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Resumo: A valorização de produtos regionais auxilia no desenvolvimento do turismo e consequentemente na geração 

de renda local. Objetivou-se com este trabalho oportunizar uma interação do ambiente acadêmico com a experiência 
desenvolvida no Município de São Borja, com o programa “Talentos da Terra”.  Este trabalho foi desenvolvido no 
componente curricular “Sociologia, Extensão e Desenvolvimento Rural” do curso de Agronomia, visando uma vivência 
em extensão. Inicialmente, foi efetivado um resgate das etapas desenvolvidas pelo programa, através de documentos 
e entrevistas com propositores e produtores. Percebeu-se que o foco do programa era de atender às demandas de 
turistas que visitavam o município, promovendo a qualificação de alguns produtos locais, onde atuou-se na formação 
de apoio e na organização dos empreendimentos, com a elaboração de um catálogo coletivo dos produtos oferecidos, 
além de apoio ao acesso a recursos para melhoria das instalações e equipamentos de produção. Como resultado 
desta vivência, obteve-se a qualificação do ensino, o que possibilitou uma experiência prática, dessa forma, foi criado 
um plano de ação voltado para desenvolver experiência semelhante no município de Itaqui e embasamento para um 
futuro sub-projeto de pesquisa sobre produtos típicos do município. 
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INTRODUÇÃO 

  

É comum verificarmos apelos aos consumidores para que conheçam produtos locais ou regionais. 
Muitas vezes estes apelos estão vinculados a iniciativas de desenvolver o turismo, tendo estes produtos 
como atrativo aos turistas. Segundo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (2013) as estratégias são 
influenciadas pelas condições da economia local, seja pela oferta de alternativas de geração de renda rural 
não-agrícola, seja pela possibilidade de articulação rural-urbano.  

Produtos locais nem sempre possuem uma tipicidade, no entanto, podem possuir características da 
região e também, ser associados à cultura da população local. A valorização daquilo que é “da Terra” é 
sempre um bom argumento de Marketing, como por exemplo, é o caso do Programa “Talentos da Terra” 
desenvolvido pela Prefeitura de São Borja em parceira com a EMATER e a UNIPAMPA. O apoio das 
instituições públicas e a capacidade empreendedora podem ocasionar o surgimento de oportunidades e a 
valorização de produtos locais, permitindo assim, uma diferenciação diante do mercado de vendas.  

Para Champredonde (2011) a tipicidade de qualquer produto ocorre em termos da relação do 
produto - cultura – território. No caso do Programa “Talentos da Terra”, a iniciativa foi motivada pela 
necessidade sentida de oferecer aos turistas em visita as Missões e a “Terra dos Presidentes” produtos 
produzidos localmente, como forma de buscar um desenvolvimento local/regional. Desta forma, este trabalho 

teve por objetivo, oportunizar uma interação do ambiente acadêmico com a experiência desenvolvida no Município de 
São Borja, com o programa “Talentos da Terra”. 

 

METODOLOGIA 

 
A ação aqui relatada vincula ensino-pesquisa-extensão, possibilitando a indissociabilidade 

defendida como o cerne do agir das Universidades públicas. No componente “Sociologia, Extensão e 
Desenvolvimento Rural” do curso de Agronomia, os acadêmicos foram desafiados a resgatar experiências 
de desenvolvimento local, onde aparece decisivamente a ação dos chamados agentes de desenvolvimento, 
dentre eles, os extensionistas rurais. Escolheu-se o programa “Talentos da Terra”, após contato com a 
EMATER de São Borja. Foi necessário, então, o resgate do percurso desta experiência, seus resultados já 
obtidos, o que representa uma pesquisa exploratória sobre produtos típicos regionais, onde inicialmente, 
procurou-se identificar estes produtos e qualificá-los para melhor posicioná-los diante do mercado.  
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Após o conhecimento, através da interação com agentes de desenvolvimento locais, agricultores e 
demais empreendedores, elaborou-se um plano de ação para desenvolver experiência semelhante em 
Itaqui.  

