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APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável - PPGDRS da
Unioeste foi iniciado em 2012, a partir da convergência de diversas experiências de Extensão
Universitária com ações de Pesquisa, que permitiram a estruturação de um Programa que articula
ações de ensino, pesquisa e extensão - praticando a sua indissociabilidade - em duas regiões do
estado do Paraná, as regiões Oeste e Sudoeste, área de abrangência da UNIOESTE. Nestes
territórios, as políticas públicas de pesquisa e extensão, bem como, as ações de responsabilidade
social e ambiental, construíram um ambiente favorável ao desenvolvimento de ações extensionistas
no contexto do Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS).
No ano de 2017, com o amadurecimento intelectual e ampliação da equipe de
pesquisadores, o PPGDRS implantou o Doutorado, consolidando assim sua presença no cenário
regional e nacional e aprofundando a internacionalização.
No mês de março de 2020, com quatro turmas de Doutorandos já selecionadas, e nove
turmas de Mestrado, o PPGDRS computou 141 Dissertações e 4 Teses defendidas, iniciando o
ano letivo 2020 com 115 acadêmicos matriculados.
O PPGDRS está inserido na área Interdisciplinar da CAPES, tendo formado os primeiros
diplomas de Mestres e Doutores em Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil, e este
pioneirismo foi possível pela inserção dos seus pesquisadores em Programas e Projetos de
Pesquisa e Extensão de abrangência regional, nacional e internacional. Dentre eles, pode-se citar:
o Programa Cultivando Água Boa e o Centro de saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do
Prata – Coordenado pela ITAIPU Binacional, o Programa Universidade Sem Fronteiras – SETI/PR
e o Programa Nacional de Extensão Universitária do MEC-SESU, nos períodos de 2005 a 2015.
A inserção dos Pesquisadores e acadêmicos do PPGDRS neste contexto possibilitou uma
produção de conhecimento voltada à preservação dos bens de uso comum da natureza (terra,
água, ar, biodiversidade e clima), a sustentabilidade, a ética do cuidado, a inclusão social, a
responsabilidade ambiental e as energias alternativas. Esta produção acadêmica se apresentou
em temas como: educação ambiental, agroecologia, extensão rural, movimentos sociais no campo,
direito ambiental, segurança e soberania alimentar, cooperativismo de economia solidária, gestão
participativa e social, gestão ambiental, gestão pública, energias alternativas, inovação tecnológica
e desenvolvimento de produtos, formação e gestão de recursos humanos, qualidade dos alimentos,
produção sustentável nos solos e nas águas, serviço social, turismo rural e juventude e sucessão
rural.
O que busca-se no PPGDRS é a realização da melhor interdisciplinaridade possível, aliando
a teoria com a prática, promovendo o diálogo e o debate permanente de temas diversificados,
procurando sempre compreender que questões o mundo rural e a sociedade estão nos

apresentando, buscando um humanismo na ciência, a prática de uma ciência pública e
democrática, que também é um bem comum e deve estar a serviço do bem comum, uma ciência
para um desenvolvimento humano includente e sustentável, que transcende à lógica do mercado.
Uma interdisciplinaridade plural, que envolva os temas da sociedade e da natureza na busca
de uma perspectiva transformadora, com democracia econômica, com justiça social, com ética e
bioética, com a ética do cuidado, com equidade, solidariedade, integridade ecológica, no âmbito do
que propõe a Carta da Terra e, em sintonia com a Agenda 2030 e os Objetivos e Metas do
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O diálogo, o debate, o compartilhamento de ações, de experiências e resultados alcançados
nas pesquisas e nas práticas sociais tem sido desafiador e motivador para a comunidade
acadêmica interdisciplinar. Por isto o PPGDRS tem realizado Seminários Internacionais sobre o
DRS, com o intuito de aglutinar os pesquisadores de várias instituições que trabalham com estas
temáticas, perspectivas teóricas e metodológicas, objetivando o aprimoramento constante, o
diálogo com outras experiências de pesquisa similares no Brasil ou no exterior.
O grande desafio de um Programa de Pós-Graduação emergente é a sua consolidação e,
para isto, a internacionalização é estratégica. Neste sentido, o PPGDRS tem priorizado sua
inserção em escalas territoriais, começando pela tríplice-fronteira, a região que compreende o
Brasil, o Paraguai e a Argentina, onde nos encontramos irmanados na região de Foz do Iguaçu.
Depois a Bacia do Prata, que além destes três envolve também o Uruguai e a Bolívia, depois a
nossa busca por compreender a realidade econômica, social, ambiental, cultural e as políticas
públicas para o desenvolvimento rural de toda a nossa América Latina.
O Primeiro Seminário Internacional de Pós- Graduação em DRS, realizado em Novembro de
2017, no Campus da Unioeste de Marechal Cândido Rondon, debateu a Interdisciplinaridade das
Ciências para a Sustentabilidade e o Alimento para os Povos, com mesas temáticas e diversas
palestras: “Saberes Populares e suas Sistematizações: Desafios para o Desenvolvimento Rural
Sustentável”; “Práticas Extensionistas Interdisciplinares e Sustentáveis”; “Interdisciplinaridade e
Gestão

de

Águas”;

“Mulheres

e

Desenvolvimento

Rural

Sustentável”;

“Agroecologia,

Interdisciplinaridade e Desenvolvimento Rural Sustentável”, O Clima no Contexto do DRS e os
ODS´s. Na ocasião do evento foi assinado o termo de Convênio com a Facultad de Ingeniería
Agronómica da Universidad Nacional del Este – Py.
O Segundo Seminário Internacional de Pós- Graduação em DRS, realizado em Agosto de
2019 no Campus da Unioeste de Foz do Iguaçu, teve como Tema central: “Águas, Alimentos,
Saberes, Inclusão Social e Produtiva nos Territórios Rurais da Amé rica Latina”, contribuiu para o
debate sobre os conceitos, as ações e estratégias de trabalho que envolve a pesquisa em
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desenvolvimento

rural

sustentável,

colocando

em

contato

pesquisadores

nacionais

e

internacionais, ocasião em que assinamos o Convênio do PPGDRS com a Universidad Autónoma
de Chiapingo- México.
O II seminário oportunizou aos pós-graduandos a oportunidade de conhecer e se vincular às
pesquisas interdisciplinares sobre o desenvolvimento rural sustentável, ampliando os debates, as
análises, sobre as teorias e metodologias concernentes à temática. Nesse sentido, o evento
debateu Mercados da Agricultura Familiar objetivando Desenvolvimento Rural sustentável;
Sustentabilidade, Água, Agrotóxicos, Alimentos e Saúde no Desenvolvimento Rural Sustentável,
Agricultura Sustentável, Interdisciplinaridade e Gestão de Águas, temas estes debatidos em 14
GT´s.
O GT1 recebeu os trabalhos com o tema “Territórios, redes de solidariedade e
desenvolvimento contra-hegemônico” debateu processos de desenvolvimento centrados em
redes curtas e longas, comparando-se diferentes iniciativas e se destacando a importância dos
territórios, da proximidade e da identidade, a partir dos seus valores econômicos, políticos, culturais
e ambientais. Foi avaliado pelos pesquisadores: Prof. Dr. Marcos Aurélio Saquet, Prof. Dr. Adilson
Francelino Alves, Prof. Dr. César Adrián Ramirez Miranda; Prof. MsC Enrique Rodriguez, e pelos
Doutorandos Renné Benjamini, Clara Heinzmann.
No GT2 a temática foi “Inovações tecnológicas, agroenergia e gestão” e tratou
das inovações tecnológicas na agricultura familiar, agroecológica e agroindustrial, além de
processos de inovação na gestão das propriedades, entidades ligadas à agricultura familiar e
gestão de políticas públicas, bem como suas aplicações. Ainda, empreendedorismo e tecnologia
social no meio rural, matérias primas com potencial de produção de energia e processos de
produção de energia e produtos energéticos no meio rural. Foi avaliado pelos pesquisadores: Prof.
Dr. Armin Feiden; Prof. Dra. Adriana Maria de Grandi, Prof. Dr. Arlindo Fabrício Coreia e pelos
Doutorandos: Kleitson Telmo Grisa e Keitilanger Grisa Hahn.
O GT 3 teve como tema “Agroecologia” e o objetivo foi receber trabalhos e relatos de
experiências que enfocassem processos de transição agroecológica, em seus diversos níveis,
desde o nível de racionalização e substituição de insumos até a construção de sistemas de alta
complexidade. Poderiam também ser enfocados os diferentes campos do desenvolvimento rural
em bases agroecológicas que envolvessem a relação sociedade e natureza, uso e conservação
dos recursos naturais, manejo de agroecossistemas sustentáveis, construção do conhecimento
agroecológico, utilização da homeopatia na transição agroecológica entre outros relacionados ao
tema. Foi avaliado pelos pesquisadores da Embrapa: Dr. Alberto Feiden, Dr. Edgar Aparecido da
Costa (UFSM), Dr. Milton Parron Padovan e pelos doutorandos: Técio Vieira de Araújo e Silvia
Mattei.
No GT4, o tema foi “Movimentos sociais, reforma agrária e resistência no campo”
os artigos e debates foram voltados para os conflitos e lutas pela terra e pela água, a reforma

agrária e assentamentos rurais: luta pela terra e luta na terra, os conflitos ambientais e relacionados
ao uso agrotóxico, a criminalização dos movimentos sociais, o movimento e luta de mulheres
camponesas, os conflitos decorrentes da mineração e grandes obras de infraestrutura, os
movimentos sociais anti-globalização, os conflitos agrários nas fronteiras, a teoria dos movimentos
sociais no campo, a violência no campo, a soberania alimentar, a luta dos indígenas pela terra e a
resistência e modo de vida camponês. Foi avaliado pelos pesquisadores: Prof. Dr. João Edmilson
Fabrini, Prof. Dr. Djoni Roos. Prof. Dr. Conrado Marques; e pelos Doutorandos: Elemar Cezimbra,
Emerson Ferreira da Silva e Flávia Piccinini Paz Gubert.
O GT5 que teve como tema “Educação ambiental e gestão de bacias”
apresentaram processos educativos fundamentados nos seguintes enfoques: Perspectivas e
tendências epistemológicas, praxiológicas, axiomáticas, políticas e metodológicas da Educação
Ambiental; Educação para a agroecologia, economia campesina e economia solidaria; Educação
no campo, para comunidades tradicionais e povos indígenas; Educação inclusiva, e para a
acessibilidade, direitos humanos, da terra e justiça ambiental; Educação ambiental (formal, não
formal e informal), meio ambiente, saúde e proteção das águas; Cidades sustentáveis, seguras e
resilientes; Ética, ciência e sustentabilidade; Ética, bioética e meio ambiente; Promoção da ética
para a vida e para uma cultura da paz; Redes de educação ambiental; Estudos do território,
qualidade da água das nascentes, rios e córregos, Mata ciliar e processos de uso da terra baseados
no conceito de Bacias Hidrográficas; Água como fonte de vida e saúde; Água, escassez,
aproveitamento, cuidado e fonte econômica de recursos; Cidadania e desenvolvimento de
sociedades sustentáveis; Mudanças climáticas, resiliência; Territórios resilientes urbanos e Rurais.
Foi avaliado pelos pesquisadores: Drª.Irene Carniatto, Drª.Marli Renate von Borstel Roesler, Drª.
Drª. Sunilda Galeano Lopez, Drª. Mirna Almna, Drª Isabel Tamara Pedron, Prof. Dr. Alvori Ahlert,
Prof. Dr. Conrado Marques, Jean Carlos Berwaldt, Celso José Farias.
O GT6 tratou sobre a “Gestão das águas na produção de alimentos” e reuniu
pesquisas voltadas à gestão das águas e ao uso múltiplo dos recursos hídricos, bem como discutiu
ações concretas envolvendo o setor público, empresas, sociedade e seus diferentes usuários.
Buscou apresentar soluções e inovações sócio-tecnológicas que promovam o desenvolvimento
sustentável e permitam a produção de alimentos, agregação de valor e melhorias da qualidade com
utilização da água de forma sustentável, seja para promover ações que minimizem seu impacto na
geração de energia, na produção de alimentos, visados na produção em ambientes aquáticos ou
de origem da pesca e da industrialização ou processamento dos alimentos. Foi avaliado pelos
pesquisadores: Prof. Dr. Aldi Feiden, Prof. Dr.Altevir Signor, Prof. MsC Lisa Samudio e os
Doutorandos: Ana Maria da Silva, Andreia Pasini, Ijean Riedo.
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O GT 7 tratou da temática sobre “Segurança e soberania alimentar; cultura
alimentar: interfaces nos contextos rurais e urbanos” debatndo os seguintes temas: Políticas
públicas de SAN;

Cadeias curtas de comercialização; Processamento de alimentos:

potencialidades e impactos para a Soberania e Segurança Alimentar; Políticas e estratégias
sustentáveis para garantir o abastecimento e a comercialização de alimentos; Educação para
fomentar a escolha alimentar saudável; Impactos/efeitos do uso de agrotóxicos sobre a saúde
humana e sobre o meio ambiente; Valorização cultural alimentar; dos modos de saber-fazer e o
patrimônio cultural; Transformações nas práticas alimentares na contemporaneidade; publicidade
em alimentos para crianças; Desperdício de alimentos e suas interfaces; Hábitos alimentares;
Segurança Alimentar e gênero; Alimentação e diversidade etnosociocultural; aspectos sociais de
consumo alimentar por diferentes grupos em grau de vulnerabilidade social. Foi avaliado pelos
pesquisadores Drª Luciana Oliveira de Fariña, Drª Romilda de Souza Lima e pelos Doutorandos:
Juçara Elza H Schram, Veridiany Filus, Jaciara Reis, Rafael Heinrich.
A temática do GT 8 “Educação do campo; patrimônio cultural e saberes
tradicionais; gênero e ruralidades” teve como objetivo reunir e debater pesquisas voltadas ao
patrimônio cultural e aos saberes tradicionais relativos ao universo das ruralidades: Os modos de
fazer; As dinâmicas de repasse dos saberes – inclusive, aquelas que envolvem a oralidade;
Relações inter-geracionais; O patrimônio cultural alimentar e suas relações com o território.
Discussões de gênero e ruralidade, bem como abordar pesquisas relativas aos aspectos teóricos
e metodológicos da Educação do Campo. Foi avaliado pelos pesquisadores: Drª Nelza Mara Pallú
e pelas Doutorandas: Fabiane Grando e Andréia Passini Guareschi.
O GT9 teve como tema “Extensão rural, juventude e sucessão rural, turismo
rural” e pretendeu-se contribuir para uma maior divulgação de pesquisas relacionadas aos temas,
bem como fomentar discussões envolvendo ações concretas no tocante à contribuição da temática
em estudo para o desenvolvimento rural sustentável. Buscou-se ainda, trazer para o âmbito do
desenvolvimento rural sustentável questões ligadas ao público alvo da nova ATER, de ações
realizadas junto a agricultores familiares, comunidades indígenas, pescadores, quilombolas, povos
da floresta, ações extensionistas, horta mandala e urbana, bem como as ações de turismo rural na
agricultura familiar e também metodologias participativas, assim como, estudo de diagnósticos
rurais. Foi avaliado pelos pesquisadores: Dr. Wilson João Zonin, Dr. Nardel Luiz Soares da Silva,
Dr. Valdecir Zonin, Drª. Rosislene de Fátima Fontana, Ms. Simeon Aguallo, e os Doutorandos:
Nandri Cândida Strasburger Fabio Corbari, Vinicius Mattia, André Hein e Jair Kotz.
O GT10 contou com a temática do “Cooperativismo de economia solidária” e
propôs-se a problematizar e refletir as práticas de cooperação no âmbito do desenvolvimento rural,
objetivando a emancipação socioeconômica dos atores, diante dos processos hegemônicos
fortalecidos pela dinâmica da globalização. Foi avaliado pelos pesquisadores:

O GT 11 desenvolveu o tema “Agricultura de montanhas e sistemas agroflorestais”
como objetivo receber trabalhos e relatos de experiências que enfocassem: (1) o desenvolvimento
sustentável com base em novos caminhos para a gestão territorial integrada de ambientes
montanos em um contexto de mudanças climáticas, incluindo políticas públicas, uso da terra,
segurança alimentar e hídrica de suas comunidades; (2) estratégias para a construção de
paisagens sustentáveis com base em sistemas agroflorestais. Foi avaliado pelos pesquisadores:
Dr. Clério Plein, Dr. Dirceu Basso, e pelos Doutorandos: Carlos Alberto da Silva, Carlos Wrase, Luiz Carlos
Dias, Julie Pavinato

O GT 12 tratou do tema “Agropecuária sustentável” e apreciou trabalhos que
contribuem para o desenvolvimento sustentável da Agricultura e Pecuária, controle biológico de
pragas e doenças, manejo sustentável de solos, produção de leite agroecológico, práticas
sustentáveis na agropecuária. Foi avaliado pelos pesquisadores: Dr. Alberto Feiden, MsC Patricias
Rojas. Drª. Daisy Ramirez, e pelos Doutorandos: Leandro Neukirchen e Neron Alípio Berghauser.
No GT13, os trabalhos se voltaram para o tema da “Gestão, legislação e políticas
de desenvolvimento rural sustentável” e abrangeu pesquisas sobre a Constituição Federal e
proteção ambiental, o Código Florestal Brasileiro, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, aspectos
jurídicos da poluição, gestão do capital social, empoderamento, custos de produção e
comercialização, gestão ambiental e do Agronegócio. Foi avaliado pelos pesquisadores: Dr.
Geysler Roger Flores Bortolini, Drª Sandra Coltre e os Doutorandos Márcio Becker e Neron Alípio
Berghauser.
Por fim, o GT14 teve o tema “Agricultura, saberes e línguas indígenas” e trouxe o
debate e o aprofundamento das discussões sobre o modo de vida, os saberes e línguas das
sociedades indígenas brasileiras, o Bem Viver indígena, o uso de recursos naturais e a
territorialidade. Foi avaliado pelos pesquisadores: Drª Nelza Mara Pallú pelos Doutorandos: Mário
Ramón Villalba, Fabiane Grando e Andréia Passini Guareschi.
No total, foram 214 trabalhos aceitos para a apresentação no evento distribuídos nos
GTs conforme ligação com suas respectivas temáticas, os quais estão disponíveis na íntegra neste
caderno de Anais do II SIPGDRS
O II Seminário reuniu também, onze (11) Programas de Pós-Graduação do Brasil e da
América Latina com afinidades no DRS, formando uma mesa de debate com o compartilhamento
de experiências entre os programas, buscando descrever o Estado da arte do Desenvolvimento
Rural Sustentável nos Programas de Pós-Graduação na América Latina.
Esta mesa temática contou com a presença dos seguintes participantes: Prof. José Marcos
Froehlich - Programa de Pós-graduação em Extensão Rural (UFSM); Prof. Sérgio Schneider -
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Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural (UFRGS); Prof. John Wilknson Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade
(UFRRJ), Prof. Alfio Brandenburg - Programa de Pós-Graduação em Sociologia e em Meio
Ambiente e Desenvolvimento (UFPR); Prof. César Adrián Ramirez Miranda: Programa de Posgrado
en Ciências en Desarrollo Rural Regional (UACH - México); Prof. Dr. João Osvaldo Rodrigues
Nunes - Programa de Pós-graduação em Geografia (UNESP); Prof. Wilson João Zonin: - Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável (UNIOESTE); Prof´s. Hernán
Cazzaniga, Diego Hernán Chifarelli, Alejandro Daniel Oviedo, (Posgrado en Desarollo Rural
(UNAM); Prof. Pedro Ivan Christoffoli - Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e
Desenvolvimento Rural Sustentável (UFFS); Prof. Exzolvildres Queiroz Neto - Programa de PósGraduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (UNILA).
O PPGDRS é um Programa de Pós-graduação Interdisciplinar da CAPES, pioneiro em
associar o desenvolvimento rural e a sustentabilidade no seu diploma, construído a partir da sua
conexão com as políticas públicas de educação, C&T, e meio ambiente executadas no Brasil a
partir do século XXI.
O II Seminário internacional tem como objetivo promover o debate acadêmico e formular o
“Estado da Arte do DRS na América Latina”, sistematizando experiências e discussões à cerca do
tema, conectando as instituições e organizações que atuam nesta temática, divulgando o
conhecimento construído sobre o tema.
A realização do II SIPGDRS reforça cada vez mais nossa utopia do desenvolvimento rural
sustentável. Eduardo Galeano nos motivava a ter utopias para orientar a nossa caminhada, mesmo
sabendo que “por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve
para isso: para que eu não deixe de caminhar.”
Queremos em nome do PPGDRS agradecer todos os apoiadores e patrocinadores, em
especial a ITAIPU Binacional, ao CNPq, a Fundação Araucária, a PRPPG/UNIOESTE e a
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Nosso agradecimento a todos os palestrantes do evento, pela qualidade técnica das
apresentações, pela riqueza e diversidade epistemológica dos conteúdos, que contribuíram para a
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Um agradecimento sincero para todos os colaboradores da Comissão Organizadora e
Científica do II SIPGDRS e, o nosso abraço fraternal para todos os participantes do evento, e em
especial aos que publicaram seus trabalhos de pesquisa e extensão, aos que prestigiaram os
debates e apresentações, aos participantes estrangeiros, de 10 países diferentes que se fizeram
presentes.

Boa caminhada para tod@s e até sempre.
E-mail do PPGDRS: rondon.ppgdrs@unioeste.br
Nosso telefone: 45 3284 7916
Página no facebook:
https://www.facebook.com/posgraduacao.desenvolvimentoruralsustentavel
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Resumo
Este texto é parte da tese de doutorado em andamento, que visa relatar a comercialização de cestas de
alimentos orgânicos, obtidos a partir das atividades da agroecologia. É pertinente destacar que o
desenvolvimento sustentável e a qualidade do meio natural se desdobram no crescimento social, junto as
coletividades, vez que as formas de apropriação, a fim de aproveitar os recursos específicos do território onde
vivem objetivando as redes de solidariedade, bem como as redes curtas de proximidade. Ou seja, na prática
as propostas que visam a eficiência na produção, desenvolvimento de mercadorias ecologicamente corretas,
melhoramento das condições de trabalho, predomina uma racionalidade produtiva favorecendo uma base de
consolidação entre economia e ecologia. O referencial epistemológico e metodológico foi o construcionismo
social. Na análise preliminar dos resultados constou-se que as relações de proximidade entre agricultores e
consumidor visam a criação de vínculo e laços de confiança, e que as práticas participativas na montagem das
cestas favorecem a dialogicidade e aproximação do coletivo e fortalecimento da autogestão e emancipação
dos agricultores. Na análise de conteúdo, foi possível estabelecer propostas de ações a serem realizadas com
a comunidade. Por fim, a práxis social é prioridade, a fim de redefinir as bases da economia solidária, as redes
curtas, quanto a responsabilidade em relação à política econômica à luz do desenvolvimento sustentável.
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Abstract
This text is part of the doctoral thesis in progress, which aims to report the commercialization
of organic food baskets, obtained from the activities of agroecology. It is pertinent to emphasize
that sustainable development and the quality of the natural environment unfold in the social
growth, together with the collectivities, instead the forms of appropriation, in order to take
advantage of the specific resources of the territory where they live aiming at the networks of
solidarity, as well as the short proximity networks. That is, in practice the proposals that aim
at efficiency in production, development of ecologically correct goods, improvement of working
conditions, a productive rationality prevails favoring a basis of consolidation between
economy and ecology. The epistemological and methodological framework was social
constructionism. In the preliminary analysis of the results it was observed that the proximity
relations between farmers and consumers aim at the creation of bonds and bonds of trust, and
that the participatory practices in the assembly of the baskets favor the dialogical and
approximation of the collective and strengthening of self-management and emancipation
farmers. In content analysis, it was possible to establish proposals for actions to be carried out
with the community. Finally, social praxis is a priority, in order to redefine the bases of the
solidarity economy, the short networks, and the responsibility for economic policy in the light
of sustainable development.
Key words: Social Transformation; Sovereignty; Food Safety.

