais do que mostrar para fora, acho importante que a gente tenha essa visão aqui 
dentro. Tem gente que faz isso, e temos que valorizar. Tem que dar suporte ao 
produtor. Isso faz refletir uma questão de que se o pessoal de fora acha incrível a 
agricultura orgânica, e aqui estamos liberando agrotóxicos, será que estamos no 
caminho certo?", questiona. 



                                                                                   

 

Estudante de 22 anos pode participar da Conferência do Clima da ONU, no Chile — Foto: 

Arquivo pessoal 

 


