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Esse projeto de pesquisa busca entender o que sustenta a agricultura convencional  na Quitéria e qual a visão que essas agricultoras e agricultores tem da Agroecologia, buscando entender de que forma a Educação Ambiental pode contribuir para a consolidação de uma agricultura de base ecológica. 
Os objetivos, assim, são: conhecer a forma como são utilizados os agrotóxicos e como isso se iniciou; compreender a forma como se percebem as agricultoras e agricultores, que relação estabelecem com a natureza e qual a sua percepção acerca do tipo de agricultura que praticam; entender qual a sua visão com relação a Agroecologia, e porque nunca buscaram esse caminho e, finalmente, refletir acerca do papel da educação ambiental para mudança desse quadro - de agricultura convencional - para uma agricultura de base ecológica. 
Entendemos essa questão de pesquisa dentro de uma conjuntura de crise ambiental, fruto da intervenção do homem na natureza e que, portanto, exige como saída pensar a complexidade ambiental e  educação crítica, entendendo educação ambiental como um processo onde todos nós somos ao mesmo tempo aprendizes e professores, reapropriando subjetivamente o conhecimento. 
Acredito que é possível inverter essa lógica de produção agrícola baseada no descuido com a própria vida, no uso desenfreado de defensivos químicos, criando uma nova consciência ambiental, baseada no amor e respeito ao ambiente, em sua totalidade, na preservação da vida. 
Em uma fase inicial do trabalho, a partir da metodologia de pesquisa qualitativa,  podemos perceber que a partir da “Revolução Verde” há uma mudança drástica na forma de relação  com a natureza. A mecanização do campo, o uso de agrotóxicos faz com que a agricultura entra cada vez mais na lógica do mercado e do lucro, atrelando-se ao  capital e as tecnologias das grandes empresas que objetivam vender produtos e sementes.