1. INTRODUÇÃO
As famílias campesinas têm como características a centralidade da produção de
alimentos para sua subsistência e não propriamente na comercialização, entretanto, na esteira
da (in)segurança alimentar, que as cestas trouxeram uma ressignificação no ato de plantar.
O alimento é a base da pirâmide para a humanidade, é dele que se retira os nutrientes
necessários para que os nossos sistemas funcionem. Entretanto, após mudanças de hábitos e
comportamentos frente à dinâmica do dia a dia, motivados pela agenda conturbada e a falta de
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tempo, surgem produtos alimentícios de fácil preparo, tais como industrializados, enlatados
e/ou processados, fast food a fim de facilitar o dia a dia.
O conceito de Segurança Alimentar surgiu no século XX na Europa e a preocupação
era que os países tinham sobre a capacidade em produzir seus próprios alimentos ou a
capacidade de estocar alimentos suficientes para não terem sua segurança nacional ameaçada,
essa concepção de segurança alimentar a autossuficiência e a disponibilidade era o atributo
mais evidente, entretanto em 1992 a FAO declarou a essencialidade da qualidade biológica,
sanitária, cultural e nutricional dos alimentos (CUSTÓDIO; FURQUIM; SANTOS;
CYRILLO, 2011).
Evidentemente, a soberania alimentar redimensiona os projetos de reforma agrária e
agroecologia e favorece os processos administrativos de grupos, associações e cooperativas
dando autonomia às famílias na gestão, produção e consumo de alimentos. Na Conferência
Mundial de Soberania Alimentar, realizada em Mali em 2007 a Declaração de Nyéléni que:
[ ] a soberania alimentar dá prioridade para as economias locais e aos mercados locais
e nacionais e outorga o poder aos camponeses e agricultura familiar, pesca artesanal
e ao pastoreio tradicional. Coloca a produção alimentar a distribuição e o consumo
sobre a base da sustentabilidade ambiental social e econômica [...] (Declaração de
Nyéléni apud STEDILE e CARVALHO, 2010, s/p).

O conceito de soberania alimentar torna-se mais abrangente que a segurança alimentar,
vez que, traz à luz a inquietação dos agricultores campesinos, estes que são os produtores reais
de alimentos, respeitando seus hábitos, cultura de produção com métodos sustentáveis. De
acordo com a neurocientista Suzana Herculano – Houzel, estudar a alimentação está
diretamente relacionado com estudar o indivíduo e seus hábitos, pois: Em cada lar, pelo menos
umas cinco horas diárias são dedicadas à comida, entre refeições, lanches e seu preparo. E isso
nem inclui as idas ao supermercado, à padaria ou ao açougue (HERCULANOHOUZEL, 2003,
p.212).
Mas, algumas indagações? É possível que produtos in natura nos promova uma
alimentação mais saudável em meio à tantos defensivos agrícolas? E os orgânicos? E o
custo/benefício?!
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Em tempos de avanços e descobertas dos agravos à saúde, levando em consideração
que a alimentação é a base de tudo, com certeza investir em produtos de boa procedência,
seguro, é sem dúvida a saída para uma possível mudança de hábitos na alimentação.
Diante da emergência em tal mudança, no litoral do Paraná, no acampamento
Agroflorestal José Lutzenberger, há produções de alimentos sem defensivos agrícolas, fruto do
modelo de cultivo familiar e do Sistema Agrofloresta 3 (um modelo sustentável), que vem
quebrar o paradigma, para uma alimentação saudável. A comunidade semanalmente entrega
produtos orgânicos nos sete municípios do litoral. Os pedidos são realizados via WhatsApp e
todas as sextas-feiras são entregues os alimentos.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este texto é parte da tese em andamento, ainda incipiente, referente a soberania e
segurança alimentar e seus determinantes e condicionantes em saúde. O lócus do estudo foi no
acampamento Agroflorestal José Lutzenberger, no município de Antonina/PR. Um dos
objetivos deste estudo foi relatar a comercialização de cestas de alimentos orgânicos, obtidos
a partir das atividades da agroecologia. Para a articulação da proposta metodológica deste
trabalho foi sob as seguintes perspectivas: Investigación Acción Participativa, proposta por
Fals Borda (1980), com abordagem qualitativa, e o construtivismo, vez que, tal perspectiva não
utiliza apenas uma metodologia, ou seja, não busca uma avaliação que trará uma verdade em
detrimento das demais, mas, de um percurso que levará à compreensão de sentidos. Todavia, o
pesquisador assume uma postura reflexiva nos processos de investigação (BURR, 2003;
SPINK, 2010). O instrumento de pesquisa utilizado foram as entrevistas semiestruturada e
diário de campo, e, para a análise dos dados foram seguidos os seguintes passos: transcrições
das entrevistas, análise de conteúdo relevantes à temática a fim de contextualizar as narrativas
em relação a soberania e segurança alimentar.

3

Os sistemas de produção agroflorestais se definem como uma série de sistemas e tecnologias de uso da terra
onde se combinam árvores com cultivos agrícolas e/ou pastos em função do tempo e espaço para incrementare
otimizar a produção de forma sustentada (FASSBENDER, 1987);
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3. A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E A PROMOÇÃO DE SAÚDE
A produção de alimentos, alimentação/saudável e seus conflitos como a fome, a
desnutrição e a obesidade, a abordagem da segurança alimentar e a organização da comunidade
do campo na produção, processamento, consumo e comércio de alimentos orgânicos se faz
pertinente principalmente por integrar-se na perspectiva de sistemas agroalimentares.
Na obra de Josué de Castro “Geografia da Fome” (1946), o autor analisa a fome e a
desnutrição no Brasil, e atribui a fome como um fenômeno social e coletivo que é distribuído
por todos os espaços do planeta. Os debates acerca dos trabalhos de Castro, em grande parte
estão ligados diretamente às condições socioeconômicas, gestão pública ineficiente, escassez
de alimentos em determinado território, pobreza e valores sociais. Este mesmo autor é
considerado o principal responsável por expor quais são os passos que devemos dar para
ascendermos as discussões acerca da SAN nacional e internacionalmente.
A organização das comunidades do campo traz em seu escopo a busca inexorável de
sua reprodução social, que assume a prática agroecológica para a emancipação e autonomia. O
campesinato torna-se uma condição primordial para este modelo agroalimentar, que de acordo
com Shanin (2005, p.19) permite “definir as dimensões da exploração do homem pelo homem
e os caminhos da luta para combatê-las”.
Todavia, as práticas dos camponeses (que em geral são agroecológicas) (GAZOLLA,
2004; WEZEL et al, 2009; SOSA et al, 2012; DUFUMIER, M. e LALLAU, 2010; ALTIERI e
TOLEDO, 2011), contrapõem-se com um grupo de atores e processos dominantes na produção,
processamento e comercialização de alimentos em escala global. Esses processos de
estruturação baseiam-se na acumulação e reprodução de capital e por consequência na
hegemonia corporativa sobre o setor agroalimentar. Evidencia-se o poder da industrialização
da alimentação, a partir de algumas poucas empresas multinacionais, tornando-se uma
ferramenta para obtenção de lucros vultosos no contexto da agricultura.
Maluf (2002) aponta que oportunizar as práticas de produção agroalimentar é fator
essencial para a reprodução da identidade no meio rural, tanto como fonte de renda e de
alimentos para o autoconsumo, quanto por fornecerem a base necessária para muitas das
atividades não agrícolas.
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Evidentemente, que a produção de alimentos a partir do SAF’s, que garante a proteção
e diversidade do meio ambiente, sobretudo a soberania alimentar, com autonomia e
emancipação dos agricultores, aliados com a manutenção da biodiversidade e equilíbrio dos
ecossistemas (CASADO et al., 2000).
De acordo com Oliveira (1999), a monopolização do território pelo capital, que
Fernandes (2009), compreende por territorialização do agronegócio, também expressa o
campo, frente da desterritorialização e exploração do campesinato. A territorialização e
desterritorialização demonstram a perspectiva díspar e paradoxal do desenvolvimento do
capitalismo no campo (OLIVEIRA, 1999). Ademais, essa reprodução do capital se dá de duas
formas: relações capitalistas e relações não-capitalistas (MARTINS, 1981), sendo a segunda
aplicadas pelas relações camponesas de produção.
Diante da problemática no meio rural e do cenário marcado por extrema desigualdade
de acesso à terra e por uma dinâmica competitiva nos segmentos modernizados, as indagações
do século XIX, “A quem pertencerá o solo? Quem o cultiva? Como o cultivará?”4 O modo de
produção das famílias do Acampamento Agroflorestal traz suas potencialidades na produção e
consumo de seus alimentos.
De acordo com o CONSEA:
Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer
o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social,
econômica e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004, p. 4).

A alimentação adequada/saudável tem no seu bojo um engendramento direto com a
saúde. As políticas, programas de saúde e nutrição são desenvolvidas no âmbito do SUS e são
um dos alicerces para a concretização da Segurança Alimentar e Nutricional, tendo a Atenção
Primária como ordenadora das ações de forma alinhada, planejada e articulada nos diferentes
níveis de atenção à saúde. Promover a segurança alimentar é garantir a transformação e

4

Kropotkin em uma reflexão sobre o contexto social miserável enfrentado pela Europa na segunda metade do
século XIX. A questão agrária é a questão do momento; saber de nova forma de posse e de cultura do solo um
futuro próximo nos reserva. A quem pertencerá o solo? Quem cultivará? Como cultivará? Ninguém
desconhecerá a gravidade do problema [...] (KROPOTKIN, 2005, p. 117).
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emancipação da população do campesinato, que abrangem aspectos econômicos e sociais, mas
também mudanças significativas na estrutura de hegemonia política (PINHEIRO, 2005). Ora,
pode-se afirmar que o acesso a alimentos de qualidade e seguros é garantir saúde e quebrar a
espiral da pobreza
Instituído como direito universal na Constituição Federal de 1988 e no artigo 3º da Lei
Orgânica do SUS (Lei 8080/1990), de igual modo, por meio de Lei Orgânica, instituiu a
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como:

A realização do direito humano a uma alimentação saudável, acessível, de
qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares
saudáveis, respeitando as diversidades culturais e sendo sustentável do ponto de
vista sócio-econômico e agroecológico (BRASIL, 2006).

O SUS tem como objetivo a integralidade das ações de promoção, proteção e
recuperação e as interrelações entre as dimensões biopsicossociais do processo saúde-doença.
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) destina-se a aproximar a
produção, abastecimento, comercialização e consumo de alimentos, considerando também suas
interrelações (BURLANDY, 2009).
A relação da epidemiologia nutricional e a segurança alimentar implicam nas práticas
alimentares. Contudo a epidemiologia que se ocupa dos determinantes, ordenamento e
frequência dos eventos e agravos em saúde, busca elucidar fatores associados com a (in)
segurança alimentar. O processo epidemiológico decorre das transformações temporais e
espaciais. As transições de desenvolvimento são processos que traz à luz às relações entre
epidemiologia, (in) segurança alimentar e sustentabilidade. É o processo que determina
socialmente a causalidade em saúde (KAC, SHIERI e GIGANTE, 2007).

4. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
A

atividade rural como forma de promover desenvolvimento local, meios

que se objetivem em atrair uma determinada demanda de consumidores, ofertando
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produtos que, de maneira sustentável, melhorem ou promovam novas fontes de renda
para comunidades rurais.
A concepção da produção de alimentos orgânicos não pode ser definida como um
resultado de um processo a ser consumido monetariamente apenas, pois os produtos ofertados
ocorrem a partir de fatores e interações sociais, experiências e resultados destes elementos que
impactam em vários aspectos do desenvolvimento individual e coletivo, incluindo a saúde
física e mental.
A Agroecologia e a agricultura orgânica podem ser, como ciência e prática agrícola,
formas de promoção de desenvolvimento rural sustentável, pois os processos de aprendizagem,
a utilização das técnicas e suas experimentações superam as desigualdades que objetivam a
reaplicação em rede, sobretudo a agricultura familiar.
De acordo com ALTIERI (2012), a ciência da Agroecologia procura aplicar os
princípios ecológicos básicos para estudar, planejar e manipular agroecossistemas que sejam
produtivos e conservadores dos recursos naturais. Isso significa a necessidade de se ir além do
simples uso de práticas alternativas de desenvolvimento de agroecossistemas com baixa
dependência de insumos externos.
Em síntese, o enfoque agroecológico corresponde à aplicação interativa de vários
conceitos e princípios desde a Ecologia, à Antropologia, entre outras áreas do conhecimento,
no redesenho e remanejo de agroecossistemas que sejam sustentáveis ao longo do tempo,
configurando-se como um campo de conhecimento híbrido, para apoiar o processo de
desenvolvimento rural sustentável (LOURENÇO et al, 2016).
Guzmán afirma que, a Agroecologia como ciência para o desenvolvimento rural
constitui:
O campo do conhecimento que promove o manejo ecológico dos recursos naturais,
através (sic) (por meio ) de formas de ação social coletiva que apresentam alternativas
à atual crise da modernidade, mediante propostas de desenvolvimento participativo
desde os âmbitos da produção e da circulação alternativa de seus produtos,
pretendendo estabelecer formas de produção e de consumo que contribuam para
encarar a crise ecológica e social e, deste modo, restaurar o curso alterado da
coevolução social e ecológica. Sua estratégia tem uma natureza sistêmica em torno à
dimensão local, onde se encontram os sistemas de conhecimento portadores do
potencial endógeno e sociocultural (GUZMÁN, 1999 apud CAPORAL, 2001)
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A partir da afirmação de Guzmán, podemos compreender que as dimensões do
agroecológico, nos traz um elemento transformador e indissociável: homem x natureza, ou seja,
a sustentabilidade é um conjunto de elementos, vez que, há uma codependência de processos
de reprodução social e ecológica. Logo, se faz pertinente que o desenvolvimento são a partir
dos conhecimentos que os agricultores/comunidade têm em relação aos recursos naturais. De
acordo com Altieri (2000, p. 16) “trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios
agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, à compreensão e avaliação do efeito, das
tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo”. Ou seja, para além da
produção, sem pesticidas ou defensivos agrícolas, são os saberes e valores que cada
comunidade possui com seu território.

5. DA TERRA À MESA
O território que sempre está em constante transformação, pois as relações de poder
nunca cessam, a necessidade da terra pelos sujeitos que dela precisam para trabalhar e
sobreviver deram origem ao Acampamento Agroflorestal José Lutzenberger, os camponeses
resistiram contra o latifúndio e decidiram proceder em face da desterritorialização e
reterritorialização que vivem há quatorze anos.
O referido acampamento está situado no litoral do estado do Paraná, dentro da
jurisdição do município de Antonina, cerca de 35 quilômetros da zona urbana deste município.
É relevante destacar que o acampamento se encontra dentro dos limites da Área de Proteção
Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, abrigando parte remanescente da Floresta Atlântica
Brasileira e desde 2003 concilia a produção de alimentos livres de agrotóxicos - de couve ao
café - com a recuperação da Mata Atlântica.
Da área de 240 hectares, apenas 10% é utilizada para a produção, de acordo com o
agricultor Jonas Souza (2017) integrante de uma das 20 famílias
acampadas: “Para trabalhar no sistema agroflorestal não precisa de grandes áreas”.
A comunidade do referido acampamento tem desenvolvido estratégias para promover
saúde e sustentabilidade com as cestas semanais. Essas cestas são solicitadas via WhatsApp e
entregues todas as sextas-feiras nos municípios do litoral. A diversidade de produtos depende
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da época do ano, tendo em vista que a comunidade trabalha com o Sistemas Agroflorestais
(SAF’s), portanto, conta com a sazonalidade da produção. Contudo, mandioca, batata doce,
frutas, algumas hortaliças, couve-flor e alguns alimentos processados tais como: farinha,
geleias, licores e cachaças, entre outros, são facilmente encontrados.
Evidentemente, que essas experiências são possíveis dinamizar a economia local por
meio dos circuitos curtos, bem como, a economia solidária, sendo os circuitos curtos de
proximidade uma alternativa viável no fortalecimento socioeconômico da agricultura familiar.
Ainda, os circuitos curtos visam a redução do preço ao consumidor, logo fomenta a segurança
alimentar nutricional, promoção de saúde e a mudança dos hábitos alimentares, já para o
agricultor a autonomia, a autoestima, a valoração do seu produto e a garantia da preservação
do meio ambiente, sobretudo a sistematização de suas experiências agroecológicas.
A comercialização das cestas, observa princípios da economia solidária e do referencial
de circuitos curtos de proximidade (MORUZZI MARQUES; MOAL e ANDRADE, 2014). A
valorização do trabalho realizado pelos agricultores, o respeito pela natureza, autonomia
econômica e o estabelecimento de maiores laços de solidariedade entre produtor e consumidor
constituem pilares destes princípios. Essa proximidade entre agricultores e consumidores é um
engendramento do processo de troca em múltiplos níveis, materiais e simbólicos (PLOEG,
2016). Logo, a confiança se consolida no bojo destas relações.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os produtos comercializados pela comunidade do acampamento Agroflorestal José
Lutzenberger são obtidos, majoritariamente, pela Associação Filhos da Terra., outros produtos
processados complementam a cesta, que também são produtos orgânicos obtidos a partir das
atividades da Agroindústria, um diferencial para as famílias do referido acampamento, não
ficando restritos apenas nos produtos in natura, proporcionando maior valor agregado às
cestas.
No que tange as redes curtas de aproximação, a interação e a proximidade visam a
criação de vínculo e laços de confiança entre consumidor e agricultores, além da reflexão frente
a promoção à saúde, o respeito em relação ao trabalho no campo, a sazonalidade e
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disponibilidade dos produtos e acima de tudo a segurança alimentar e da reforma agrária, ou
seja, é uma quebra de paradigma. Ainda, o fortalecimento socioeconômico das famílias, pois
favorece a autonomia e protagonismo das mesmas, bem como, as práticas agroecológicas.
Com a análise de conteúdo, foi possível evidenciar “nós” e elaborar propostas de ações
juntamente com a comunidade, para a implementação, tais como: a) biossegurança na
manipulação de alimentos; b) reciclagem de materiais potencialmente reutilizáveis e
recicláveis, c) catalogação das plantas medicinais existentes no acampamento; d) elaboração
de livro de receitas, para acompanhar as cestas.
Pode-se concluir que as atividades das entregas das cestas consistem em princípios da
economia solidária e dos circuitos curtos de proximidade. Ainda, a proximidade se estende
entre os atores do referido território, pois a montagem das cestas são momentos que a
comunidade se reúne, de forma solidária, além de favorecer a dialogicidade em prol de
estratégias e parcerias para o aprimoramento da comercialização de seus produtos,
fortalecimento da autogestão e emancipação dos agricultores, além da validação e apropriação
de diversos conhecimentos construídos durante o trabalho.
No que tange a proximidade consumidor e agricultor, cabe destacar que é possível
estabelecer um espaço de trocas e debates, assim como de reflexão acerca da reforma agrária,
o trabalho dos agricultores, a valorização do desenvolvimento rural sustentável por meio das
práticas da agroecologia, da promoção e proteção da saúde a partir da mudança nos hábitos
alimentares com a soberania e segurança alimentar e nutricional. Sendo a produção orgânica e
Agroecológica por meio da Agricultura Familiar é realmente um ato de resistência, e
sua importância vêm crescendo, apesar de todos os desafios.
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COOPERATIVA DE TRABALHO BIOLABORE: A CONTRIBUIÇÃO PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
BIOLABORE COOPERATIVE OF WORK: THE CONTRIBUTION TO FAMILY
AGRICULTURE AND SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Grupo de Trabalho: Extensão Rural (GT9)
KLESENER, Hedson Mauro5
SCHNEIDER, Mauri José6
BASSO, Dirceu7

Resumo: O presente estudo desenvolveu-se no âmbito da Cooperativa de Trabalho Biolabore
que atua com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). As ações da Cooperativa
objetivam promover o Desenvolvimento Rural Sustentável com ênfase no fortalecimento da
agricultura familiar e nas redes socais locais. As ações de extensão junto aos agricultores
contemplam atividades desde as práticas de produção até as de comercialização. As famílias
assistidas pela Biolabore situam-se entre aqueles agricultores que não recebem os serviços de
ATER das grandes corporações ligadas aos produtos de comodities. A pesquisa foi
desenvolvida com os cooperados da Biolabore e agricultores assistidos pelos profissionais.
Além de verificar o número de propriedades atendidas e suas formas de comercialização, foi
possível no estudo observar uma percepção de satisfação positiva por parte das famílias
atendidas, decorrente principalmente devido à redução no uso de agrotóxicos e diminuição
dos custos de produção.
PalavrasChave: Desenvolvimento. Cooperativismo. Assistência Técnica e Extesnão Rural.
Sustentabilidade.
Abstract: The present study was developed within the scope of the Biolabore Cooperative of
Work that works with Technical Assistance and Rural Extension (ATER). The actions of
Cooperativa aim to promote Sustainable Rural Development with emphasis on strengthening
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family agriculture and local social networks. Extension actions with farmers include activities
ranging from production practices to marketing practices. Families assisted by Biolabore are
among those farmers who do not receive ATER services from large corporations linked to
commodity products. The research was developed with Biolabore cooperatives and farmers
assisted by professionals. In addition to verifying the number of properties served and their
forms of commercialization, it was possible in the study to observe a perception of positive
satisfaction on the part of the families served, mainly due to the reduction in the use of
pesticides and decrease of production costs.
Keywords: Development. Cooperativism. Technical Assistance and Rural Excellence.
Sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Fundada em 21 de novembro de 2005, com 76 cooperados, atualmente a Biolabore
(Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná) possui sede no município de Santa
Helena, região oeste do Estado do Paraná. Sua missão éfornecer serviços técnicos
especializados e produtos para o desenvolvimento sustentável. Os principais objetivos da
Biolabore é o atendimento aos agricultores familiares em práticas agrícolas, pesquisas,
assessorias técnicas, realização de cursos, apoio na gestão, dentre outros serviços. Possui
ênfase nas práticas orientadas pelos princípios da agroecologia e da diversificação produtiva.
A presente pesquisa tem como propósito analisar as contribuições dos serviços de Ater
da Cooperativa Biolabore, através do atendimento de seus profissionais associados, aos
agricultores familiares assistidos. Com os serviços de extensão rural os produtores estão de
capacitando para melhorar as condições de vida e de produção e contribuindo com o
desenvolvimento rural. Desta forma, estão fomentando a sustentabilidade e colaborando para
um rural mais limpo e saudável, com alimentos livres de agrotóxicos e com maior qualidade
nutricional.
A agricultura familiar é uma forma de produção onde predomina a integração entre a
gestão e o trabalho. A família dirige o processo produtivo e utilizando, predominantemente,
o trabalho familiar.Parte dos agricultores familiares optam pelas práticas de produção
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agroecológica como uma alternativa de produção e ampliação de renda para a melhoria das
condições de vida.
Com a formação de associações e cooperativas a agricultura familiar torna-se mais
forte, formando redes sociais para inserir-se nos mercados. A comercialização dos produtos
pode estar conectada a cadeias curtas ou cadeias longas. Os mercados de cadeias curtas são
tidos como principais pelos agricultores familiares com produção agroecológica, pois através
destes, os agricultores vendem seus produtos à consumidores conscientes, reforçam os lações
de confiança e valorizam a reciprocidade.
Assim sendo, neste texto, faz-se uma breve análise da atuação da Biolabore
(Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná) em vários municípios da região
Oeste do Estado do Paraná. Apresenta-se alguns resultados alcançados pelo desempenho dos
agricultores familiares mediante às assistências da Rede de Assistência Técnica e Extensão
Rural recebida, entre eles destaca-se a redução dos custos de produção e a satisfação dos
serviços pelos agricultores assistidos.

2. DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO

As contribuições da Biolabore extende-se em vários aspectos acerca do
desenvolvimento rural sustentável, principalmente aos produtores da agricultura familiar, os
quais podem organizar-se em cooperativas e/ou associações, juntando suas forças obtendo
mais benefícios através do uso da produção de alimentos agroecologicamente corretos e
vendendo seus produtos livres de intermediários, com o acesso direto ao consumidor,
melhorando suas rendas e, consequentemente, sua qualidade de vida.

2.1 Desenvolvimento
A noção de desenvolvimento tem recebido várias interpretações ao longo do tempo,
mas começou a ser comum depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 60, em quase todo
o mundo, sociedade moderna e sociedade desenvolvida tinham o mesmo significado. Esse
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modelo baseava-se no consumo cada vez maior dos recursos naturais. Assim, quanto mais a
industrialização avançava, maior era a destruição do meio ambiente.Nos anos 70, com a crise
do petróleo, as nações consideradas desenvolvidas puderam perceber as consequências da sua
opção de desenvolvimento centrado na exploração intensiva dos recursos naturais finitos.
De acordo com Schneider e Escher (2011, Pag. 181), neste início de século XXI, o
tema desenvolvimento voltou a ocupar espaço nas agendas de pesquisa dos cientistas sociais
e atrair considerável atenção dos formuladores de políticas. Temas como território, ruralidade,
e desenvolvimento, têm passado por constantes tentativas de atualização e renovação. Isso
ocorre não apenas no campo acadêmico, mas também no campo político e nas práticas de
diferentes grupos sociais, (SCHNEIDER e ESCHER, 2011, p. 207). Com relação ao
desenvolvimento, este precisa levar em conta não apenas questões econômicas, tecnológicas
e produtivas, mas também as que dizer respeito a cultura, as liberdades das pessoas e as
ambientais no que diz respeito a relação do homem com a natureza.
Long e Ploeg (1994), apresentam uma breve retrospectiva esquemática dos modelos
estruturais de desenvolvimento. Abordam que, apesar das diferenças óbvias e das armadilhas
teóricas, os dois modelos estruturais dominantes, a teoria da modernização e a teoria
neomarxista, têm semelhanças paradigmáticas.A teoria da modernização concebe o
desenvolvimento em termos de um movimento progressivo em direção às formas tecnológicas
e institucionalmente mais complexas e integradas à sociedade moderna:
Esse processo é desenvolvido é mantido através de um envolvimento crescente em
mercados de commodities e através de uma série de intervenções envolvendo a
transferência de tecnologias, conhecimentos, recursos e formas de organização do
mundo desenvolvido ou de setores de um país, para partes menos desenvolvidas.
Dessa forma, a sociedade tradicional é impulsionada para o mundo moderno e,
gradualmente, ainda que com algumas crises institucionais, sua economia e
estruturação social adquirem os ornamentos da modernidade (LONG e PLOEG
(1994).

Por outro lado, as teorias neomarxistas:
Acentuam a natureza espoliativa desses processos, atribuindo-os à tendência
expansionista inerente ao capitalismo mundial, e à sua constante necessidade de abrir
novos mercados, aumentar o nível de obtenção de excedentes e de acumular capital.
Aqui a imagem é a de interesses capitalistas, estrangeiros e nacionais, modos ou
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relações de produção subordinativas não capitalistas e de vinculação dos países em
uma rede de dependências econômicas e políticas (LONG e PLOEG, 1994).

Essas duas perspectivas representam posições ideologicamente opostas, (LONG e
PLOEG, 1994). A primeira adere a um ponto de vista reconhecido como liberal e acredita nos
benefícios do gradualismo e no efeito de trasnbordamento. A segunda adota um ponto de vista
considerado radical e concebe o desenvolvimento como um processo inerentemente desigual,
envolvendo a expansão continuada das sociedades periféricas.
Para Sen (2000, p. 17), o “Desenvolvimento como Liberdade” pode ser visto como um
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam.
O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de
desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento como Produto Nacional
Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanços ou
modernização social. A liberdade depende também de outros determinantes, como as
disposições sociais, econômicas e direitos civis (SEN, 2000, p. 17)

Quanto ao desenvolvimento sustentável, de acordo com Estender e Pitta (2008, p. 22),
seu conceito surgiu durante a Comissão de Brundtland na década de 1980, com a seguinte
definição: “É a forma como as atuais gerações satisfazem suas necessidades sem, no entanto,
comprometer a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”.
Faz-se importante refletir sobre a perspectiva do desenvolvimento com ênfase na
agricultura familiar.

2.2Agricultura Familiar
Conforme Schneider (2014, p. 32), a agricultura familiar é uma forma de produção
onde predomina a integração entre gestão e trabalho. Uma das características da agricultura
familiar também é o horizonte das gerações. É formada por agricultores e famílias que dirigem
o processo produtivo, dando ênfase à diversificação e utilizando o trabalho familiar.
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Os agricultores familiares constituem uma categoria social economicamente diversa e
socialmente heterogênea (SCHNEIDER, 2016; BASSO E GEHLEN 2015). Trata-se de uma
forma particular de organização de trabalho e de produção que existe e se reproduz a partir de
distintas estratégias produtivas agrícolas e não agrícolas em consonância com o contexto
social e econômico em que estão inseridos. Sua reprodução ascendente ou descendente não
decorre apenas de um ato voluntário como uma política pública ou mesmo um desejo
individual ou familiar.
Segundo Taschetto e Walkowicz (2007), os agricultores familiares até a década de 70
produziam alimentos para o consumo e comercialização apenas dos excedentes, para
aquisição de itens que não eram produzidos na propriedade, assegurando assim, a subsistência
da propriedade. Todo o trabalho na propriedade era realizado pela família e para a mesma.
O processo de globalização, que consolida o “mercado mundial” e aprofunda a
reestruturação capitalista, gera um processo combinado de distanciamento e compressão na
relação espaço-tempo. Como resultado, promove uma nova divisão internacional e territorial
do trabalho, que altera as formas organizacionais das firmas e os processos de produção e
circulação de mercadorias em escala global (SCHNEIDER e ESCHER, 2011). A
reestruturação capitalista também causa impactos nas áreas rurais, tornando-as cada vez mais
abertas e interconectadas com as dinâmicas tecnológicas, mercantis e político-institucionais
do capitalismo contemporâneo. Isto faz ampliar a dependência do rural em relação a forças
externas.
Mas a contribuição da agricultura familiar não é apenas econômica. Para Schneider,
No que concerne aos aspectos sociais e demográficos, a agricultura familiar
contribuiu de modo decisivo para a manutenção das famílias no meio rural. As
comunidades rurais em que se verifica a presença da agricultura familiar possuem
vida social ativa, que, muitas vezes, reflete-se em dinâmicas locais virtuosas. A
agricultura familiar também é importante para as mulheres e os jovens, pois o acesso
à terra e aos ativos produtivos são recursos fundamentais para garantia de seus meios
de vida nos casos em que os homens migram para trabalhar fora da agricultura
(SCHNEIDER, 2016, pag. 16 e 17).

A promoção da agricultura familiar não é exclusivamente um objetivo de caráter
social, mas sim um elemento estratégico de um novo modelo de desenvolvimento econômico
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para o Brasil. Desafogar minifundistas, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem
agricultores familiares viáveis, transformar arrendatários em proprietários e oferecer terras a
seus filhos são pontos prioritários da perspectiva de mais sustentabilidade (VEIGA,
ABRAMOVAY e EHLERS, 2003)
Nos anosoitenta, nas reflexões sobre desenvolvimento e produção de alimentos ganha
força, também, a produção a partir dos princípios da agroecologia enquanto uma outra
perspectiva teórica, recuperando a necessidade deconservação da biodiversidade ecológica e
cultural, assim como o enfoque sistêmicopara a abordagem dos aspectos relativos ao fluxo de
energia e de materiais nos sistemaseconômicos.

2.3 Agroecologia
Na esteira das correntes que conformam a perspectiva ecossocial, nos anosoitenta,
surge a Agroecologia como perspectiva teórica, recuperando a necessidade deconservação da
biodiversidade ecológica e cultural, assim como o enfoque sistêmicopara a abordagem dos
aspectos relativos ao fluxo de energia e de materiais nos sistemaseconômicos.
Conceituar a agroecologia pressupõe, inicialmente, vincular seusinteresses e suas
pretensões no campo da agricultura e da sociedade. Sob umaperspectiva mais superficial, a
Agroecologia incorpora idéias ambientais e sentimento social a respeito da agricultura, com
características normativa ou prescritiva queultrapassam os limites da agricultura propriamente
dita (HECHT, 1989, apud CAPORAL e COSTABEBER).
Agroecologia se refere ao estudo de fenômenospuramente ecológicos que ocorrem no
âmbito dos cultivos, o que traduz o seu enormepotencial de aplicação para resolver questões
tecnológicas e favorecer o desenho e agestão de agroecossistemas sustentáveis.
A agroecologia oferece determinadas vantagens aos produtores da agricultura familiar
por considerar os conhecimentos e as trajetórias dos agricultores. Ainda, as práticas
agroecológicas: favorecem a diversificação produtiva, melhoram a estabilidade e a
produtividade das propriedades na perspectiva sistêmica; valorizam a produção de insumos
internos ao estabelecimento familiar diante ao insumos externos; reduzem riscos de diversas
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

dimensões à família, suas práticas valorizam os processos biológicos da natureza e, deste
modo, auxiliam o meio ambiente; se adaptam à zonas mais frágeis, são congruentes com os
sistemas agrícolas, cultura e modo de vida dos agricultores e melhoram a segurança alimentar
e nutricional, a saúde e o meio ambiente.
A diversidade é entendida como uma condição que se realiza segundo diferentes
formas de renda, atividades, ocupações, sistemas de produção, estrutura fundiária, entre outras
(SCHNEIDER, 2010, p. 89). A diversidade manifesta-se por meio de um repertório de
iniciativas individuais ou familiares que funcionam e operam como alternativas em contexto
de privação e dificuldades, muitas vezes decorrentes da falta de opções, mas, não raro,
também em decorrência dos erros e equívocos provocados pela especialização. Já a
diversificação remete ao entendimento do processo social e econômico de criação da
diversidade dos meios de vida.
Ainda, os determinantes da diversificação dos meios de vida rurais são variados e
podem estar relacionados a aspectos edafoclimáticos ou socioeconômicos que se manifestam
através da sazonalidade, dos riscos, da vulnerabilidade, das migrações, dos efeitos do mercado
de trabalho, do acesso ao crédito e a outros ativos (SCHNEIDER, 2010, p. 92).
Agricultores familiares vêem a diversificação agroecológica como uma alternativa de
produção e de ampliação de renda para uma melhoria das condições de vida. A permanência
das famílias no meio rural, ou seja, sua sustentabilidade social e ambiental, encontra-se
fortemente tributada a produção de alimentos orgânicos e saudáveis, livres de agrotóxicos ou
outros produtos que venham comprometer a segurança alimentar.

2.4 Mercados
Mercados não são necessariamente pontos fixos de comercialização, em que produtos
e/ou serviços ficam expostos para a venda em um lugar determinado. Mercados são
estabelecidos quando ocorrem as relações entre compradores e vendedores, são considerados
como um fato social, portanto, podemos compreendê-los enquanto uma instituição construída
socialmente.
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Os mercados podem ser fortalecidos quando associações e cooperativas atuam nos
processos de trocas. Assim, podemos observar a existências de mercados que se caracterizam
por cadeias curtas de produção e por cadeias longas. As cadeias curtas ou mercados de venda
direta agricultores e consumidores geram um relacionamento de proximidade entre os
agricultores e os consumidores. São redes de comercialização no qual a relação de
proximidade pode se dar através de vendas nas ruas, casas ou locais de trabalho dos
consumidores ou, ainda, são conceituados como mercados diretos, pois a negociação em torno
das transações ocorre entre o agricultor e os consumidores, sem a existência de intermediários
ou de indústrias alimentares (WILKINSON, 2008). Dois fatores explicam a sua
predominância nas transações locais entre agricultores e consumidores. Primeiro, é uma
questão que tem base na legislação alimentar, pois a grande maioria das iniciativas são
informais perante o ambiente institucional do Estado. Em segundo lugar, eles conseguem
escoar a sua produção sem problemas, pois estes mercados se desenvolvem devido às relações
sociais de proximidade, de interconhecimento e de transações repetidas entre os atores sociais.
Isso gera lealdades mútuas e confiança, que faz com que as compras dos alimentos sejam
frequentes, mesmo não havendo um “selo institucional” (WILKINSON, 2008).
Os mercados de cadeias curtas são tidos como importante pelos agricultores familiares
em função da autonomia que estes lhes preservam, pois, nestes, os agricultores produzem seus
alimentos, vendem-nos aos seus consumidores conhecidos e leais, a preços negociados na
hora da troca e não dependem da legislação institucional.
Mercados de cadeias longas têm esse nome em função de que as distâncias percorridas
pelos produtos são grandes, geralmente são transportados para fora da região de produção e o
consumo acontecem em outros locais. Estes mercados são destinados a suprir, principalmente,
redes de supermercados, compradores intermediários, indústrias e atacadistas que
redistribuem essa produção.

2.5 Cooperativismo
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Para um melhor desempenho, uma das alternativas para o fortalecimento dos
produtores rurais frente às intempéries que enfrentam num mercado cada vez mais
competitivo, é a formação e organização de cooperativas, através das quais eles se fortalecem.
A história da cooperação percorre uma extensa trajetória da história da humanidade.
Para gerar um melhor entendimento do que se trata do cooperativismo, faz-se necessário uma
breve explanação de seus pressupostos.
[...] (i) cooperar significa trabalhar simultânea ou coletivamente com outras pessoas
em busca de um objetivo comum; (ii) cooperativa é a associação de produtores,
fabricantes, trabalhadores ou consumidores que se organizam empresas econômicas,
com o objetivo de satisfazerem uma variada gama de necessidades; (iii)
cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e modelo sócio-econômico, capaz
de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Seus referenciais sociais são:
participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. O sistema é
fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Visa às necessidades do grupo
e não do lucro. Busca prosperidade conjunta e não individual. Estas diferenças fazem
do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio
e justiça entre os participantes (REISDORFER, 2014, p. 15 e 16).

Na sua forma constitutiva, o sistema cooperativo está bem alicerçado, como toda forma
organizada de gestão. Uma cooperativa tem por trás uma estrutura normativa sólida e bem
dividida. Cada pessoa interessada em participar de um empreendimento como este, antes
associar-se, deve conhecer as formas adequadas de funcionamento, as determinações legais e
todas as características que garantam a condução de ações, da maneira mais harmoniosa
possível.
Para Chayanov (2017, p. 9), as cooperativas poderiam ser a base sob a qual se estrutura
um modelo social e econômico eficaz na alocação individual dos resultados alcançados desta
forma coletiva. Para o mesmo autor, o cooperativismo não anula a liberdade e a
responsabilidade individual do trabalhador e produtor, assim como busca criar as condições
para que a colaboração coletiva possa florescer e se desenvolver.
O cooperativismo tem ampla participação na maioria dos países do mundo. Possui a
sua organização nacional e internacional. O sistema internacional é representado pela Aliança
Cooperativa Internacional (ACI), com sede em Genebra-Suíça. O sistema nacional é
organizado e representado pelas Organizações das Cooperativas Brasileiras (OCB), com sede
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em Brasília. O cooperativismo brasileiro integra a organização e representação internacional.
(BUTTENBENDER, 2009, p. 51). Contudo, é importante mencionar que outros sistemas
cooperativos nacionais, emergidos no final do século XX, estão presentes na dinâmica
nacional e lutam pelo seu reconhecimento em lei e participam na construção dos mercados.
Esse segmento cooperativo de autodenomina de cooperativismo solidário e está representado
nacionalmente pela Unicopas.
Do campo às grandes cidades, as cooperativas atuam em diversos setores da economia.
Para facilitar a organização as cooperativas se estruturam por ramos cooperativos, entre eles:
agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, infraestrutura, habitacional, produção,
mineral, saúde, turismo e lazer, transporte e de trabalho.
Dentre os ramos acima citados, estaremos nos aprofundando no ramo de Cooperativa
de Trabalho por ser o ramo o qual pertence o objeto de estudo do presente trabalho.Reúne
profissionais de uma mesma categoria em torno de uma cooperativa para melhorar a
remuneração e as condições de trabalho do grupo de associados, ampliando sua força no
mercado. É um ramo bastante abrangente já que as cooperativas podem atuar em todos os
segmentos de atividades econômicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná) atua em
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). Através dos serviços da Cooperativa os
agricultores são capacitados para promover uma gestão do estabelecimento familiar, nas
diversas áreas do conhecimento. Fundada em 21 de novembro de 2005, com 76 cooperados.
Sua missão é fornecer soluções especializadas a seus parceiros visando o desenvolvimento
sustentável. Em entrevista realizada com servidores, em sua sede, obteve-se as informações
de que a Biolabore tem como objetivo, com base na colaboração recíproca a que se obrigam
seus associados, todos autônomos e detentores dos meios de trabalho a: prestação de serviços
de assistência técnica e extensão rural em agropecuária, aquicultura, apicultura e áreas afins
da produção rural e florestal; elaboração de projetos técnicos na área agrícola, pecuária,
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piscicultura, floresta, transformação de alimentos, meio ambiente, geoprocessamento e
paisagismo; realização de perícias em agricultura, produção florestal e outros setores da
produção rural; realização de pesquisas em agropecuária, floresta e aquicultura; organização
e divulgação de eventos agropecuários e meio ambiente; prestação de serviços de
administração rural e gestão ambiental; elaboração de projetos de Gestão Ambiental;
prestação de serviços de jornalismo científico, agropecuário e ambiental; prestação de
serviços de assessoria e consultoria na formação e gestão de cooperativas e associações;
realização de cursos, seminários e palestras para formação de cooperativas e associações;
assessoria técnica nas áreas de nutrição, agrotransformação e processamento de alimentos,
turismo, arquitetura, antropologia, sociologia, serviço social e assessoria jurídica nas áreas
afins. Também, atende com assistência técnica e extensão rural diversas atividades produtivas
e programas, tais como: Apicultura e Meliponicultura, Piscicultura, Agroecologia e
Agricultura Orgânica, Bovinocultura de Leite, Fruticultura, Crédito Fundiário, Olericultura,
Ovinocaprinocultura, Avicultura Caipira e Suinocultura.
Atualmente, de acordo com dados coletados na sede da cooperativa Biolabore, através
de entrevista com colaboradores, a mesma presta atendimento direto à aproximadamente 1200
propriedades, abrangendo os municípios paranaenses de Cascavel, Lindoeste, Santa Tereza
do Oeste, Matelândia, Vera Cruz do Oeste, São Pedro do Iguaçu, Diamante do Oeste, Terra
Roxa, Altônia, Palotina, Guaíra, Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre
Rios do Oeste, Toledo, Céu Azul, Santa Helena, São José das Palmeiras, Ouro Verde do
Oeste, Missal, Ramilândia, Serranópolis do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Migual do
Iguaçu, Itaipulândia, Lindoeste, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa e Maripá, além de Mundo
Novo/MS. Dentre as propriedades atendidas, há pelo menos 600 agroindústrias de pequeno
porte e demais atividades produtivas como hortaliças, psicultura, fruticultura e apicultura,
dentre outros.
A Biolabore possui um diversificado grupo multidisciplinar, com níveis de formação
técnica, superior, mestres e doutores, em diversas áreas do conhecimento: Eng. Agrônomos,
Agrícolas e Ambientais, Zootecnistas, Médico Veterinário, Biólogos, Filósofo, Teólogo,
Administradores, Turismólogo, Geógrafo, Sociólogo e Técnicos Agropecuários e Agrícolas,
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Técnicos em Agroecologia, Engenheiro de Pesca, Tecnóloga em alimentos, Engenheiro
Ambiental, Economista e Advogado.
Além dos agricultores familiares, presta assessoria e consultoria à Prefeituras,
Agropecuária, Programas Institucionais (PAA, PNAE); Agroindústrias;Cooperativas,
Associações. Possui serviços especializados em homeopatia;plantas medicinais;planejamento
agropecuário;planejamento ambiental urbano e industrial;implementação e adequação de
processos para Certificação; (orgânica, Soja Responsável-RTRS), legalização de Produtos de
Origem Animal e vegetal.
Agentes públicos como as Prefeituras municipais de Entre Rios do Oeste, Guaíra,
Terra Roxa, Palotina, São Pedro do Iguaçu, Céu Azul, Ramilândia e Vera Cruz do Oeste
também são clientes da Biolabore, bem como, também atende algumas cooperativas da região,
como a COOPRAFA, de Matelândia; COAFASO de Foz do Iguaçu; TULHA de Vera Cruz
do Oeste; e COPERFAM de Quatro Pontes.

Quadro 01: Associações atendidas pela Biolabore em 13 municípios do Oeste do Paraná.
ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS PELA BIOLABORE
APOP – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DE PATO BRAGADO
APOER – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DE ENTRE RIOS DO OESTE
APONG – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DE GUAÍRA
ASPRAMAT – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROINDUSTRIAIS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA
AAFASPI – ASSOCIAÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
ADAF – ASSOCIAÇÃO DIAMANTENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR - DIAMANTE DO OESTE
AAFO – ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E ORGÂNICA 1º DE MARÇO DE DIAMANTE DO
OESTE
APOP – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS - PALOTINA
APROCEU – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CÉU AZUL
APISA – ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE SANTA HELENA
APIOESTE – ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO OESTE DO PARANÁ - MARECHAL CANDIDO RONDON
APITERRA – ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE TERRA ROXA
ASPROM – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DE MUNDO NOVO MS
ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE MUNDO NOVO
AMPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SANTA HELENA
AAFEMED – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECOLÓGICOS DE MEDIANEIRA
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Na sequência, podemos observar alguns resultados da atuação da Biolabore na região,
os quais abordam a importância dos trabalhos por ela desenvolvidos, os quais vem agregar
renda aos seus associados e contribuindo na melhoria da qualidade de vida das famílias8.
O Gráfico 01, apresenta as práticas agrícolas de produção, onde 76% das
propriedadescom práticas agroecológicas, 13% propriedades em conversão e 11%
propriedades certificadas.