A ação extensionista deu-se em duas dimensões: a interação dos acadêmicos com a sociedade 
(neste caso São Borja), onde puderam trocar conhecimento com a comunidade local; e na preparação de 
ação ainda em desenvolvimento, possibilitou-se contribuir junto aos “empreendedores” de Itaqui envolvidos 
com os denominados produtos regionais. 

Para obter informações sobre o processo desenvolvido pelo Programa “Talentos da Terra”, buscou-
se os documentos oficiais sobre o Programa em visita a Secretaria da Agricultura do município de São 
Borja. Após a visita analisou-se o catálogo produzido pelos promotores; concomitantemente realizou-se 
uma entrevista com os agentes envolvidos, funcionários da Prefeitura de São Borja e extensionista da 
EMATER local. Com base nestas informações para completar o diagnóstico do contexto que ancora a 
experiência de desenvolvimento local, visitou-se os empreendimentos e em conversas com os 
empreendedores pode-se viabilizar a troca de conhecimento, permitindo que o conhecimento técnico-
científico e o popular se complementem e aperfeiçoem-se.  

Com base neste diagnóstico, o desafio foi estruturar um plano de ação extensionista, o qual 
pudesse reproduzir a experiência em Itaqui; este plano foi apresentado em aula e debatido com os 
presentes; com base neste plano foi elaborado um projeto de extensão e projetadas ações de pesquisa. 
Além disso, como atividade final da disciplina, foi proposto pelo docente uma reflexão por escrito sobre a 
experiência vivenciada, a qual dá suporte a este relato de experiência. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após análise do material de divulgação e da entrevista realizada com os envolvidos no programa 
“Talentos da Terra”, foram elencados, a partir do diagnóstico, os seguintes problemas: 

 Dificuldade em reunir os empreendedores/produtores ao mesmo tempo num único local, para 
discussão ou divulgação do trabalho, devido aos seus envolvimentos na produção; 

 Evasão de mão de obra para outros locais/empresas cujas atividades são semelhantes; 
 Produtores/empregados estarem muito envolvidos na produção em maior escala, após processo 

de divulgação bem-sucedido pelo projeto e não poderem participar de eventos para divulgação 
de seus produtos; 

 Sequência e renovação da mão-de-obra evadida, devido à escassez de profissionais capazes de 
efetuar treinamentos em alguns setores produtivos. 

A criação do Plano de Ação Proposto na disciplina, relaciona as seguintes ações: 

 Pesquisa para levantamento dos diversos talentos locais, enfatizando os denominados “produtos 
regionais”, os quais já são divulgados aos visitantes de Itaqui e Uruguaiana; 

 Definir um conjunto de Ações de Marketing com a participação dos envolvidos; 

 Buscar parcerias para elaboração de projetos que possam melhorar o setor produtivo quanto à 
qualidade, organização, treinamento, embalagens e vendas, bem como participação em eventos 
que possam alavancar negócios futuros; 

 Fornecer capacitação profissional para dar melhores condições de produzir mais e com melhor 
qualidade; 

 Oferecer acompanhamento técnico permanente aos grupos, envolvendo parceria da UNIPAMPA 
com Prefeitura Municipal, sindicatos e associações de classe; 

 Criar projeto de implantação de disciplinas específicas nos currículos escolares desde o ensino 
fundamental e profissionalizante até o ensino médio, valorizando os saberes regionais quanto a 
processos de produção de bens e serviços de produtos locais; 

 Criar o dia da feira dos trabalhos produzidos pelos alunos, mesmo que os valores sejam apenas 
simbólicos, visando criar neles o interesse pela negociação; 

 Buscar dentro das empresas ou associações os profissionais interessados em repassar seus 
conhecimentos aos alunos e levá-los às escolas para apresentar seus trabalhos; 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa analisado neste trabalho representa uma importante possibilidade de valorização dos 
produtos locais e regionais, tendo apresentado resultados significativos na qualificação de produtos e na 
promoção do espírito empreendedor. Para os acadêmicos possibilitou uma experiência de contato com a 
realidade do trabalho de promoção do desenvolvimento local e a interação com agricultores e artesãos. 
Neste contato, o diálogo do conhecimento universitário com a realidade local, desperta os futuros 
profissionais para a necessidade de desenvolver habilidades comunicacionais. 
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