Gráfico 1- Quantificação do método de produção, Municípios do Oeste do PR, área de
atuação da Biolabore, 2018.

Fonte: Biolabore

O Gráfico 02 apresenta diferentes canis de comercialização dos agricultores atendidos:
24% mercados de redes formado por associações, cooperativas e agroindústrias; 16% venda
direta como cadeias curtas; 6% mercados de eventos como feiras; 5% mercados institucionais
como PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar); 1% Ceasa; e 48% “outros
mercados” como cadeia longas e pontos de vendas formais.

Gráfico 2 - Quantificação do método de comercialização, Municípios do Oeste do PR, área
8

Os dados em tabelas e gráficos apresentados na sequência, foram fornecidos pela própria Cooperativa Biolabore, em
pesquisa desenvolvida pelos seus agentes associados que prestam serviços aos produtores rurais.
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de atuação da Biolabore, 2018.

Fonte: Biolabore

O Gráfico 03, apresenta a redução de 92% no uso de agrotóxicos na propriedade após
o início do atendimento da Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural, 8% das
propriedades afirmam continuar com o mesmo volume de agrotóxicos.
Gráfico 3 – Redução do uso de agrotóxicos com o início da rede ATER, Municípios do Oeste
do PR, área de atuação da Biolabore, 2018.
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Fonte: Biolabore

O Gráfico 04, apresenta o acesso as políticas públicas, tendo 43% das propriedades
com acesso ao PRONAF, 30% PNAE, 22% PAA, 3% Bolsa Família e 2% outras.
Gráfico 4 – Acesso as Políticas Públicas com início da rede ATER, Municípios do Oeste do
PR, área de atuação da Biolabore, 2018.

Há a venda dos produtos dos agricultores familiares para os programas institucionais,
como PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição
de Alimentos). Estes mercados são institucionais e há um forte relacionamento dos
agricultores e suas organizações com outras entidades, como as escolas. Ao Estado cabe o
dever da liberação dos recursos e gestão dos programas junto aos beneficiários e os
agricultores envolvidos.
O Gráfico 05, apresenta a pesquisa de satisfação dos agricultores atendidos pela
assistência técnica Biolabore. Os dados se referem a 187 agriculores beneficiários dos
serviçose corresponde a 10% dos produtores atendidos. Foram 16 perguntas divididas em 5
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temas: Atendimento; Qualidade; Desempenho; Condições Comerciais;Pós-Vendas, obtendo
a média Geral de Satisfação em 95%.
Gráfico 5 – Pesquisa de satisfação dos agricultores atendidos pela assistência técnica rede
ATER, Municípios do Oeste do PR, área de atuação da Biolabore, 2018.

Fonte: Biolabore

Ao analisar os dados, pode-se perceber a importância de os agricultores familiares
investirem em uma assistência técnica especializada, preocupada com o desenvolvimento e a
sustentabilidade das propriedades familiares atendidas, as quais buscam uma melhor
alternativa de renda através de uma produção mais agroecológica e saudável, livre de
agrotóxicos e com uma melhor qualidade nutricional.

4. CONCLUSÃO
Neste estudo foi possível compreender a dinâmica da Cooperativa de Trabalho
Biolabore junto aos seus beneficiários dos serviços. Constata-se a diversidade de
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conhecimento disponibilizado pela Biolabore aos agricultores e demais clientes em favor do
desenvolvimento rural sustentável.
Os serviços de extensão rural com práticas de produção sustentados em princípios
agroecológicas e a ênfase na agricultura familiarcontribuem de forma relevante para o
desenvolvimento rural sustentável.
Assim, constata-se a importância dos serviços de assistência técnica e extensão rural
aos agricultores familiares e suas organizações, tanto no que se refere a novas condutas
produtivas que respeitem o meio ambiente, reduzem custos de produção, entre outros
aspectos, quanto na oferta de alimentos limpos e de qualidade nutricional.
Verifica-se a construção social dos mercados pelos atores e a importância de estarem
inseridos em suas redes sociais diversas, o que lhes permite inserir-se em diferentes canais de
comercialização e ampliar suas rendas. Fator fundamental para continuar em seus projetos de
agricultores familiares, ou seja, ampliando suas condições de permanecerem com a identidade
sócio-profissional de agricultores familiares.
Por fim, verifica a importância da atuação da Cooperativa de Trabalho Biolabore na
promoção do desenvolvimento rural sustentável.
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MERCADOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS: UMA ANÁLISE DA
ACEITABILIDADE EM CASCAVEL - PR
MERCADOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS: UNO ANÁLISIS DE LA
ACEPTACIÓN EN CASCAVEL - PR

Junior Chaves Rodrigues9
Carlos Alberto da Silva2

Grupo de Trabalho:GT1 TERRITÓRIOS, REDES DE SOLIDARIEDADE E
DESENVOLVIMENTO CONTRA HEGEMÔNICO
Resumo
Este trabalho pesquisou os mercados alternativos de produção agrícola, analisando a
aceitabilidade destes no município de Cascavel - PR. Pois se averigua que os agricultores
familiares e os assentados do MST na região oeste do Paraná possuem dificuldades em escoar
sua produção agrícola nos mercados convencionais de comercialização, em razão de diversos
fatores. Por isso, viu-se a necessidade de identificar a aceitabilidade dos canais alternativos
perante a população urbana cascavelense, bem como alguns limites e potencialidades de cada
mercado de comercialização. Para isso a pesquisa foi efetuada no município de Cascavel, sendo
realizada de forma quantitativa a campo, a qual se verificou a opinião dos consumidores urbanos
perante oito canais de comercialização sendo eles, feira, venda porta a porta, beira de rodovias,
site de Internet, feira rotativa, tele entrega de cesta, ponto de venda coletivo e venda na
propriedade. Para o estudo ser representativo foram entrevistadas noventa e seis pessoas
seguindo o método do SEBRAE. Para as considerações finais verifica-se que os canais
alternativos possuem grande aceitação dos consumidores, constatou-se também que o item,
potencial produtos saudáveis, é um dos principais percussores dessa aceitabilidade. Portanto
esses canais de comercialização estão em perfeita sintonia com os objetivos do Movimento dos
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Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que é a produção de alimentos agroecológicos, e
também com os agricultores familiares que tem suas produções baseadas na ausência ou no
menor uso possível de agrotóxicos para poderem escoar suas produções nesses canais de
comercialização.

Palavras-chave: Mercados alternativos. Pesquisa de mercado. Aceitabilidade de mercados
alternativos.

Resumen
Este trabajo investigó los mercados alternativos de producción agrícola, analizando su
aceptabilidad en el municipio de Cascavel - PR. Para ello, se encuentra que los agricultores
familiares y los pobladores del MST en la región occidental de Paraná tienen dificultades para
hacer fluir su producción agrícola en los mercados convencionales de comercialización, debido
a varios factores. Por lo tanto, fue necesario identificar la aceptabilidad de canales alternativos
para la población urbana de Cascavel, así como algunos límites y potencialidades de cada
mercado de comercialización. Para ello, la investigación se llevó a cabo en el municipio de
Cascavel, se realizó cuantitativamente en el campo, y se verificó la opinión de los consumidores
urbanos antes de que ocho canales de comercialización fueran, feria, venta puerta a puerta,
carretera, sitio de Internet. , feria rotativa, canasta de entrega tele, punto de venta colectivo y
venta en la propiedad. Para que el estudio fuera representativo, se entrevistó a noventa y seis
personas siguiendo el método SEBRAE. Para las consideraciones finales se verifica que los
canales alternativos tienen una gran aceptación de los consumidores, y también se verificó que
el artículo, productos saludables potenciales, es uno de los principales percusionistas de esta
aceptabilidad. Por lo tanto, estos canales de comercialización están en perfecta armonía con
los objetivos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que es la producción
de alimentos agroecológicos, y también con los agricultores familiares cuya producción se
basa en la ausencia o el menor uso posible de Plaguicidas para poder disponer de sus
productos en estos canales de comercialización.Palabras clave: Mercados alternativos.
Investigación de mercado. Aceitabilidad de mercados alternativos.
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INTRODUÇÃO
A Constituição Federal brasileira assegura diversos Direitos Sociais, no caput do artigo
6°. Dentre outros, o referido dispositivo da Carta Magna garante direitos como a educação,
saúde, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência social e etc. Além desses, também está
previsto outro que é vital para a existência humana, o direito à alimentação.
Mas esse direito não está garantido apenas na ordem jurídica brasileira. No direito
internacional também encontramos normatização sobre a alimentação. A declaração Universal
dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos também encontramos
dispositivos assecuratórios acerca da alimentação.
Todavia a globalização econômica atual gera inúmeras consequências dentre elas temos um
universo considerável de pessoas que estão privadas do direito à alimentação. Uma das causas
da fome é a concentração de renda, riqueza e da indústria alimentícia. Nesse cenário os
agricultores familiares também são prejudicados pelos grandes domínios que as empresas do
setor alimentício exercem. Sendo que essas corporações controlam grande parte das
negociações desde o sistema produtivo até os canais de comercialização, Niederle (2013), Wesz
(2008).
Esse cenário de oligopolização dos canais de comercialização3 distância os pequenos
agricultores dos mercados de vendas tradicionais, justamente onde se encontra a maior
concentração de consumidores.
O objetivo do trabalho é mostrar a opção dos mercados alternativos para esses produtores da
região oeste paranaense, pois esses canais de comercialização estando expostos e delimitados
com clareza auxiliará em muito no escoamento da produção final.
Consequentemente o agricultor com a garantia da venda da produção, será estimulado á
fomentar ainda mais sua lavoura, pois os agricultores familiares só conseguem realizar os seus
objetivos de melhoria de qualidade de vida se tiverem sucesso na comercialização de seus
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GUIMARÃES et al. ( 2003 apud Zardo 2012) Canal de comercialização é o caminho percorrido pela mercadoria
desde o produtor até o consumidor final. É a sequência de etapas pelas quais passa o produto, sob a ação de
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diversos agentes, até atingir o destino final. Ainda segundo os autores, o canal de comercialização também mostra
como os agentes se organizam e se agrupam para o exercício da transferência da produção ao consumo.

produtos e serviços, e com esse resultado monetário, adquirirem os bens de que necessitam
Sepulcri&Trento (2010).
Outro objetivo do artigo é estudar o encurtamento das cadeias de comercialização, pois
esses canais de alternativos buscam relacionamento direto entre agricultores e consumidores,
diminuindo desta forma o valor do alimento para as pessoas, bem como garante um maior valor
de venda para o agricultor. Nesse sistema o chamado "atravessador" é extinto do sistema. Outra
vantagem é a diminuição dos trajetos percorridos por esses alimentos, diminuindo assim os
custos para o meio ambiente.
Esse modelo de comercialização ainda corrobora com a economia local, além de
conservar e potencializar as culturas locais, sejam elas sociais ou econômica.
Deste modo para alcançar o objetivo de evidenciar as formas de vendas alternativas
foram pesquisados a aceitabilidade de oito canais de comercialização junto aos consumidores
de alimentos agrícolas de Cascavel Paraná.
Findando-se o trabalho verifica-se que houve bastante aceitação dos mercados
alternativos por parte dos consumidores, sendo que alguns canais de comercialização tiveram
algumas rejeições por problemas pontuais. Verifica-se que havendo certos ajustes nesses que
tiveram certa resistência, eles também se tornarão potencias centros de comercialização.

1. DESENVOLVIMENTO
2.1 MOTIVOS QUE FAZEM O AGRICULTOR TER DIFICULDADES EM ESCOAR A
PRODUÇÃO.
Nos dias atuais o comércio no Brasil e no mundo está transformando de tal forma que
os pequenos agricultores encontram inúmeras barreiras para vender seus alimentos diretamente
aos consumidores.
Diversos autores trabalham com essa temática, Zardo (2012) diz que os pequenos
agricultores da região oeste paranaense, onde foi realizado esse estudo, enfrentam os mesmos
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problemas dos agricultores familiares do restante do país. As dificuldades de comercialização
dos produtos, vão desde as questões legais burocráticas e de saúde pública, código de defesa do
consumidor, como também em relação a escala de produção, logística e problemas em adequar
a infra-estrutura nas normativas legais de cada produto.
Outro importante escritor que debate sobre o tema é Niederle (2013), para ele essas
dificuldades em colocar os produtos da agricultura familiar direto na mesa do consumidor se
deve ao surgimento do oligopólio 10 alimentício mundial. O autor ainda descreve que quem
guardava e distribuía á produção agrícola era o estado com suas imensas centrais de
abastecimentos, com ascensão do neoliberalismo nos anos 1990 essa tarefa é passada para os
oligopólios globais controlados pelo capital financeiro.
Essa virada de controle e distribuição da produção agrícola na década de 90 gera
impactos mais profundos do que somente na economia, partindo-se para o campo sociológico
temos a preocupante indagação feita por Goodman et al. apud Ferreira et al. (2016) onde estes
recomendam fazer uma pausa, e refletir sobre as consequências dessas mudanças acontecidas
no final do século passado, pois estando os alimentos nas mãos de poucas pessoas, a atuação
destas pode provocar riscos alimentares prejudiciais a saúde humana.
Tal controle dos canais de comercialização ainda pode ser observado no que descreve Ferreira
et al. (2016), de que a crise desencadeada em meados dos anos 2006 e 2008 nos mostram o quão
frágil é o equilíbrio em que se baseia a segurança alimentar e nutricional das sociedades.
Ainda segundo o mesmo autor, a crise foi ocasionada pelo aumento dos preços de grãos
básicos como o milho e soja, e também com o aumento paralelo do petróleo, a crise de 2008
ainda desvelou as complexas relações de interdependência entre os mercados globais e a relação
destes com temas tais como fome e desnutrição em nível mundial.
Ainda nessa centralização do setor alimentício, se apresenta o estudo feito pala ONG
Oxfam na qual foi publicado pela BBC (2017), onde as dez maiores empresas do setor são dos
EUA e Europa, elas dominam a esfera de produtos lácteos, refrigerantes, doces, cereais, entre
outros, faturando juntas 1,1 bilhões de dólares todos os dias, a ONG Oxfam ainda avaliou os
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Zonin (2017). Caracterização de mercado onde se tem muitos compradores e poucos vendedores, e se tem

barreiras a entrada de novos vendedores.
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impactos de políticas dessas empresas sobre o clima, água, camponeses e trabalhadores, nas
mulheres e posse da terra.
Portanto esse novo paradigma do controle absoluto da distribuição de alimentos deixa
os pequenos agricultores incapacitados de ocuparem os mesmo locais de venda. Porém os danos
do oligopólio do setor alimentício vai para além disso.
Para Niederle (2013) esse domínio gera profundos impactos na saúde pública, soberania
e segurança alimentar, sofrem grandes choques, assim como sanidade e qualidade nutricional,
sociobiodiversidade, preservação do patrimônio natural e cultural, e ainda prejudica a
sobrevivência dos agricultores familiares e das comunidades rurais, com suas práticas, costumes
e saberes alimentares tradicionais.

2.4) MERCADOS ALTERNATIVOS PARA OS AGRICULTORES CONTRAPOR OS
OLIGOPÓLIOS DO SETOR ALIMENTÍCIO.
Haja vista a dificuldade em colocar produtos nesses mercados convencionais de
comercialização, a agricultura familiar e os assentamentos devem buscar mercados alternativos
de venda.
Entende-se aqui mercados alternativos seguindo a ótica de Ferreira et al. (2016), quando
os produtos chegam ao consumidor seguindo dinâmicas diferentes dos mercados convencionais.
Esses mercados são construídos e sustentados em grande medida por iniciativas e ações da
sociedade e por políticas públicas governamentais envolvidas com compras institucionais.
E ainda como explicam Ferreira et al; (2016), esses tipos de mercados também são em
geral mais sustentáveis, pois integram os campos social, ambiental e econômico, produzindo
assim menos impactos. Lembram ainda que trazem consigo valores como o associativismo,
cooperativismo, consumo consciente, comércio justo e o reconhecimento da cultura e da
diversidade.
Para além dessa definição exposta, os canais alternativos também exercem função
importante na revalorização da qualidade do produto, do trabalho do agricultor, dos gostos dos
consumidores e, finalmente, da reterritorialização da produção ligada ao reconhecimento da
identidade cultural do produto e do modo de fazer do agricultor.
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Portanto esses mercados alternativos é passo importante para a geração de renda e
escoamento da produção dos pequenos agricultores. Porém dificultosa será se suas produções
forem iguais aos dos oligopólios do setor alimentício. Estar-se-á apenas vendendo os mesmos
produtos por meios de comercialização diferentes, não se denominando desta forma como
mercados alternativos de comercialização.
Importante será diferenciar o produto, ser colhido e vendido fresco, com o mínimo
possível de mão de obra contratada usando assim os recursos possíveis dentro da própria
família, e também usar do cultivo agroecológico, sem o uso de veneno, respeitando o meio
ambiente.
Para essa ótica Sepulcri&Trento (2010) corroboram com afinação de mais algumas
ideias, para eles os produtos devem possuir confiabilidade e durabilidade, haver facilidade de
pedido, consulta ao consumidor, garantia de qualidade, responsabilidade, ser um produto
orgânico, agroecológico e funcional, possuir certificação e denominação de origem, ter respeito
socioambiental e não emissão de gases de efeito estufa.
Assim sendo, no que concerne os mercados alternativos que foram pesquisados temos a
definição de Darolt (2013) para os seguintes canais de comercialização.
Quadro 1- Características de alguns mercados alternativos.
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE VENDA DEFINIÇÃO

VENDA CESTAS
POR TELEFONE

Cestas
ou
sacolas
(Associação de produtores,
grupos de consumidores
organizados, vendas por
telefone)
com
diversificação de produtos
“in natura”.

Embalagens na forma de cestas,
engradados ou sacolas com diferentes
tamanhos e preços (produtos como
verduras e legumes, frutas, carnes,
queijos, ovos, pães, leite e derivados e
outros transformados); Comodidade e
praticidade,
entregas em domicílio ou em locais
previamente
acertados
com
os
consumidores.
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A feira vende somente
produtos do agricultor ou
de
sua
rede
de
comercialização
diretamente ao
consumidor.

Administradas por uma parceria entre o
poder
público
local,
exclui
atravessadores e valoriza os produtos
regionais, espaço social, cultural e
educativo. Traz a diversidade, resgata
valores, crenças, possibilita a troca de
informações sobre alimentação, saúde e
qualidade de vida.

lojas
DE Pequenas
administradas
por
produtores de uma região,
que se encarregam da
venda de produtos de um
grupo
de
produtores
membros.

Possuem uma produção diversificada em
legumes, frutas, leite e derivados, carnes,
cereais - que vendem produtos
preferentemente de um território onde se
encontram
os
produtores,
se
desenvolvem em particular em torno de
pequenas cidades do meio rural, mas
também em zonas periurbanas de
grandes cidades.

FEIRAS
DO
AGRICULTOR

PONTOS
VENDA
COLETIVA

BEIRA
DE Barracas para venda direta Barracas/estande que vendem produtos
destacadamente
durante
ESTRADA/RODO ao longo de rodovias com regionais
movimento constante de períodos de férias de verão ou feriados.
VIA
turistas.

LOJAS
VIRTUAIS PARA
VENDA
DE
PRODUTOS
ECOLÓGICOS

Site que permite a Lojas que trabalham com diferentes
comercialização
de produtos, com pedidos programados
alimentos e produtos via feitos pela internet com antecedência
internet, oferecendo a (dois
dias
antes
da
entrega,
descrição dos itens.
normalmente), oferecem facilidade de
pagamento via internet e entregas
programadas.

VENDA
NA
PROPRIEDADE

Venda de forma direta ao
consumidor final sem
intermediários no local de
produção

No local de produção, produtor em
espaço próprio, com sistema “colhaepague”, onde os produtos são colhidos
diretamente
pelo
consumidor,
capacidade de turismo rural
(gastronomia, pousada, lazer e esporte).
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FEIRA
ROTATIVA

Venda por feiras que tem Essas feiras buscam estar em diferentes
dias e locais diferentes.
pontos da cidade, justamente para
atender um público diversificado.

uma
negociação
VENDA PORTA A Onde o agricultor produz a Possibilita
vai ele próprio vender.
produtorconsumidor, não se tem
PORTA
atravessadores (normalmente o produtor
separa uns dias para a produção e alguns
para a venda)
Quadro 2- Características de alguns mercados alternativos.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa quantitativa a campo foi realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na
cidade de Cascavel no estado do Paraná.
Cascavel tem população de 286.205 habitantes segundo censo de 2010, o IBGE ainda verificou
que 270.049 pessoas moravam na zona urbana, tendo uma área territorial de 2.100,831 Km2, o
município possui uma densidade demográfica de 136,23 habitantes por Km2, contando com um
IDHM de 0,782. (IBGE 2018).
A campo os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, poderiam estar em casa, no
trabalho, em ônibus, no carro, andando pela rua, em praças, bares, lojas e restaurantes entre
outros ambientes, independente de idade, cor, credo, orientação sexual ou renda. Procurou-se
sempre evitar critérios subjetivos, como boa aparência, simpatia, proximidade e conveniência
(GOMES 2005).
Por sua vez a pesquisa foi feita aos consumidores urbanos cascavelenses para buscar as
potencialidades de compra destes referentes aos mercados alternativos. Usou-se o método
organizado pelo SEBRAE que consiste numa amostragem estatística, elaborando certa
quantidade de entrevistas para tornar representativo o universo que se quer representar.
Para realização de pesquisas foi importante observar alguns itens essenciais, Gomes (2005)
começa pelo universo a ser analisado, pois quanto maior a população, maior será a amostra.
Outro fator importante para a autora é à margem de erro, ou seja, a variação dos resultados
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finais da pesquisa, como por exemplo, um erro amostral de 5%, pode-se concluir que os
percentuais das respostas podem variar em 5% para mais ou menos.
Outro conceito importante exposto por Gomes (2005) é o de split, onde este se identifica
como;
O grau de homogeneidade da população, uma população mais
homogênea corresponde a uma população que possua características
semelhantes como mesmo nível de renda, idade, sexo, etc. Assim, um
split de 50/50 indica muita variação entre as respostas dos entrevistados
(população mais heterogênea). Já um split 80/20 indica uma menor
variação nas respostas (população mais homogênea). (GOMES 2005,
p. 32)

Conforme indicado nas características dessa pesquisa, usou-se o split 50/50 que indica uma
população a ser pesquisada mais heterogenia, pois o objetivo é pesquisar todos os habitantes
cascavelenses, o erro amostral usado foi o de 10%, como a zona urbana contém 270.049
habitantes, a quantidade de entrevistas a serem feitas para que esse universo seja representado
é de 96 entrevistas.
Tabela 1- Cruzamento de dados da pesquisa a campo.
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Fonte: SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, Manual Como Elaborar uma
Pesquisa de Mercado, 2005.

As 96 entrevistas aplicadas foram divididas em porcentagem equivalente com cada
região da cidade. O mapa a seguir mostra as regiões do município.

Mapa 1 -Das regiões de Cascavel - PR.
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Fonte: Portal do município de cascavel (2018).

A tabela 2 mostra a quantidade de habitantes por cada região exposta no portal do município
de Cascavel, que em 2018 contava com aproximadamente 293.894 pessoas na área urbana,
assim para a pesquisa ficar representativa, as noventa e seis entrevistas foram divididas
conforme equivalência de habitantes para cada região.
Tabela 2-Tabela de população por zona urbana, e porcentagem de entrevistas.

REGIÃO
DA
ZONA
OESTE

POPULAÇÃO

PORCENTAGEM

NÚMERO

EM NÚMERO
EQUIVALENTE
DE ENTREVISTAS
EQUIVALENTES URBANA
DE HABITANTES DE HABITANTES
56.209

19,12 %

19
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CENTRO
NORTE

20.860

7,09 %

7

CENTRO

26.887

9,16%

8

35.154

11,97 %

12

SUL

59.406

20,22 %

19

LESTE

24.527

8,35 %

8

NORTE

70.806

24,09 %

23

TOTAL

293.894

100 %

96

CENTRO
SUL

Fonte:Portal do município de cascavel (2018). Modificado pelo autor.

O questionário aplicado a população contém onze perguntas fechadas. A primeira é se esses
consumidores compram ou comprariam por mercados alternativos, sendo que o entrevistador
fazia uma breve introdução do tema da pesquisa ao entrevistado.
Se este respondesse que não compraria por esses meios de comercialização e preferia comprar
em supermercados, ou lojas de atacados o questionário acabava logo na primeira pergunta,
sendo computada uma opinião que não tem interesse em mercados alternativos.
Se o entrevistado respondesse que compra ou compraria por esses canais de comercialização,
então se avançava para a segunda pergunta do questionário, e verificavam-se quais de oito
mercados alternativos seriam de seu interesse para adquirir seus alimentos, sendo eles;
1) Feira;
2) Venda porta a porta;
3) Beira de rodovias;
4) Site de Internet;
5) Feira rotativa;
6) Tele entrega de cesta;
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7) Ponto de venda coletivo;
8) Venda na propriedade.
Para dar seguimento as perguntas do questionário, a partir da terceira pergunta se
verificou a opinião para cada mercado alternativo citado acima.
Essa opinião era se o consumidor compraria alimentos agrícolas, foram apresentas as
seguintes alternativas “sim”, “talvez” ou “não”. Se a resposta fosse positiva verificavam-se
quais os fatores que o faziam comprar. Se fosse talvez se verificava quais as potencialidades e
limites que o faziam ter essa dúvida de compra. E se a resposta fosse negativa verificava-se os
limites dessa não compra. O entrevistado ainda podia assinalar mais de uma alternativa nos
limites e potencialidades.
Na décima primeira e última pergunta verificou se estes consumidores comprariam alimentos
vindos dos assentamentos do MST, com as alternativas sim, talvez ou não.
4 RESULTADOS E DEBATES
Ao término da pesquisa os dados foram tabulados e colocados em gráficos para sua melhor
observação. Para o primeiro gráfico tem-se as porcentagens de consumidores cascavelenses que
seriam propensos a comprarem nos mercados alternativos como aqui definidos.

Gráfico 1 - Porcentagem dos consumidores que comprariam por mercados alternativos.

não
comprariam
7%
comprariam
93%

Fonte: Elaborado pelo autor.

No gráfico mencionado, 7% das pessoas entrevistadas disseram melhor comprar alimentos
agrícolas em supermercados e lojas de atacado, pois relatavam ser mais cômodo, prático, e com
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grande variedade de produtos. No entanto 93% das pessoas não têm problema algum em
comprar por esses mercados alternativos.
Para contribuir Macena (2011), diz que essa grande popularidade dos mercados alternativos se
deve ao fato que no Brasil 68% das pessoas são favoráveis a ideia de pagar a mais para ter
alimento saudável sem a utilização de agrotóxicos, e que não polua o meio ambiente, sendo
(princípios dos mercados alternativos) essa tendência verificada até mesmo na população com
renda baixa.
Deste modo a grande aceitação desses tipos de mercados podem ser verificados no gráfico 2,
ao qual mostra que dos oito mercados alternativos de comercialização agrícola pesquisados,
seis que são expostos tiveram mais de 69% de aprovação para possíveis compras.
Gráfico 2 - Porcentagem de aprovação dos mercados alternativos.
95%

91%
78%

Feira

Ponto de venda
coletivo

Feira rotativa
com

73%

69%

69%

Venda porta a Beira de rodovia Colha e pague
porta

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse gráfico observasse a potencialidade desses canais alternativos na região de Cascavel,
importante observar que cada um possui características especificas de funcionalidades, cada
realidade é diferente, portanto longe está a pretensão de juntar todos como se fossem
homogêneos.
Outros dados levantados pela pesquisa foram os de limites e potencialidades de cada canal
alternativo de comercialização. Desta forma se verificou que grande parte dos consumidores
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sinalizaram positivamente pela característica de serem produtos saudáveis, ou seja, que são
colhidos geralmente no dia da comercialização e é pelo fato de ser uma troca direta entre
produtor e consumidor.
Ainda no entendimento dos consumidores, relatavam que os alimentos eram sustentáveis pelo
motivo de o agricultor familiar não usar agrotóxicos, ou pelo menos o mínimo possível.
Portanto esse é o caminho ideal para o movimento social MST, pois uma de suas pautas é
produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos, desta forma a corroboração dos mercados
alternativos, ainda mais com essa característica de potencialidade pelos alimentos saudáveis.
Para complementar essa possibilidade do escoamento da produção dos agricultores que formam
o MST, se verifica o estudo o gráfico a seguir, ao qual mostra que 61% dos consumidores
cascavelenses não teriam problema algum em comprar alimentos provenientes desse
movimento social.
Gráfico 3- Aceitabilidade dos produtos do MST.
Talvez
8%

Não conhece*
1%

Não compraria
30%

Compraria
61%

Fonte: Elaborado pelo autor. (* Individuo a pouco tempo no Brasil, não conhecia o movimento social).

Observasse nesse gráfico expressiva porcentagem da população que não comprariam alimentos
agrícolas do MST, portanto é algo a ser trabalhado, mostrar a produção diferenciada e saudável,
o compromisso com o consumidor e as diretrizes de melhoramento de vida da classe mais pobre
do país. Desta forma a aceitabilidade desses produtos crescerá e também a imagem desse
movimento social, ao qual sofre constantes ataques das mídias locais.
No entanto o estudo verificou que entre os oito canais alternativos, dois tiveram resistência por
parte dos consumidores cascavelenses. Sendo o primeiro a venda por internet, com os dados
tabulados o gráfico ficou da seguinte forma.
Gráfico 4 - Porcentagem de compra no canal alternativo internet.
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Talvez
3%

Comprariam
17%

Não
comprariam
80%
Fonte: Elaborado pelo autor.

Percebesse grande rejeição por esse sistema de comercializar produtos agrícolas. Como a
pesquisa averiguava com as pessoas pesquisadas quais eram os motivos de serem favoráveis ou
não a esses mercados alternativos, o gráfico cinco mostrará o motivo da não compra por internet
dado pelos 80% das pessoas que são resistentes a esse tipo de comercialização.
Gráfico 5- Limites de compra por internet respondido pelas 80% das pessoas que são contrarias
ao mercado de comercialização por internet.
41,86

41,86

12,79

Medo de golpes

Não pode ver,
sentir, tocar o
produto

Sem acesso a
internet

2,33

1,16

Falta de
procedência

Não tem costume

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim sendo talvez para os medos dos golpes necessitar-se-ia trabalhar com a
confiabilidade do consumidor, chamando-o para reuniões de apresentação dos agricultores e
dos alimentos, apresentar de que forma estes são produzidos, possíveis visitas desses
consumidores resistentes aos locais de produção que esses produtores possuem.
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Para o limitante de não poder ver, sentir e tocar o produto, também seria necessário trabalhar
com a confiabilidade, pois uma vez que a pessoa veja a qualidade do produto já tende a se sentir
mais confiável para aderir esse tipo de canal alternativo de comercialização. O segundo canal
que tem rejeição dos consumidores pesquisados é o de tele entrega de cestas, ao qual ficou com
a seguinte porcentagem.
Gráfico 6- Porcentagem de compra no canal tele entrega de cestas.
Talvez
8%

Comprariam
37%

Não comprariam
55%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mais uma vez para complementar esse gráfico, se mostrará os principais motivos apontados
pelos 55% dos consumidores que não são favoráveis para esse mercado alternativo.
Gráfico 7- Limites de compra no mercado tele entrega de cestas.
50,00

19,64

14,29
7,14

Dificuldade de Tamanhos e
saber quem faz
valores pré
as sextas
estabelecidos

Sem
procedência

7,14

Não se pode ver Nãose interessa
o produto
por esse tipo

1,79
Qualidade
inferior

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Aqui percebesse que 50% dos entrevistados colocaram como principal limitante o item
dificuldade de saber quem faz as sextas. Encontros/reuniões poderiam ser feitos para debater e
expor á possíveis compradores que esse meio de negociação direto entre produtor e consumidor
exista.
Outra das possibilidades seria investir em marketing, pensar e articular divulgações em
escolas, universidades, igrejas, centros comunitários, reuniões sindicais, entre outros lugares
que acumulam pessoas. Desta forma se estará potencializando e divulgando esse tipo de
mercado alternativo de comercialização.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do trabalho foi colocado algumas alternativas como exemplos para solucionar
problemas referentes à dificuldade de comercialização por parte dos agricultores, mas de forma
alguma se tem o intuito de formular receitas para resolver tais problemas.
O debate precisa ser feito em coletivo com vários atores sociais, pensando em cada caso na sua
complexidade, e em sua localidade. O trabalho almejou fazer um desenho geral com os canais
alternativos para alcançar os consumidores cascavelenses.
Ao mais especifico observa-se que os canais feiras livres e venda porta a porta são os
preferenciais da população (gráfico 2), entende-se que isso se dá pelo fato de serem mais
difundidos e ser sinônimo de alimentação saudável. Porém os demais mercados alternativos
pesquisados tiveram grande aceitação dos consumidores, sendo que dos oito estudados seis
tiveram mais de 69% de aprovação.
A principal potencialidade reside em torno da alimentação saudável, sendo fator decisivo dos
consumidores para eventual compra por estes mercados alternativos. Portanto aqui está o
ambiente propicio para os assentamentos do MST escoarem sua produção, pois suas pautas de
produção vão justamente de encontro, com essas potencialidades.
Ao findar o estudo os objetivos de pesquisar a aceitabilidade dos canais alternativos de
produção agrícola no município de Cascavel foram cumpridos. Observasse que á grande
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potencialidade para o escoamento da produção, bem como juntar com a principal demanda dos
consumidores que é justamente a de alimentos saudáveis.
Portanto a partir deste trabalho os atores sociais da região oeste paranaense podem partir dos
resultados apontados no trabalho, fomentando assim questões como geração de renda aos
agricultores agroecológicos.
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RELACIONES SOCIALES Y REPERCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA
SOBERANIA ALIMENTARIA EN EL AGRO DE MISIONES, ARGENTINA
RELAÇÕES SOCIAIS E IMPACTO DAS POLÍTICAS DE SOBERANIA
ALIMENTAR NO AGRO DE MISIONES, ARGENTINA

Alejandro Daniel
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Grupo de Trabalho: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR;
CULTURA ALIMENTAR: INTERFACES NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS

Resumen / Resumo
En nuestros territorios de fronteras se advierten con particular visibilidad los contrastes entre
diferentes políticas públicas implementadas por los distintos países, con economías y sistemas
normativos aún disímiles a pesar de los esfuerzos de años de promoción de la integración
regional. Pero esos contrastes también se dan al interior de los respectivos países, entre las
llamadas economías regionales y las zonas metropolitanas, pero sobre todo entre modelos de
desarrollo opuestos.
Misiones, continúa siendo una de las provincias argentinas con mayores problemas de
desigualdad. La expansión del frente agroindustrial en estos territorios se concentró en
grandes superficies forestales y del área tabacalera, en detrimento de otras producciones
agropecuarias. Las políticas económicas neoliberales implementadas actualmente a nivel
nacional agudizan estas tendencias, acelerando la concentración de los canales de
comercialización y la precarización de las condiciones de trabajo agrario.
Palavras - chave: Políticas Públicas - Agricultura familiar – Desarrollo Rural

Abstract
In our border territories, contrasts between different public policies implemented by different
countries, with economies and normative systems that are still dissimilar despite years of
efforts to promote regional integration, are seen with particular visibility. But, these contrasts
also occur within the respective countries, between the so-called regional economies and
metropolitan areas, but above all between opposing development models.
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Misiones, continues to be one of the Argentine provinces with the greatest problems of
inequality. The expansion of the agroindustrial front in these territories was concentrated in
large forest areas and the tobacco area, to the detriment of other agricultural productions.
Neoliberal economic policies currently implemented at the national level exacerbate these
trends, accelerating the concentration of marketing channels and the precariousness of
agrarian labor conditions.
Key words: Public Policies - Family Farming - Rural Development

1. INTRODUCCION / INTRODUÇÃO
La provincia argentina de Misiones, en el área de fronteras con Paraguay y Brasil,
viene enfrentando en los últimos años un acelerado proceso de concentración de los canales
de comercialización, la re-precarización de las condiciones de trabajo agrario, el aumento de
la desocupación y la expulsión de numerosos productores de sus tierras.
Las actuales políticas macroeconómicas neoliberales aplicadas en Argentina, agudizan las
propensiones más excluyentes del capital. Ante las exigencias de los organismos financieros
internacionales, se instauraron medidas que incrementan el poder de los intereses más
concentrados. Bajo un modelo de acumulación basado en la valorización financiera, se
debilitaron abruptamente las políticas públicas de promoción productiva, perdiendo
centralidad estratégica la planificación y la implementación de medidas económicas
diferenciales para la agricultura familiar.
En Argentina, mientras se incrementa la superficie cultivada y los volúmenes producidos,
desaparecen miles de productores agropecuarios por endeudamiento, quiebra, venta de sus
tierras o desalojo. Esto se explica, entre otras razones, porque el incremento en la producción
se concentra en commodities destinadas al mercado externo, fundamentalmente soja12.
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La abrupta expansión del cultivo de soja no sólo dio lugar a la concentración de la comercialización y la
exportación, sino que produjo rápidas transformaciones en las tecnologías (siembra directa, semillas transgénicas
y agroquímicos), y en las condiciones de producción y trabajo. “Sin la necesidad de mano de obra rural, los
pobladores de las regiones productivas se volvieron un estorbo para los grandes productores. Por primera vez
en la historia se planteó que los agricultores no eran necesarios para la agricultura (…) En el mismo camino de
expansión, la soja también desplazó cultivos de frutas (talando árboles que demandan varios años en crecer y
madurar) y verduras (cuya producción cada vez más desplazada, vive un complejo y descontrolado proceso),
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Al mismo tiempo se reduce el área con otros cultivos destinados a alimentar la población,
dejando en una situación más vulnerable a los consumidores y aumentando la dependencia de
los productores respecto a las grandes compañías comercializadoras.
A la desaparición de políticas específicas para los agricultores familiares, se sumaron drásticas
medidas de desregulación y eliminación de mecanismos de control público. Como
contrapartida se favorece la liberalización de los procesos de comercialización y la instalación
de grandes centros y cadenas comerciales en manos de capitales nacionales y trasnacionales.
Este proceso se advierte en el principal producto misionero para el mercado interno, la yerba
mate, ya que la liberalización del precio de la materia prima, como ya había ocurrido en los
años ’90, produce una fuerte caída de ingresos para los productores misioneros, que pierden
participación relativa en valor final. A la caída del poder de compra de los consumidores
argentinos, se suma una distribución más desigual del valor generado por la falta de políticas
diferenciales y de mecanismos de regulación ante mercados cada vez más concentrados.
Pero también se vislumbra en un reciente proyecto de expansión del munocultivos de maíz
transgénico en la provincia de Misiones, basado en un modelo de “agronegocio” de alta
productividad destinado a la exportación, que cuenta con el impulso de MAIZAR (Asociación
Maíz y Sorgo Argentino) y de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Este proyecto
alienta un modelo basado en la siembra directa, la mecanización para alcanzar escala, con
incorporación de fertilizantes y herbicidas (glifosato) y de semillas transgénicas asociadas, un
paquete tecnológico desarrollado en la “pampa húmeda”, pero que en Misiones encuentra
condiciones ecológicas y sociales muy diferentes. Si bien los agricultores en Misiones vienen
plantando maíz, en general lo hacen con semillas criollas, en pequeña escala,
fundamentalmente para el autoconsumo y la alimentación de sus animales y con un manejo
diversificado de las chacras. El cambio de modelo implicaría desmontar, o reemplazar otros
para ocupar su lugar (…) la soja arrasó con el 14 por ciento de los bosques nativos que quedaban en pie. El
desmonte del centro y norte del país, con la migración obligada de la población indígena y campesina, su
expulsión a mano armada, o directamente su asesinato, es uno de los fenómenos más crueles y tristes del modelo
sojero, junto con el ingreso de 190 millones de litros de agrotóxicos por año que tiene en jaque la salud de toda
la población rural” (Barruti, 2013: 90).
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cultivos y plantar según el paquete tecnológico indicado, para proveer granos a las empresas
que realizarán la comercialización, el eslabón más rentable del “negocio”.
No se trata sólo de opciones productivas en el mercado agropecuario, sino de la confrontación
de diferentes modelos económicos y sociales, donde el Estado nacional toma partido
impulsando determinado modelo de desarrollo, que se aparta de las políticas de apoyo a la
agricultura familiar que se vienen sosteniendo desde la Secretaría de Agricultura Familiar
provincial y desde otras instituciones de desarrollo rural.

2. DESENVOLVIMENTO / DESARROLLO
La confrontación entre diferentes modelos de desarrollo puede analizarse a partir de
relaciones sociales y formas de propiedad en contradicción y en permanente disputa. La
promoción de monocultivos a gran escala, mecanización, utilización de agrotóxicos y semillas
transgénicas, aceleran el vertiginoso proceso de acumulación en manos del capital
concentrado que se apropia de los excedentes por diversos canales, y al mismo tiempo
inhabilita a los agricultores a capitalizarse, a pesar de que exponen sus recursos (tierra, suelo,
agua, monte) y dedican parte sustancial de su propio trabajo y el de sus familia en extensas
jornadas de trabajo (cf. Mançano Fernandes 2009).
Las tendencias estructurales de concentración económica y agudización de la explotación en
la agricultura capitalista, agudizan las contradicciones y las resistencias, en un proceso
histórico-social con dinámicas específicas en cada territorio, escenarios complejos que se
reconfiguran a lo largo del tiempo a partir de la interacción de distintos sujetos agrarios (cf.
Bendini, 2009)
Sin embargo, y pese a los agresivos mecanismos de penetración del capital desplegados en el
territorio misionero, persisten sujetos agrarios que ponen en cuestión aquellas relaciones
económicas por las que pretenden explotarlos, subordinarlos o excluirlos. Desde la resistencia
de pueblos originarios frente al avance de la frontera agraria, a las movilizaciones de
agricultores para evitar los desalojos ante el avance de monocultivos a gran escala,
reactualizan el debate sobre la cuestión agraria.
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La persistencia de agricultores frente al proceso de expansión capitalista, a su vez abre el
debate sobre su ‘funcionalidad’ como productores de bienes salario a precios bajos y fuerza
de trabajo para el capitalismo agrario(Diez, 2013), o la posibilidad de autonomía relativa en
el marco de fortalecimiento de políticas públicas diferenciales (Gortari, et al 2016) y/o de una
economía social agraria (Oviedo, 2017).

Persistencia de las desigualdades en el territorio agrario
En la expansión capitalista, las modalidades históricas que han asumido las relaciones
sociales en este territorio, están condicionadas por la temprana apropiación de la tierra por
unas pocas empresas, uno de los procesos más violentos y generadores de desigualdad, no
sólo en términos de privar de los medios de producción a miles de campesinos y comunidades
originarias, sino al destruir los fundamentos para la reproducción de su propia existencia. En
una región donde la disputa económica se superpone con la pretensión geoestratégica de
distintos Estados-nación (no sólo de países vecinos, sino fundamentalmente de otros países
externos a la región), la apropiación privada por parte de grandes propietarios asociada al uso
extensivo de la tierra y a la extracción depredatoria de los recursos naturales, permitieron la
transferencia de valor, facilitada por políticas de créditos y reducción impositiva regresivas.
En los debates acerca de la cuestión agraria, las entidades que agrupan a los grandes
terratenientes, se han constituido en protagonistas privilegiados, ya que a través de su poder
propio y de diversas alianzas con otros sectores, impidieron la realización de cambios reales
en las políticas agropecuarias nacionales. La Confederación Rural Brasileña (CRB) impidió
sistemáticamente la implementación de la legislación de protección de los trabajadores
rurales, y de cualquier medida que cuestionase la distribución de la tierra. La Sociedad Rural
Argentina (SRA), expresión institucional de la oligarquía terrateniente de la región pampeana,
participó activamente de los diferentes gabinetes del gobierno nacional (principalmente
durante periodos de facto, pero también en el actual gobierno nacional de Macri), imponiendo
no solo funcionarios, sino también condicionando las medidas económicas fundamentales. En
el territorio de Misiones la consolidación de los Estados y la conformación de los mercados
capitalistas fueron contemporáneas. La extracción de recursos (yerba, madera, etc.) y la
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subordinación del trabajo para alimentar procesos de capitalización en otras regiones de
Argentina y del mundo, desestructuraron las prácticas agrícolas que garantizaban la
reproducción social de los pueblos que habitaban estas tierras. El reclutamiento de
trabajadores para yerbales y obrajes, pero fundamentalmente la ruptura de las formas de
organización campesina e indígena preexistentes, fueron socavando las posibilidades de
autonomía de las poblaciones, empobrecieron los ecosistemas y modificaron abruptamente
las relaciones sociales existentes.
La posterior introducción de monocultivos (te, yerba, tabaco, tung, algodón, pinos, maíz) fue
convirtiendo a los agricultores en proveedores de mercancías para grandes compañías,
configurando una muy asimétrica y particular subordinación del trabajo al capital en éstos
territorios. Sólo algunos empresarios locales logaron expandirse, diversificando su base de
poder, invirtiendo en otros sectores de la economía, o tejiendo diversas alianzas con facciones
de la burguesía.
Con la financiarización de los mercados capitalistas, estas estrategias aparecen cada vez más
subordinadas a grandes grupos económico y a corporaciones transnacionales: ante sucesivas
crisis económicas y con la expansión agresiva de inversores, la llamada burguesía local pasa
a depender en forma creciente de vinculaciones con el exterior. La dependencia tecnológica,
pero fundamentalmente de capitales, condiciona la política productiva y económica a los
dictados de intereses de capitales foráneos.
El perfil de las inversiones efectuadas en la región en los últimos 40 años, contribuyó a
profundizar el proceso de concentración y extranjerización de los recursos económicos, tanto
en el agro como en la foresto-industria, como puede advertirse en el relevamiento realizado
por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), que con cerca del 14% de la superficie,
coloca a las provincias de Misiones y Corrientes como las de mayor porcentaje de
concentración de hectáreas en manos extranjeras, al límite de lo que permite la ley argentina
de tierras nacionales (Ley 26.737 / 2012, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre
la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).
Grandes empresas agroindustriales como las tabacaleras, las forestadoras y las cerealeras
logran, a través de la provisión de insumos, el acopio del producto y ‘contratos’ muy
asimétricos con los agricultores, controlar el proceso productivo y apropiarse de una parte
sustancial y creciente del valor generado por el trabajo de los agricultores. Al tiempo que se
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desentienden de los riesgos de la producción primaria (climáticos, de salud, de variación de
precios, etc.), sin tener que apropiarse necesariamente de la tierra en forma directa (evitando
inmovilizar capital y externalizando los costos ambientales), y sin asumir responsabilidades
legales por las relaciones salariales (tercerizando las contrataciones y eludiendo los derechos
laborales).
Aún los agricultores que mantienen el acceso a la tierra y viven del trabajo familiar, se ven
presionados a adoptar cultivos para el mercado (como en el caso del tabaco, o como podría
ser con el maíz transgénico), que modifican sus prácticas productivas y los obligan a
implementar paquetes tecnológicos aunque no estén bajo una típica relación salarial. La
expoliación se encubre como dependencia del productor a las cosas (agroquímicos, semillas
híbridas, técnicas, combustibles).
Los contratos asimétricos que imponen las compañías en Misiones, estipulan minuciosamente
las obligaciones de los agricultores, tanto para la financiación, la incorporación de insumos y
técnicas de producción, como en las condiciones y precio de compra del producto.
De este modo el capital controla los sistemas productivos fundamentalmente a través del
monopolio del financiamiento, de la provisión de insumos, y de la fijación del precio de
acopio, sin tener que invertir en la fase de producción primaria directa, pero incidiendo en la
organización del trabajo familiar y en el uso del suelo y los recursos (García y Rofman, 2013).
Para Slutzky, especialista en el análisis de las economías regionales del NEA,
…se trata de una relación típica de ‘subsunción formal del trabajo por el capital’,
en que éste no tiene necesidad, por una parte, de inmovilizar capital mediante la
compra de tierra; mediante el control del mercado se asegura la producción y
mediante el financiamiento de los insumos controla el proceso productivo; en
estos casos, la pequeña producción familiar es ‘competitiva’ frente al caso
hipotético de la producción en gran escala con trabajo asalariado, mecanización,
etc., evitando además los conflictos que podrían surgir de la sindicalización de
los obreros (Slutzky, 2014: 435).
La dificultad de los agricultores de acceder a otras alternativas productivas y el bajo costo de
oportunidad del trabajo al no existir empleos que posibiliten mejores ingresos, hace muy
difícil modificar éstas relaciones de subordinación establecidas por las grandes empresas.
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Mundialización de los sistemas agroalimentarios
Una de las maneras de analizar la expansión de las relaciones capitalistas en los
territorios rurales, es estudiar las transformaciones en los regímenes alimentarios mundiales
(Buttel, 2005). McMichael (2009) muestra la importancia histórica de la agricultura y del
comercio alimentario mundial en la organización del capitalismo, tanto en la producción como
en el consumo. Desde las políticas europeas que obligaron a los países colonizados a
especializarse en producir alimentos baratos para mantener bajos los salarios de su fuerza de
trabajo (azúcar, té, aceites, granos, carnes); hasta la reciente expansión de grandes complejos
agroindustriales trasnacionales que subordinan la agricultura a los procesos de
industrialización y consumo de insumos tecnológicos (maquinarias, fertilizantes, semillas
híbridas). Pero también destaca que el papel proteccionista de los Estados centrales, y más
aún sus agresivos programas de expansión del modelo de agricultura intensivo en capital y
energía (revolución verde, promoción de las exportaciones comerciales, financiamiento de
instalaciones agroindustriales en regiones del tercer mundo, etc.) terminaron favoreciendo a
grandes compañías trasnacionales.
La integración vertical desde la producción hasta la exportación, y la formación de cadenas
de valor global bajo el control de grandes corporaciones trasnacionales, se vinculan con el
vertiginoso crecimiento de hipermercados como canales mayoritarios de distribución
minorista, en un contexto de creciente volatilidad de precios de los alimentos.
Este sistema alimentario global condiciona tanto a los países exportadores de alimentos (como
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), como a regiones que pasan a depender en forma
alarmante de su importación. Se desplaza la satisfacción de necesidades y los derechos
ciudadanos en favor de los intereses del capital, al extremo de comprometer las condiciones
de vida de millones de personas. Los procesos de mercantilización modifican
vertiginosamente la viabilidad y por lo tanto las condiciones y posibilidades de reproducción
de distintas formas de producción agrícola
La concentración del comercio agroalimentario provoca al mismo tiempo profundas
modificaciones en las prácticas productivas agrícolas y en las formas de acceso a los
alimentos. La liberalización del comercio y la desregulación de los mercados y las
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inversiones, profundiza el proceso de mercantilización de los alimentos, al punto de
comprometer la seguridad alimentaria y la reproducción social de numerosas comunidades
rurales.
Procesos

económicos

concentrados

en

gigantescas

empresas

procesadoras

y

comercializadoras de alimentos (muchas de escala global), alejan cada vez más a productores
y a consumidores, tanto en precio como en distancia, desconectando a su vez la producción
agrícola de la vida de los agricultores, de sus sociedades regionales y hasta de su
medioambiente. Aún desde organismos internacionales como la FAO, se promovió el
comercio internacional de millones y millones de toneladas de alimentos, descuidando el
abastecimiento de los lugares más cercanos a su producción.
El aumento en la volatilidad en el precio de los alimentos, aún en años de cosechas record,
desafían las creencias en la autorregulación de los mercados. La preeminencia creciente del
capital financiero y el poder de los grupos económicos de los países centrales, en el marco de
una economía cada vez más mundializada, implican cambios abruptos en los flujos de
comercio alimentario, pero también modificaciones en las prácticas productivas agrícolas y
en los patrones alimentarios. Las fuertes variaciones de precio que vienen experimentando los
alimentos desde el principio de la crisis en 2007, implican cuantiosas transferencias de
capitales con efectos contradictorios: por un lado enormes ganancias para las grandes
compañías comercializadoras y para los inversores financieros, que se reflejan en la
incorporación de grandes pooles de siembras, fondos de inversión y fideicomisos agrarios;
por otro, expulsión de miles de agricultores de sus tierras, y mayor vulnerabilidad alimentaria
de millones de personas en distintas regiones del planeta, sobre todo en aquellos lugares donde
el avance de los monocultivos para exportar fue erosionando la capacidad de los pueblos de
producir sus propios alimentos.
La concentración en la comercialización de alimentos también modifica las prácticas de
producción y consumo. En Argentina, las grandes superficies comerciales (Carrefour,
Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino) controlan gran parte de la compra y venta
de alimentos y bebidas.
Esta posición dominante conlleva a que las principales cadenas de
supermercados definan los precios al consumidor y las condiciones de pago para
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sus pequeños y medianos proveedores (…) de esta dinámica económica privada
se obtiene una de las principales causas de la inflación (INTA, 2015: 70).

En el caso de Misiones se combinan éstas tendencias: la instalación en grandes ciudades como
Posadas de puntos de comercialización con sus cadenas propias de abastecimiento (Walmart,
Groupe Casino, Makro, etc.) desplazaron a muchos comercios locales (verdulerías,
supermercados y autoservicios) y a los productores de alimentos misioneros que los
abastecían. Su creciente participación en el mercado mayorista y minorista les ha permitido
fijar precios de venta sustancialmente superiores a los de otras sucursales en el resto del país,
representado para los consumidores que pueden acceder a ellos una proporción cada vez
mayor de sus ingresos. Por otro lado, la escala y las exigencias de abastecimiento de estas
gigantescas cadenas de super e hipermercados hace cada vez más difícil para productores de
las economías regionales entrar o mantenerse como proveedores.
La desregulación de los mercados permite a los grupos económicos controlar un porcentaje
cada vez mayor de la distribución y comercialización a nivel nacional, aún en alimentos
producidos específicamente en esta región como la yerba mate (fuertes campañas
publicitarias, agresivas promociones comerciales sustentadas en crecientes exigencias a los
proveedores, primeras y segundas marcas, envasado con marcas propias, etc).
En los países latinoamericanos donde las commodities representan un alto porcentaje de las
exportaciones, los precios de los productos agropecuarios sufren una alta volatilidad,
generando fuertes impactos en toda la economía con altos índices de inflación.

Políticas regulatorias y distributivas
La crisis económica mundial desatada a partir de 2008, y la fuerte retracción de la
economía argentina en el último año, renuevan la discusión acerca de las relaciones entre
Estados y mercados. Frente a las tendencias de concentración en la comercialización de
alimentos, debemos reflexionar sobre la potencialidad de las políticas públicas de regulación
para morigerar y/o revertir sus efectos excluyentes. La configuración de nuevas relaciones de
producción, intercambio y consumo aparecen como resultado de contradicciones del capital,
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pero también de la implementación de políticas públicas desde diferentes instancias del
Estado. Uno de los debates que se reactualiza frente a la crisis en el paradigma neoliberal
hegemónico, es la conceptualización del Estado, pero sobretodo de la relación Estados –
mercados.
La necesidad de comprender las transformaciones regionales, en un contexto cada vez más
globalizado, exige permanentes desafíos. No alcanza con analizar una producción local para
desentrañar la complejidad de las relaciones sociales y económicas involucradas en la
producción, industrialización, distribución y acceso a alimentos. Tampoco podemos omitir la
puja política y económica por la fijación de precios, reglas de juego y marcos regulatorios
(impositivos, financieros, de seguridad e inocuidad alimentaria), y la convergencia de los
impactos de diferentes políticas nacionales, muchas veces contradictorias, que se da en áreas
de fronteras.
La volatilidad del precio de los alimentos se ha transformado en una de las principales
preocupaciones de los Estados Nacionales y de los organismos internacionales, que plantean
la necesidad de políticas estratégicas de regulación frente al poder concentrado de
corporaciones económicas trasnacionales que controlan en forma creciente la producción y
distribución de productos básicos indispensables.
La concentración y extranjerización en las grandes cadenas de comercialización, hace cada
vez más difícil la aplicación de medidas para asegurar el abastecimiento a precios accesibles,
frente a maniobras cartelizadas de desabastecimiento y aumentos desmesurados de precios
que avivan altos índices de inflación.
Negar la importancia de las intervenciones estatales en mercados tan asimétricos y desiguales,
oculta el avance del control monopólico de las corporaciones de agronegocios, que en el sector
alimentario (con bienes muy inflexibles de consumo masivo), implican la concentración del
acopio y almacenamiento, la especulación entre precios locales e internacionales, y la
consiguiente reducción de los márgenes de seguridad alimentaria.

Enfoques diferentes: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria
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A finales del siglo XX, desde diversas instituciones y organizaciones se comenzó a
llamar la atención sobre la vulneración masiva de los derechos a la alimentación en numerosos
países, conformando una preocupación creciente a escala mundial. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación FAO reconoce que el crecimiento económico no es
suficiente para avanzar en la reducción del hambre y la pobreza, y plantea la necesidad de
políticas de protección social que alienten “un acceso equitativo a los alimentos, los activos
y los recursos”, en especial en áreas rurales13.
Desde instituciones globales como la FAO o la Alianza Cooperativa Internacional ACI, se
reconoce la importancia y el compromiso de las asociaciones de agricultores para contribuir
de manera significativa a la seguridad alimentaria, destacando que las cooperativas agrícolas
contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y consideran indispensable
promover una mejor gestión de los sistemas agroalimentarios para reducir la especulación y
las fluctuaciones de los precios.
Pero recién al finalizar el siglo XX comenzaron a visibilizarse los debates sobre soberanía
alimentaria, los derechos de los pueblos a formar parte activa de los sistemas de producción,
comercialización y consumo de los alimentos y a decidir sobre las políticas que aseguren
alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ponen en
debate tanto los esquemas productivos como los modelos de desarrollo, al enfatizar en la
producción y el trabajo local, la sustentabilidad y la necesidad de precios justos (Cf. Carballo,
2014).
Esta concepción pone en debate la necesidad de implementación de políticas públicas más
activas y de intervención del Estado en la economía capitalista contemporánea. La necesidad
estratégica de las sociedades de producir más alimentos para garantizar el abastecimiento de
sus poblaciones, crea la oportunidad de debatir la posibilidad de apoyar y promover modelos
alternativos de organización de la producción agraria y el trabajo rural.
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En el reciente informe sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015 la FAO afirma que a
pesar de avances en los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) y de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (2000) para la reducción del hambre, aún “hay unos 795 millones de personas
subalimentadas en el mundo” y persisten marcadas diferencias entre regiones y países. Plantea que “el
crecimiento económico es un factor clave del éxito en la reducción de la subalimentación, pero tiene que ser
inclusivo y ofrecer oportunidades para mejorar los medios de vida de la población pobre. El aumento de la
productividad y los ingresos de los pequeños agricultores familiares es fundamental para lograr progresos”
(FAO, 2015: 2).
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Al iniciar este siglo XXI, los cambios en la orientación de las políticas económicas en varios
países latinoamericanos y la ampliación de los acuerdos de integración regional, abrieron la
posibilidad de recuperar herramientas estratégicas soberanas.
Pero quedó pendiente un replanteo profundo de los patrones de comercialización, y de la
implementación de planes de fomento de la producción y el abastecimiento interno de
alimentos. Al respecto, Blanca Rubio retoma el concepto de soberanía alimentaria en función
de la enriquecedora experiencia política de los países andinos de América Latina, frente a la
crisis alimentaria y el incremento abrupto de los precios de los alimentos. Ante la
reconfiguración neoliberal del sistema agroalimentario mundial, “…comandada por las
grandes transnacionales en detrimento de los pequeños productores campesinos e indígenas
del planeta”, se vienen produciendo aumentos en la producción propia de alimentos y avances
en las políticas públicas y en el plano legislativo, aunque “…todavía está pendiente lograr
una inserción real de los pequeños campesinos como abastecedores de alimentos básicos a
la población” (Rubio, 2010).
A partir de 2005, el concepto de soberanía alimentaria comienza a aparecer en Argentina en
las reuniones y en los documentos de las organizaciones sociales, ambientales y de derechos
humanos, pero también en los discursos gubernamentales, en las fundamentaciones de los
programas de diversas instituciones de desarrollo rural, y en la formulación de leyes.
Frente a la profunda crisis económica mundial iniciada en 2008 y que se extendió por varios
años, en Argentina se aplicaron medidas anti cíclicas: aumento de la movilidad salarial,
jubilaciones y AUH, entre otras, que además de establecer un piso de protección social,
reducir la pobreza y la indigencia, incidieron rápidamente aumentando dinámica del consumo
agregado.
Pero respecto a las políticas agropecuarias se presentaron grandes controversias y conflictos.
Aunque sucesivas devaluaciones favorecieron a las empresas agro-exportadoras con un tipo
de cambio más competitivo, la renta extraordinaria obtenida no se derramó hacia los primeros
eslabones de las cadenas agropecuarias. El intento de aplicar retenciones a las exportaciones
de cereales para captar parte de la renta agropecuaria en un contexto de incremento abrupto
de los precios internacionales, reactivó a partir de 2008 conflictos entre el gobierno nacional
y la Mesa de enlace de las entidades del campo (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales,
Federación Agraria y Coninagro) que se inscriben en una disputa histórica en torno a quienes
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deberían usufructuar las ventajas comparativas de la producción agropecuaria argentina,
sustentada en la riqueza de los recursos naturales como en la extensión de las áreas
productivas, la fertilidad de la tierra y la disponibilidad de agua.
También se han analizado los efectos de las retenciones a las exportaciones en la contención
de los precios que los consumidores argentinos deben pagar por los alimentos. Para incidir en
el poder adquisitivo de los asalariados y en el abastecimiento del mercado doméstico, el
gobierno nacional debería fortalecer la disponibilidad de alimentos, para abastecer una
demanda sostenida por mejoras en los ingresos de las políticas sociales distributivas.

Políticas contradictorias Misiones
En Misiones, como en otras regiones rurales de Argentina se advierte que la caída en
los salarios de los trabajadores agropecuarios y sus pésimas condiciones de trabajo
(incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo y de los derechos laborales, trabajo
familiar no remunerado, trabajo infantil) generan mecanismos de explotación peores a los de
otras ramas productivas y al trabajo urbano.
La desigualdad económica en Argentina se agudiza por las transferencias de valor desde las
llamadas economías regionales productoras de alimentos (de productos primarios o de
manufacturas de origen agropecuario), hacia grandes metrópolis donde se asientan los grupos
poderosos. La fijación oligopsónica de precios, la apropiación de la renta diferencial, el
control centralizado de la comercialización y de las exportaciones, la concentración y
transnacionalización de empresas, la intermediación financiera, aparecen como algunos de los
canales de exacción de los capitales generados localmente.
Cuando se analizan estos y otros procesos socioeconómicos y territoriales
aparece claramente que la cuestión del desarrollo está impregnada de prácticas
de poder, de relaciones de poder, asociadas con el accionar del estado, la gestión
de los gobiernos, la apropiación de recursos, las disputas por el territorio, la
institucionalización de ventajas y beneficios (Manzanal, 2014: 26).
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Las acciones directas o indirectas de los Estados, a través de la desgravación impositiva, la
provisión de insumos de localización, de recursos financieros y de infraestructura y servicios
a la producción, no pueden estar subordinadas a los intereses y decisiones de los inversores
privados dominantes. Tenemos que analizar cómo se construyen las relaciones de poder en
las economías regionales, identificando las desigualdades en la apropiación de los beneficios,
la renta y los ingresos, para debatir políticas públicas que transformen los procesos
estructurales. Además de profundizar sobre la relación entre agroindustrias y agricultura
familiar se hace imprescindible indagar sobre la formulación e implementación de políticas
públicas, y sobre su capacidad de transformar “los modos de vinculación entre producción
agrícola y mercado” (García y Rofman, 2013: 9).
La reciente expansión del área sojera y cerealera en los territorios de las economías regionales,
pueden desencadenar transformaciones más deletéreas que las suscitadas en la pampa
húmeda. Los mecanismos de penetración del capital global trastocan las dinámicas regionales
de organización en los espacios rurales y las cadenas de valor agrícola, sin garantizar una
distribución equitativa de los supuestos beneficios.

Leyes de agricultura familiar y desafíos para su implementación
La soberanía alimentaria en Misiones puede ser interpretada como un consenso provisorio
sobre la importancia de producción de alimentos para abastecer mercados locales y regionales,
con el protagonismo de agricultores asociados y la necesidad de apoyo de políticas públicas.
Una construcción política colectiva en debate, que interpela a las instituciones de desarrollo
rural y a los gobiernos a repensar los sistemas alimentarios regionales, pero que debe ser
problematizada conociendo los condicionantes que devienen de la estructuración del mercado
y de los sistemas alimentarios globalizados.
Diversas experiencias de producción de alimentos en Misiones y múltiples políticas públicas
implementadas a lo largo de los años para promoverlas, reflejan la importancia de construir
formas alternativas para la generación y distribución de ingresos. Pero no podemos dejar de
considerar al mismo tiempo los canales de circulación de insumos y productos, los
mecanismos de fijación de precios y de remuneración del trabajo, para comprender las vías
15

de transferencias de valor en la actividad agropecuaria, en el contexto de mercados muy
desiguales.
Organizaciones de agricultores con diferentes posicionamientos respecto a las políticas
públicas (como la Asociación Civil Ferias Francas de Misiones Interferias, o el Movimiento
Agrario de Misiones MAM) reclaman políticas específicas para la agricultura familiar
mientras no dejan de reivindicar un rol regulador del Estado en las cadenas agroindustriales
más activo.
Algunas de estas reivindicaciones se explicitaron en el proceso de formulación de las leyes
nacional y provincial de la Agricultura Familiar, aprobadas en 2014 y 2015 respectivamente.
Con una activa participación de las organizaciones agrarias, reflejan el convencimiento que
la agricultura familiar, campesina e indígena contribuye
…a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover
sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos
sostenibles de transformación productiva (Ley 27.118 Ley de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad
en la Argentina, Art 1).
El cambio de gobierno nacional a partir de 2016, impidió la efectivización de las asignaciones
presupuestarias solicitadas por las organizaciones agrarias para asegurar el cumplimiento de
estas leyes, así como la modificación de otras normas y procedimientos administrativos que
hicieran viable su implementación, como es el caso de las compras estatales a las cooperativas
y organizaciones de agricultores.
La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones aprobó en 2015 la Ley Provincial
de Agricultura Familiar (Ley VIII, nº 69), que reconoce “…sujeto prioritario de las políticas
y acciones que se ejecutan desde las diferentes áreas del gobierno provincial” (Art 1):
Se consideran agricultor y agricultora familiar a quienes llevan adelante
actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas, hortícolas,
avícolas, apícolas y otras, en forma directa y con el aporte mayoritario de mano
de obra familiar, para autoconsumo y comercialización de la producción, en el
ámbito rural, urbano, zonas periurbanas y las comunidades de pueblos
originarios (Art, 2).
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Respecto a los objetivos de la ley, el primero habla de mejorar “la calidad de vida de los
agricultores”, lo que se lograría fortaleciendo “el flujo comercial y la generación de empleo
local”, “los procesos de transformación secundaria y agregado de valor en origen”, y
“políticas de comercialización que garanticen la inserción de la producción en mercados
locales y regionales”. Además plantea explícitamente que la agricultura familiar debe
contribuir a garantizar la “soberanía y seguridad alimentaria de los habitantes de la
Provincia” (Art 3).
La ley reconoce la importancia de las organizaciones, y de hecho algunas participaron en la
elaboración de la ley. Menciona como uno de sus objetivos “…fortalecer la organización de
los productores familiares y la defensa de sus derechos y posibilidades, promocionando el
asociativismo, la cooperación y fomentando experiencias de ayutorios como prácticas
valiosas de trabajo comunitario” (Art, 3) y crea el Consejo Provincial de la Agricultura
Familiar, integrado por 4 agricultores y agricultoras representantes de las organizaciones,
encargado de “articular, coordinar, organizar, informar y relevar las acciones ejecutadas
por las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento de la presente ley” (Art, 8).
Pero sabemos que una de las discusiones más importantes a la hora de votar las leyes es como
serán cubiertas las erogaciones que demande su cumplimiento, y una de las críticas que se
hizo al momento de votar la ley nacional era precisamente que no explicitaba su fuente de
financiamiento firme. En el caso de Misiones, se creó un Fondo Especial de la Agricultura
Familiar que se integrará con partidas existentes: del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial; del gobierno nacional para programas, proyectos y
acciones en la agricultura familiar; de la Ley Nacional N.° 26.509 Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, y un porcentaje (15%)
“de los Recursos del Fondo Especial del Tabaco que corresponden a la Provincia en
concepto de Reconversión Productiva, que son remitidos por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, a través de programas operativos anuales” (art, 11). Queda
planteado el desafío tanto para las organizaciones de agricultores, como para las instituciones
responsables de la aplicación de la ley, la reglamentación y sobre todo la ardua tarea de su
implementación, y para instituciones como las Universidades su seguimiento y evaluación
crítica permanente.
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Foto: Intercambio de semillas 1º Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios, Posadas, 2011

3. CONSIDERACIONES FINALES / CONSIDERAÇÕES FINAIS
Las relaciones sociales de producción y de apropiación de la riqueza socialmente
producida, entretejen formas de propiedad, de organización del trabajo y de distribución con
inequitativas transferencias de valor e intensas disputas. En el capitalismo algunos se apropian
del valor generado por el trabajo de otros, tanto por la explotación de trabajadores, como por
la expoliación de agricultores, sometidos a extensas jornadas de trabajo, produciendo
simultáneamente concentración de riqueza y agudización de la desigualdad.
En una rápida expansión territorial, grandes empresas intentan apropiarse de recursos y
espacios, alterando profundamente ecosistemas y poniendo en peligro la sustentabilidad
ambiental, pero fundamentalmente modificando la vida de quienes viven y trabajan en el agro.
Para entender las relaciones de producción en el agro argentino, además de los procesos de
constitución históricos, debemos analizar su dinámica territorial, atendiendo a las
vinculaciones entre los sujetos en los distintos eslabones de los encadenamientos económicos,
los mercados y a la incidencia diferencial de las políticas públicas. Las relaciones asimétricas
en las cadenas agroindustriales determinan que las grandes empresas fijen tanto el precio de
los productos que venden como de los insumos agrícolas que compran, agudizando la
transferencia del valor a los grupos más concentrados.
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Las pujas respecto a las políticas económicas ponen de manifiesto posicionamientos
contradictorios frente a los procesos de avance del capital global y a los impactos que genera
en la actividad agraria. En Argentina la discontinuidad en las políticas de apoyo a la
agricultura familiar, la distancia entre su formulación e implementación, y sus consecuencias
sobre las economías regionales, confrontan diferentes perspectivas respecto a la intervención
del Estado.
Los intereses económicos y políticos también generan contradicciones y disputas en los
escenarios territoriales específicos. Aunque en los discursos nacionales como provinciales se
admite la importancia de la agricultura familiar, se fueron diferenciando en los últimos tres
años las orientaciones y las acciones efectivamente implementadas por instituciones como la
Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y la Secretaría de Estado de Agricultura
Familiar del Gobierno de la Provincia de Misiones.
Mientras que desde el gobierno nacional alientan un sector agroindustrial competitivo para
aumentar las exportaciones, presionando hacia un régimen agroalimentario donde la
ampliación de escala y la intensificación del capital son valoradas, desde el gobierno de
Misiones predomina como objetivo declamado el abastecimiento de la demanda provincial
con productos misioneros.
Sin embargo, entender la agricultura sólo como un sector productor de materias primas,
además de ser una mirada parcial y hegemónica, esconde una gran diversidad de formas de
organizar el trabajo y la producción, pero también de acceso y distribución de alimentos. Los
agricultores familiares producen una parte importantes de los alimentos para sus
comunidades, generan empleo y contribuyen al desarrollo local y regional. Reconocer la
heterogeneidad de sistemas productivos agrarios, implica leyes y normativas que además de
garantizar los derechos como a todos los ciudadanos, admitan diferentes formas de tenencia
y acceso a la tierra, al agua y a otros recursos naturales; de organización social del trabajo,
incluyendo experiencias de economía social y participación; y de producción e intercambio
de alimentos para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria para todos, incluidos los
que viven y trabajan en los territorios agrarios.
Numerosas experiencias impulsadas y organizadas por agricultores en Misiones muestran
esfuerzos colectivos por sostener o recuperar autonomía respecto a las cadenas
agroindustriales y a los intermediarios mercantiles, buscando mayor protagonismo en la
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organización de los procesos de trabajo, producción y comercialización de acuerdo a sus
propias necesidades y valores. Diversas formas de organización política de los propios
agricultores y de intervención del Estado en los procesos de producción y distribución,
refuerzan la necesidad de conocer las condiciones históricas que configuran las relaciones
sociales de producción, y de considerar con mayor detenimiento los vínculos entre producción
y circulación.
El reclamo por una soberanía alimentaria cuando proviene de las organizaciones agrarias con
protagonismo de los agricultores y apoyo de políticas públicas inclusivas, tienen mayor fuerza
para promover un desarrollo equitativo y sostenible articulado desde los propios territorios.
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PRODUÇÃO DE MORANGOS COMO ESTRATÉGIA DE VIABILIZAÇÃO
ECONÔMICA DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS NO RIO GRANDE DO SUL
STRAWBERRY PRODUCTION AS A STRATEGY FOR THE ECONOMIC
VIABILIZATION OF SMALL RURAL PROPERTIES IN RIO GRANDE DO SUL
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Resumo
O objetivo deste artigo consiste em analisar os sistemas de produção de uma unidade produtiva
agropecuária no município de Palmeira das Missões (RS). O método de pesquisa está lastreado
na abordagem francesa dos sistemas de produção. Os dados foram coletados no mês de
fevereiro de 2018, baseado em um roteiro estruturado, contendo questões fechadas e abertas, e,
posteriormente, sistematizados e analisados. A unidade de produção tem 23,6 hectares,
realizando produção de morango e de soja. A mão de obra é familiar (3,0 UTHs), absorvida
praticamente na sua totalidade para o cultivo do morango, uma vez que todo o processo da
produção de soja é terceirizado. A comercialização de morangos corresponde a 75% da renda
agrícola total da unidade de produção. O morango é um produto de alta perecebilidade, com
significativos índices de rentabilidade Constata-se que atividades que o cultivo de morando
mostra-se como alternativa para viabilizar a reprodução de unidades de produção familiares.
Palavras-chave: Abordagem-sistêmica. Indicadores econômicos. Mercados. Produção de
morangos.
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Abstract
The objective of this article is to analyze the production systems of an agricultural production
unit in the municipality of Palmeira das Missões (RS). The research method is based on the
French approach to production systems. The data were collected in February 2018, based on
a structured script, containing closed and open questions, and then systematized and analyzed.
The production unit is composed of 23.6 hectares. The agricultural activities are strawberry
and soybean production. The workforce is familiar (3.0 UTHs), absorbed practically in its
entirety for the cultivation of the strawberry, since the whole process of the soy production is
outsourced. The commercialization of strawberries corresponds to 75% of the total agricultural
income of the production unit. Strawberry is a product of high perishability, with significant
indices of profitability. It is verified that activities that the culture of living is shown as an
alternative to enable the reproduction of familiar production units.
Key words: Approach-systemic. Economic indicators. Markets. Production of strawberries.
1. INTRODUÇÃO
A produção agropecuária contemporânea tem imposto desafios significativos para os
agricultores e instituições. As particularidades da evolução das sociedades agrárias e de suas
respectivas formas de agricultura, em diferentes escalas, tem se constituído um desafio para as
diferentes áreas do conhecimento envolvidas na temática do desenvolvimento rural (MIGUEL;,
2014). A medida que o setor agropecuário e agroindustrial se consolida, organizados em
sistemas de cultivos e pecuários mais intensivos e possibilita uma melhoria significativa nos
indicadores de produtividade, também intensifica a complexidade das atividades agropecuárias.
Assim,

o

desenvolvimento

de

processos

produtivos

sustentáveis

depende,

sistematicamente de um olhar sistêmico, independentemente da escala de produção e de
processos adotados (MAZOYER; ROUDART, 2010; MIGUEL; MAZOYER, 2014). Em geral,
as unidades de produção agropecuárias são dotadas de complexidade e especificidades
características do setor. Essas especificidades, em larga medida, decorrem do fato de que a
produção sofre a influência de fatores climáticos; de fatores mercadológicos; da sazonalidade
da produção; da decisão dos agricultores, dentre outros (BATALHA, 2010; MENDES;
PADILHA JUNIOR, 2007). Considerando que a organização de uma UPA reúne um conjunto
de elementos econômicos, sociais e culturais de natureza interna (que pode ser modificado pelo
agricultor) externa (de pouca ou nenhuma condição de interferência do agricultor) envolvida na
produção agropecuária (MIGUEL; MAZOYER, 2014), o seu desenvolvimento, seja no curto
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e/ou longo prazo, tende a ser melhor entendido em uma perspectiva que abarque a complexidade
dos processos produtivos, econômicos e sociais (CHIA, 2003; ONDERSTEIJN; GIESEN;
HUIRNE, 2003; LIMA et al.., 2005).
Em relação à complexidade da agricultura familiar expõe Lamarche (1993, p.18)
“que a agricultura não é um elemento da diversidade, mas, contém nela mesma, a diversidade”.
Nesse sentido, as possibilidades decorrentes de diferentes contextos, sejam eles, biofísicos,
socioculturais e econômicos, por si só, são elementos suficientes para criar situações diversas e
formas diferenciadas de agricultura. Neste contexto, “o grande projeto dos produtores
familiares é reproduzir, ao mesmo tempo, a família e a unidade de produção” (LIMA et al.,
2005, p. 41-42; SILVA; GAZOLLA, 2016). Lamarche (1993) descreve a unidade de produção
agrícola, como aquela em que a produção e a propriedade estão ligadas à família, sendo que a
interdependência destes três fatores incorpora as noções mais abstratas e complexas, como a
sucessão e a reprodução do trabalho.
De um modo geral, nas unidades de produção, sobretudo as familiares, não existe uma
separação nítida entre o destino da produção, a execução e a administração das atividades. Chia
et al.. (2003), ao diferenciar o estabelecimento familiar do estabelecimento empresarial,
expõem que, principalmente os estabelecimentos familiares tendem a cumprir três funções
simultaneamente: a função de produção para a geração de renda, a produção para o consumo e
a acumulação de patrimônio.
De acordo com Gasson e Errington (1993) a atividade produtiva na unidade de produção
é combinada com o controle administrativo. O agricultor, muitas vezes é responsável pela
administração do dia-a-dia, pela execução das tarefas e também pelas decisões estratégicas, de
longo-prazo. O agricultor, no papel de administrador, pode se esforçar para aumentar a renda
atual, no entanto, no papel de proprietário de terras, ele também pode estar interessado em
maximizar o capital.
Por outro lado, dado a gama de tarefas que o agricultor, sobretudo o familiar, tem que
executar, a tendência que as tarefas relativas a produção e a gestão da unidade de produção
também não são facilmente delimitadas. Embora a administração e a gestão do empreendimento
sejam consideradas importantes para o sucesso do negócio, é recorrente nos estabelecimentos
agrícolas, sobretudo nos familiares, que estas sejam relegadas a um segundo plano pois as
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tarefas relacionadas à produção tendem a exigir mais disponibilidade, ou são mais urgentes
(GASSON; ERRINGTON, 1993; ONDERSTEIJN; GIESEN; HUIRNE, 2003; SILVA;
GAZOLLA, 2016). De acordo com Quesado et al. (2018) questões relacionadas à gestão no
meio rural constantemente são deixadas perpassar pela preocupação excessiva com o aumento
de produção e os fatores climáticos.
Lima et al. (2005) reforçam que agricultura moderna trouxe outras demandas aos
agricultores, entre as quais a necessidade das propriedades se reproduzirem como forma de
produção economicamente viável. Para isto acontecer, segundo os autores, as propriedades e
seus gestores precisam modificar suas bases materiais e gerenciais de funcionamento,
integrando-se cada vez mais ao circuito financeiro e material.
Assim, a organização da unidade de produção, além de serem reflexos de aspectos
internos (tipos de cultivos, área cultivada, utilização de mão de obra), em que o agricultor tem
maior margem para tomar as decisões, ela também reflete a “leitura” que os agricultores fazem
do ambiente externo, ou seja, como eles percebem questões como o mercado, a política agrícola,
a disponibilidade de crédito e de assistência técnica. Neste contexto, tem-se como pano de fundo
as discussões relacionadas às formas como os agricultores familiares tem trabalhado a
articulação entre a alocação da mão de obra disponível, sustentabilidade das atividades
produtivas e a gestão sócio-financeira das suas unidades de produção agropecuárias. Assim, o
objetivo deste artigo é realizar análise sócioeconômica das atividades agrícolas e de
comercialização em uma unidade de produção no município de Palmeira das Missões. Em
essência, estudos que evidenciam, por meio de resultados econômicos, a eficiência de atividades
produtivas diversificadas, podem representar importante contribuição em favor do
desenvolvimento rural sustentável, na medida em que apontam para alternativas ao sistema
convencional de produção.

2 MÉTODO
A pesquisa é do tipo descritiva, visto que compreende pesquisa de campo em que é
realizada observação de uma unidade de produção agrícola, classificada como estudo de caso.
O local de estudo é o município de Palmeira das Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul,
tendo como principais atividades produtivas o cultivo da soja e de morangos.
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Em termos de produção e produtividade, o município tem apresentado mudanças, com
registro do crescimento no cultivo de soja e de milho e na criação da pecuária leiteira (IBGE,
2018). De modo mais recente, Lorensini (2017) aponta que o cultivo de morangos tem ganhado
espaço no município, participando como alternativa de renda e representado uma forma de
produção mais sustentável para as pequenas propriedades rurais, visto que é menos agressiva
que cultivos convencionais. Em termos de área, o cultivo de morangos ocupa atualmente uma
área de aproximadamente 10 hectares (IBGE, 2018).
A pesquisa de campo foi realizada em janeiro de 2018, baseada em roteiro de entrevista
estruturado, contendo questões abertas e fechadas, organizadas em quatro blocos: 1º)
caracterização da unidade de produção, 2º) caracterização da família e da mão de obra, 3º)
caracterização dos sistemas de produção implementados, e 4º) tomada de decisão. A análise dos
dados se deu a partir dos pressupostos da abordagem sistêmica, que norteia a abordagem de
sistemas agrários/sistemas de produção (MAZOYER; ROUDART, 2010; LIMA et al.., 2005;
INCRA/FAO, 1996). Assim, este arcabouço teórico-metodológico, apresenta conjunto de
indicadores (Quadro 1) que permite analisar, em sua escala micro, o funcionamento de unidades
produção agropecuárias.
Quadro 1 – Síntese dos principais indicadores utilizados para a análise da UPA
Indicador
Fórmula
Descrição do indicador
Valor Agregado (VAB em
R$)

VAB = PB - CI – D

Valor Agregado Líquido
(VAL em R$)

VAL = PB - CI – D

Renda Agrícola (RA em
R$)

RA = VAL – Arr –
DF – Imp – S/E

Renda aposentadorias
(RAT em R$)
Renda Total (RT em R$)

RAA= RT – ROA RCC
RT = RAT + RNA

Descreve a geração de riqueza, após o desconto dos
insumos básicos da produção.
Refere-se ao saldo obtido a partir do VAB descontados as
depreciações.
É o resultado econômico que avalia o ganho obtido pela
UPA, pela comercialização de produtos agropecuários
Participação da renda de aposentadorias (RAT) em relação
à renda de produtos agropecuários
Resultado obtido da soma de todas as rendas na UPA

Produtividade da terra da
Renda de produtos in natura e agroindustrializados dividido
RAT/SAU
RAT (R$/SAU)
pelo número de hectares utilizados na produção
Produtividade do trabalho
Renda de produtos agropecuários dividido por unidades de
RAT/UTH
da RA (R$/UTH)
mão de obra
Fonte: Elaboração a partir de Mazoyer e Miguel (2010) e Lima et al. (2005).
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Convém ressaltar que, com base nos indicadores acima relacionados, estão
apresentadas de maneira estratificada, considerando as duas atividades agrícolas principais, ou
seja, o cultivo de morangos e da soja.

4

Caracterização do sistema produtivo familiar: indicadores econômicos e o contexto

da unidade de produção
A unidade de produção analisada está localizada distante a aproximadamente 10
quilômetros da sede do município de Palmeira das Missões. Residem na unidade de produção
sete pessoas: três são crianças, dois trabalham em tempo integral e dois em tempo parcial.
A área total da unidade de produção é de 23,6 hectares de extensão, em que 4,5 hectares
são ocupados com mata nativa; 1,1 hectares que consistem de área de benfeitorias, estufas e
açudes. Na estação de verão, 18 hectares são destinados ao cultivo da soja; no inverno, é
cultivada aveia em aproximadamente oito hectares (basicamente para fertilização do solo). A
produção de soja é terceirizada, sistema em que, o agricultor paga todos os tratos culturais,
desde o plantio até ao escoamento dos grãos, uma vez que não detem equipamentos agrícolas
para a produção. Nesse sentido, o principal envolvimento da família, na perspectiva das
atividades produtivas, é para com o cultivo do morango.
A produção de morangos é comercializada em padarias, fruteiras e supermercados do
próprio município. Quando a produção excede essa demanda, comercializam em município de
maior porte localizado a aproximadamente 40 quilômetros de Palmeira das Missões. O
escoamento da produção de morangos é relativamente fácil, visto que dentre os pequenos frutos,
possui grande aceitação, tanto para o consumo in natura, ou ainda, na forma de produtos
industrializados como doces, iogurtes, geleias e sorvetes (RICHTER et al., 2018).
Dito isso, esta seção está subdividida em dois subitens. O primeiro trata de análise
pontual a partir dos indicadores econômicos para a produção de morango. O segundo trata de
analisar os resultados desses indicadores em meio ao contexto da unidade de produção, sendo
possível verificar a eficiência econômica e a viabilidade sustentável da atividade.

4.1 Análise dos sistemas produtivos baseados nos indicadores de eficiência econômica da
UPA
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O Produto Bruto da UPA advém basicamente do cultivo da soja (renda anual) e dos
morangos (renda semanal). A comercialização da soja ocorre de maneira fracionada, de modo
que maior parte é comercializada no mercado futuro (por intermédio de lotes transacionados
por cooperativas locais) e, fração menor, comercializada durante a safra, para saldar despesas
da colheita e frete, pago a terceiros. Uma terceira parte é estocada em armazéns de terceiros
para comercialização de acordo a necessidade dos agricultores.
A média de preço de comercialização da soja safra 2016/17, por saca, considerando
tanto o mercado futuro como no mercado físico foi de R$ 63,00 reais. O rendimento médio no
referido ano foi de 62 sacas/ha, ou seja, 1.116 sacas na safra (Tabela 1).
Tabela – Produção e Produto Bruto
Culturas
Morangos
(bandeja/mês)
Soja (sacas/ano)

Quantidade

Preço Unitário (R$)

3.246

2,80

1.116

63,00

Produto Bruto

(R$)*

Produto Bruto (R$/ano)

9.088,80
70.308,00

109.065,60
70.308,00
179.373,60

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo.
*O valor do morango é mensal e o da soja é anual.

A produção de morangos no sistema de semi-hidroponia vem sendo objeto de atenção
crescente por produtores nas principais regiões produtoras de morangos para mesa no Brasil.
Isso porque, desde que bem conduzido e seguidas as orientações técnicas, possibilita produzir
morangos com menor risco de contaminação química (presença de resíduos de agrotóxicos além
dos limites permitidos pela legislação), bem como obter produção de maior qualidade em
períodos diferenciados das épocas tradicionais de produção (LAZAROTTO; FIORAVANÇO,
2011). Embora não se pode precisar onde o sistema começou,no Brasil o sistema foi implantado
no Rio Grande do Sul no final da década de 1990, contexto em que produtores da Serra Gaúcha
identificaram nesta inovação a oportunidade de aprimorar a produção de morangos para mesa
(GONÇALVES et al., 2016).
Anualmente são cultivados entre 12 mil a 15 mil pés de morangos na unidade
deprodução estudada, em sistema de semi-hidroponia, realizado em estufas chamadas
guardachuva de bancada. Estimativas apontam que, em média, um pé de morango rende três
bandejas. Este sistema nas regiões sul do Brasil, estão sendo cada vez mais adotados diante dos
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excelentes resultados que o sistema vem demonstrando quanto a produtividade e,
principalmente, evitando contaminação do solo, bem como otimizando o uso das áreas
dispensando a rotação da cultura (RICHTER et al., 2018). Atualmente a área da propriedade
destinada ao cultivo é de 1,1 hectares. O período considerado de safra do produto se concentra
entre os meses de outubro ao final de fevereiro, ainda que com menor produtividade também é
realizada nos demais períodos do ano. As mudas são importadas do Chile e os fornecedores de
insumos são de Caxias do Sul.
Diferentemente da soja, que é um cultivo anual, o morango é colhido duas vezes na
semana. Tão logo é feita a colheita, os mesmos são selecionados, embalados em bandejas e
encaminhado para a comercialização. Assim, a produção anual de morangos de 38.952 bandejas
de morangos, que comercializados a uma média dos preços equivalente a R$ 2,80 a bandeja,
gera um produto bruto de R$ 109.065,60 (Tabela 1).
No método análise de UPAs familiares, o consumo intermediário (CI) representa o
“valor dos insumos e serviços destinados ao processo de produção, adquiridos de outros agentes
econômicos – sementes, fertilizantes, corretivos, alimentação animal, energia.” (LIMA et al.,
2005, p. 73). Para o custeio da lavoura de soja, se teve um dispêndio de R$ 33.484,00,
considerando a área de 18 hectares (Tabela 2), considerado quatro aplicações de fungicida
aplicadas na lavoura. A soja é um cultivo que demanda altas inversões em insumos para o bom
desempenho do cultivo, é necessário investir em produtos eficazes para manter controle sobre
as pragas que afetem a lavoura o que implica em altos custos de produção.

Item
PRODUTO BRUTO
Consumo Intermediário
VALOR AGREGADO BRUTO
Depreciações
Depreciação Benfeitorias
Depreciação máquinas/equipamentos/veículos

SOJA
70.308,00
33.484,00
36.824,00
1.573,33
1.573,33

MORANGO
109.065,60
13.223,60
95.842,00
20.168,63
6.833,72
13.334,91

TOTAL UPA
179.373,60
46.707,60
132.666,00
21.741,97
8.407,05
13.334,91

VALOR AGREGADO LÍQUIDO
Divisão do Valor Agregado (DVA)
Funrural
Terceirização do Plantio (horas)
Terceirização pulverização (nº tanques)
Terceirização de Colheita (8%) sc (soja)

35.250,67
14.849,31
1.617,08
1.440,00
2.400,00
5.630,94

75.673,37
12.614,78
2.508,51

110.924,03
27.464,09
4.125,59
1.440,00
2.400,00
5.654,40
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Terceirização de frete (3%) sc (soja)
ITR (ano)
LUZ (mês)
Telefone
Gasolina (lts)
Seguro
Seguro 2
IPVA
Juros/Financiamentos
RENDA AGRÍCOLA
RENDAS NÃO AGRICOLAS
RENDA GLOBAL DISPONÍVEL

2.109,24
250,00

1.402,05
20.401,35

1.560,00
468,00
2.580,00
500,00
1.057,00
3.100,00
841,27
63.058,59

2.120,00
250,00
1.560,00
468,00
2.580,00
500,00
1.057,00
3.100,00
2.243,32
83.459,94
24.212,08
107.672,02

Tabela 2 – Síntese dos indicadores econômicos, valores em reais
Fonte: Elaborado pelas autoras com base em pesquisa de campo.

A família cultiva também aveia (Avena sativa) em oito hectares, contabilizando em
torno de 80 a 100/kg por hectare plantado. A aveia é utilizada basicamente para cobertura do
solo, ou seja, para adubação. Eventualmente é colhida parte dessa forragem para alimentação
de animais domésticos, essencialmente essa área de inverno serve de acúmulo de cobertura
verde para posteriormente realizar a dessecação para o cultivo da soja. O consumo intermediário
da aveia é de R$ 1.700,00 está incorporado no custo da soja, uma vez que corresponde à mesma
área de terra.
Para o custeio do cultivo dos morangos se tem custo anual no valor de R$ 13.223,60
(Tabela 2) que se refere a adubação e aquisição de mudas. As despesas para embalar as bandejas
de morangos equivalem a R$ 2.700,00, compreendendo 36.000 mil bandejas, 20.000 mil selos
e uma bobina de plástico filme de 800 metros. A aquisição desses produtos é realizada conforme
a dinâmica de produção e consequente necessidade de investimentos. O morango é
comercializado embalado, em bandejas identificadas com a marca, dentro de critérios exigidos
em termos de qualidade, sanidade e facilidade para o consumidor final.
A estrutura da UPA é composta por duas casas de alvenaria, ambas para moradia, que
para fins de análise, as depreciações das residências foram alocadas nas deduções relacionadas
ao cultivo do morango. Também compõe as edificações dois galpões, um de alvenaria e outro
de madeira, basicamente o de alvenaria é utilizado para guardar equipamentos, produtos,
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sementes e materiais diversos, bem como para alimentação de alguns animais utilizados para o
autoconsumo na UPA. A depreciação dos galpões foi atribuída à soja.
Além da madeira, lonas e arcos de ferros, no valor de R$ 12.594,30, o investimento em
equipamentos para o cultivo de morango foi de R$ 76.800,20. As dez estufas têm vida útil de
aproximadamente quatro anos. Após esse período faz-se necessário a troca de toda a bancada e
das mudas, começando novo plantio do canteiro. Para não se tornar onerosa essa troca, é
realizada rotação dessas dez bancadas, de modo que a troca corresponde a três bancadas ao ano,
com valor de R$ 20.168,63 de depreciação. Além desses equipamentos, existem dois veículos
para locomoção da família, que juntos contabilizam R$ 46.000,00, além de outros equipamentos
e máquinas, que correspondem a depreciação em equipamentos e outros materiais no montante
de R$ 13.334,91. A depreciação dos veículos também foi atribuída ao cultivo de morangos
(Tabela 2).
Como o cultivo da soja é praticamente terceirizado, maior parte dos dispêndios, em
termos de divisão do valor agregado, é derivado do pagamento a estes agentes. Assim, pagase
o valor de 8% da produção da soja para a colheita e 3% para o frete. Também são terceirizadas
a pulverização e a semeadura, visto que os agricultores não possuem maquinário. São
contabilizados dois impostos para as atividades: Funrural para a produção agropecuário, com
dedução de 2,3 % do valor do produto bruto; e ITR (imposto sobre a propriedade territorial
rural) com custo anual de R$ 250,00 reais.
Os financiamentos de custeio e de investimentos sobre veículo utilitário, utilizado no
transporte dos morangos aos pontos de comercialização, possui juro de 2,5% ano. Para a
produção de morangos (irrigação e recuperação do açude), o investimento foi de R$ 25.000,00,
com taxa de juros a 2,5%. No financiamento/custeio da soja o valor investido foi de R$
25.200,00, a taxa de juros é de 5,0%, totalizando R$ 1.402,05 de juros pagos. Na UPA, além
do produto bruto advindo do cultivo da soja e do morango (R$ 179.373,60) também ingressa
renda mensal de aposentadorias rurais de dois membros da família correspondendo à renda não
agrícola.

4.2 Complementariedade das atividades agrícolas na composição da renda da unidade de
produção
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De modo geral, a geração de renda de determinado sistema de produção tem relação
direta com as especificidades de cada cultivo e/ou criação. Nesta unidade de produção, em
específico, observa-se a existência de dois cultivos que têm diferenças significativas entre
formas de organização da produção, implicando em diferentes sistemas de comercialização.
Ambas as atividades são economicamente viáveis e remuneram os fatores de produção,
no entanto o morango gera maior retorno econômico. Tal observação pode ser constatada a
partir do custo intermediário, que se assemelha aos custos de produção variáveis. No caso da
soja, o consumo intermediário absorve praticamente 48% do Produto Bruto para remunerar
custos de produção variáveis. No caso do morango, esse percentual equivale a
aproximadamente 12%. Segundo aspecto que impacta no desempenho econômico da soja,
guardada as devidas proporções, é pagamento da terceirização de praticamente todos os
processos ligados a ela.
Assim, o cultivo da soja aufere 29,01% de renda agrícola, já o cultivo de morango
57,81%. Após dedução de todos os custos e despesas de produção, o morango proporciona
margem mais ampla se comparado à soja, tanto em valores absolutos como em termos
percentuais (Tabela 3). Assim a renda global disponível da unidade de produção em estudo tem
um valor de R$ 107.672,02, que mensalmente equivale a R$ 8.972,67.
Tabela 3- Síntese da análise econômica – ano de referência 2017
Soja
Morango
Soja
Morango
Item
(%) (R$)
Produto
Bruto
(R$)
( %)
70.308,00
100,00 109.065,60
100,00
Valor Agregado Bruto
36.824,00
52,38
95.842,00
87,88
Valor Agregado Líquido
35.250,67
50,14
75.673,37
69,38
Renda Agrícola

20.401,35

29,02

63.058,59

57,82

Total UPA
(R$)
179.373,60
132.666,00
110.924,03
83.459,94

Transferências Externas

24.212,08

Renda Global Disponível

107.672,02

Fonte: Elaboração com base em pesquisa de campo.

Considerando a eficiência do uso da terra, em termos percentuais, produto bruto por área
(PB/SAU) gerado pela produção e comercialização de morangos é significativamente maior,
assim como seu consumo intermediário é menor (CI/SAU), enquanto o CI/SAU da soja é em
torno de 47% do PB/SAU, no cultivo do morangueiro, essa proporção é de aproximadamente
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

12%, o que em larga medida, explica a renda agrícola/ha, é significativamente maior na
produção do morangueiro (R$ 57.325,99/ha), comparado à soja (R$ 1.133,41/ha), conforme
valores da Tabela 4.
Tabela 4 - Indicadores de eficiência da unidade de produção agropecuária
Cultivo da
Cultivo
Unidade de medida
Soja
do Morango
SAU

Total

Ha

18

1,1

19,1

PB/SAU

R$/ha

3.906,00

99.150,55

9.391,29

CI/SAU (R$/ha)

R$/ha

1.860,22

12.021,45

2.445,42

DVA/SAU (R$/ha)

R$/ha

824,96

11.467,98

1.437,91

RA/SAU (R$/ha)

R$/ha

1.133,41

57.325,99

4.369,63

UTH

UTH

0

3

3

PB/UTH

R$/UTH

36.355,20

59.791,20

CI/UTH

R$/UTH

4.407,87

15.569,20

DVA/UTH

R$/UTH

4.204,93

27.464,09

RA/UTH

R$/UTH

21.019,53

27.819,98

RGD/UTH

R$/UTH

35.890,67

Fonte: Elaboração com base em pesquisa de campo

Os valores demonstram a eficiência no uso da terra, uma vez que ambos os sistemas de
cultivo são rentáveis. No entanto, o cultivo da soja envolve a terceirização da atividade o que
implica em dispêndios em serviços, visto que o tamanho da área cultivada é pouco factível para
a aquisição de máquinas e equipamentos.Por outro lado, o cultivo de morangos apresenta
rentabilidade por hectare significativa, podendo ser explicada pelas suas especificidades. O
cultivo do fruto, uma vez implementada, demanda poucos insumos, pela sua alta produção em
sistema semi-hidropônico, a área pode ser otimizada. Em termos de comercialização, ocorre de
forma semanal, e em períodos de alta produção acontece a cada dois a três dias. Favorece a
comercialização o fato de a unidade de produção estar aproximadamente 10 km do centro
urbano, despendendo poucos recursos em termos de transporte e logística. Em alguma medida,
a localização também contribui para manter a qualidade do produto, uma vez que ele pode ser
rapidamente transportado e disposto nos pontos de comercialização. Considerando que o fruto
de morango é de alta perecibilidade, esse fator contribui para a competitividade de um alimento
produzido localmente, próximo do mercado consumidor.
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A análise da eficiência do trabalho ocorre por intermédio das unidades de mão de obra,
bem como o tempo de trabalho para realizar a produção (LIMA et al., 2005). No caso do cultivo
da soja, as operações do cultivo da soja são terceirizadas, no entanto, algumas rotinas absorvem
em torno de 1 hora/dia de uma unidade de trabalho homem (UTH), e, no período da colheita
essa absorção é mais intensificada, porém, para efeito de cálculo, atribuiu-se toda a força de
trabalho da família ao cultivo de morango.
Ao tomar como exemplo a renda agrícola da soja (R$ 20.401,35), considerando o salário
mínimo regional no Rio Grande do Sul no ano de 2017 (R$1.175,15), conclui-se que a lavoura
remuneraria uma unidade de trabalho/homem, com aproximadamente 1,45 salários
mínimos/mês. Tomando como ponto de partida a renda agrícola derivada dos morangos,
distribuída entre os três trabalhadores, o sistema proporciona renda de aproximadamente 1,49
salários mínimos regionais para três trabalhadores, o que no caso desta unidade familiar
viabilizou o retorno para trabalhar na propriedade da filha e sua respectiva família.
Além disso, como na unidade produtiva abarca duas pessoas aposentadas, a renda de
transferências externas no ano de 2017 foi de R$ 24.212,08, o que permite, somada à renda
agrícola de ambos os sistemas de cultivo, o aferimento de um valor de aproximadamente R$
107.672,02, o que equivale a uma disponibilidade de renda mensal de R$ 8.972,67.
Do ponto de vista da disponibilidade do trabalho, o retorno da filha e de sua família
amplia significativamente a disponibilidade de mão de obra e com isso a manutenção do sistema
de cultivo do morango, uma vez que dois trabalhadores já tem idade relativamente avançada,
mesmo ainda ativos. Segundo os integrantes da família, o cultivo e renda proporcionados pelo
fruto viabilizou o retorno da filha e contribuiu para o início de um processo de sucessão
geracional. Portanto, guardada as devidas proporções, o cultivo do morango solucionou o
problema de sucessão familiar, problemática macadamente presente entre produtores familiares
(SPANEVELLO, et al., 2011; MATTE et al., 2019). Do ponto de vista econômico, o cultivo
do morango assegura retorno expressivo capaz de remunerar todos os fatores de produção,
figurando como importante cultivo que contribui para viabilizar economicamente pequenas
propriedades (LAZAROTTO; FIORAVANÇO, 2011).
Nessa perspectiva, o valor das transferências externas, como da produção de soja, tem
um papel estratégico uma vez que funcionam como reserva, que pode ser utilizada tanto como
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poupança como para novos investimentos, seja em atividades produtivas ou qualquer outra
atividade de interesse da família. Conforme Lima et al. (2005), entre os principais objetivos dos
agricultores está a reprodução social e econômica, para isto dispõem da produção agropecuária,
em que o nível de reprodução depende do desempenho econômico e financeiro da propriedade.
Aaspecto relevante ao combinar esses dois cultivos, com tempos de produção, graus de
investimentos, tempo de trabalho diferentes é a complementariedade desses, proporcionando
relativa estabilidade ao sistema. A soja, pelas suas características, está mais sujeita a fatores
climáticos, e nesta propriedade, pela escala de produção, poderia ser de alto risco.
Seja pela facilidade de comercialização, pelo acesso facilitado ao crédito, por uma questão
de identidade dos agricultores e/ou da facilidade de acesso à assistência técnica, , a soja
prepondera entre as atividades realizas em propriedades familiares (WESZ JUNIOR, 2014;
DEON; AZEVEDO; ALMEIDA NETO, 2017). Considerando que a soja é uma cultura anual,
sujeita a riscos climáticos e de mercado, a combinação com atividades que permitem auferir
renda em curtos períodos de tempo tende a se apresentar como estratégias importantes no
âmbito da unidade de produção agropecuária (SOUZA et al., 2019).
Por outro lado, de acordo com os agricultores, a produção de morangos foi “divisor de
águas” na economia da família, visto que quando trabalhavam somente com a produção de
grãos havia menos regularidade na produção, estavam constantemente sujeitos a riscos
climáticos e de comercialização. A implantação do cultivo de morangos, do ponto de vista
econômico, tem permitido o aferimento de renda semanal, e na alta temporada de colheita
(agosto a dezembro), a cada dois dias, em que o risco mais efetivo é o de mercado diante do
grau de perecibilidade do fruto.

5 Considerações finais
Em ambientes de negócios marcados pela competitividade, com custos de produção que
tendem a aumentar ao longo do tempo, as unidades de produção têm sido forçadas a serem
eficientes. Esta situação é mais evidente em unidades de produção familiares, que tendem a
produzir em áreas relativamente reduzidas, com dificuldades de assistência técnica, níveis de
escolaridades menores e dificuldades de implantar sistemas de gestão. Assim, entre uma das
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formas que estas unidades de produção têm construído para manterem-se no mercado é a busca
de atividades mais intensivas em mão de obra.
Esse estudo teve por objetivo analisar os sistemas de produção de uma unidade de
produção agropecuária no município de Palmeira das Missões (RS). Para tanto foi utilizado o
método de análise de sistemas de Sistemas Agrários que permite realizar diagnósticos e estimar
economicamente as atividades desenvolvidas a partir dos sistemas de produção implementados.
Os resultados estimados indicam que a unidade de produção tem capacidade de
reprodução econômica e social, considerando as atividades desempenhadas na UPA (soja e
morangos). A atividade mais rentável e responsável por aproximadamente 75% da renda
agrícola é derivada do cultivo dos morangos. De um modo geral os indicadores de eficiência,
seja em relação à área ocupada quanto ao uso de mão de obra demonstram a importância do
cultivo do morango para a reprodução social da família. Os resultados permitem concluir que
uma atividade é intensiva em mão de obra (morango) e outra em capital investido (soja), que,
devidamente combinadas, apontam para a utilização mais eficiente em termos de uso da terra
como da mão de obra. O ingresso de rendas externas contribui ainda para a estabilidade de
ingressos de recursos na UPA.
A análise corrobora para demonstrar a importância de atividades como a fruticultura
no sentido de contribuir para viabilizar as unidades de produção familiares, reconhecendo a
importância de atividades que possibilitem renda mensal ou semanal. A pesquisa contribuiu
para compreender a importância da diversificação produtiva, juntamente com as
aposentadorias, servindo para reduzir vulnerabilidades tanto em termos produtivos como
mercadológicos.
Ressalta-se ainda a relevância da diversidade de cadeias produtivas contribuem para o
desenvolvimento local. Além de proporcionar oportunidades para agricultores que tem áreas de
terras reduzidas, também favorece os consumidores que pode ter acesso a alimentos produzidos
no próprio município, reduzindo o tempo e os custos com transporte, bem como a dependência
externa no fornecimento de alimentos. Outro aspecto relevante relaciona-se a questão de mão
de obra, considerada escassa e pouco especializada. O fato de a atividade ser realizada por
membros da família é um paliativo, uma vez que a dependência de mão de obra externa poderia
ser uma dificuldade, seja pela quantidade ou pela qualidade da mão de obra.
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VULNERABILIDADE E CAPACIDADE ADAPTATIVA NO SEMINÁRIDO
BRASILEIRO: A REFLEXÃO SOBRE A INTERRELAÇÃO ENTRE OS JOVENS
RURAIS E A EXTENSÃO
VULNERABILITY AND ADAPTIVE CAPACITY IN THE BRAZILIAN SEMIARID
REGION: A REFLEXION ON THE INTERACTION BETWEEN RURAL YOUTH
AND EXTENSION
Alessandra Matte20
Ana Claudia Almeida21
Gabriela Litre22
GT 9 – Extensão Rural, Juventude e Sucessão Rural, Turismo Rural
Resumo
O presente trabalho analisa as interações entre mudanças climáticas e migração dos jovens
rurais do Semiárido brasileiro, assim como o potencial de um novo paradigma de extensão
rural, baseado na racionalidade comunicativa dos produtores familiares, para o fortalecimento
da capacidade adaptativa e a redução das vulnerabilidades socioambientais locais. Entre 2017
e 2018, foram realizadas entrevistas grupais e 74 entrevistas individuais semi-estruturadas com
jovens rurais e suas famílias. Os resultados apontam para uma evolução das situações de
vulnerabilidade que conduzem à migração dos jovens. Assim, se antes a seca e a fome
representavam o principal motor de migração de famílias inteiras para os grandes centros
urbanos, atualmente os jovens escolhem migrar em busca de oportunidades de estudo, lazer e
trabalho, incluso dentro do mesmo estado ou região. A extensão rural tem papel preponderante
na compreensão dessa complexa realidade para a construção de ações que promovam a criação
de oportunidades para esses jovens no campo, especialmente na promoção de espaços de
diálogo entre jovens e suas famílias.
Palavras-chave: extensão rural, semiárido, sucessão rural, vulnerabilidades socioambientais.
Abstract
This paper analyzes the interactions between climate change and rural youth migration in the
Brazilian semi-arid region, as well as the potential of a new rural extension paradigm, based
on the communicative rationality of family farmers (which goes beyond profit generation), to
strengthen the adaptive capacity and reduce local vulnerabilities. Between 2017 and 2018,
group interviews and 74 semi-structured individual interviews with rural youth and their
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families. Results point to an evolution of situations of vulnerability that lead to the migration
of young people. Thus, if drought and hunger were the main driver of migration of whole
families to large urban centers, young people today choose to migrate in search of
opportunities for study, leisure and work, even within the same state or region. Rural extension
has a preponderant role in understanding this complex and ever-evolving reality for the design
of strategies enhancing rural youth adaptive capacity, especially regarding the promotion of
spaces for dialogue between young people and their families.
Key words: rural extension, semi-arid, rural succession, socioenvironmental vulnerabilities.
1 Introdução
Na agricultura familiar, o grupo familiar cumpre papel fundamental como mão de obra,
podendo tornar a atividade mais vulnerável, visto que é diretamente influenciada pela situação
socioeconômica dos membros da família e pela qualidade dos vínculos familiares, fatores que,
em condições não favoráveis, podem levar ao preocupante êxodo rural. Outra característica
particular a agricultura familiar é que ela decorre de uma prática compartilhada por gerações,
na qual tanto a atividade produtiva quanto o patrimônio (biofísico e cultural), a identidade
vinculada à natureza e o modo de vida são passados em sucessão (SILVESTRO et al., 2001;
LITRE, 2010).
Nesse cenário da produção familiar, rico, mas também complexo, a tomada de decisão
sobre as atividades produtivas realizadas, em geral, está organizada a partir da própria família,
suas necessidades, expectativas, valores, composição e força de trabalho. Por isso, é
fundamental compreender essa organização considerando a divisão das atividades entre os
membros da família, suas assimetrias e seus desafios (MEDEIROS; RIBEIRO, 2003).
Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade dos pequenos e médios agricultores às dinâmicas
internas de suas famílias está longe de ser a única: eles (e elas) também são os mais
intensamente afetados pelos efeitos negativos das mudanças do clima, como a alteração do ciclo
das chuvas e o aumento das temperaturas causados pelo efeito estufa (IPCC, 2014;
AZEVEDO; CAMPANILI; PEREIRA, 2015; MATTE; WAQUIL, 2016; BURSZTYN;
RODRIGUES FILHO, 2016). Do ponto de vista ambiental, o Semiárido tem um histórico de
secas. Moderadas ou severas, as estiagens periodicamente infligiram grandes impactos à
população rural, levando a ondas migratórias, epidemias de fome, grandes perdas produtivas, e
acelerando o fim de ciclos econômicos importantes, como os das charqueadas e indústria
algodoeira (MARENGO, 2008; FILHO, 2006). Adicionalmente, o Semiárido nordestino
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experimentou, entre 2012 e 2017, a pior seca dos últimos 50 anos (SILVA et al., 2017;
CAMARINHA et al., 2017).
O presente estudo adota o recorte territorial do Semiárido brasileiro para analisar a
vulnerabilidade socioambiental que inclui, além de fatores climáticos e biofísicos, problemas
sociais, políticos institucionais e culturais, (BURSZTYN; RODRIGUES FILHO, 2016) e as
estratégias de adaptação dos jovens rurais na região. O Semiárido nordestino constitui um dos
hotspots brasileiros de vulnerabilidade climática e social: o sub-médio rio São Francisco
encontra-se em um dos contextos mais áridos e de maior incidência de secas (SILVA et al.,
2017; CAMARINHA et al., 2017), referido em alguns trabalhos como “miolão” semiárido.
Procura-se entender a evolução das interrelações entre mudanças climáticas e migração
dos jovens rurais do Semiárido, assim como o potencial de um novo paradigma de extensão
rural, baseado na racionalidade comunicativa dos produtores familiares, para o fortalecimento
da capacidade adaptativa e a redução das vulnerabilidades socioambientais desses jovens e suas
famílias na região. Como será explicado, a racionalidade comunicativa dos produtores
familiares rurais vai além da geração de lucro e enxerga a atividade como um modo de vida.
Partimos da hipótese que as barreiras sociais e cognitivas que dificultam as transformações
adaptativas não são absolutas e podem ser superadas por meio de esforços concentrados, gestão
e comunicação criativa, mudanças de pensamento e das estruturas institucionais,
estabelecimento de prioridades, apresentação de novas formas de uso dos recursos naturais. As
barreiras a adaptação podem, principalmente, ser superadas por meio da valorização dos saberes
locais e pela promoção do diálogo entre diferentes atores sociais, para que as inovações
propostas sejam percebidas como realmente relevantes, críveis e legítimas para a tomada de
decisão no seio da família rural, incluindo na delicada fase da sucessão da propriedade rural
entre gerações.
O texto está estruturado a partir desta introdução, seguido de revisões a respeito dos
conceitos de vulnerabilidades, jovens rurais e extensão rural. A terceira seção compreende a
metodologia e as ferramentas de análise dos resultados. A seção quatro contempla os principais
resultados e discussões, enquanto na última seção são assinaladas as principais conclusões
dessa pesquisa.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

2 Jovens rurais e extensão rural: em busca da superação de situações de vulnerabilidade
socioambiental e da efetivação da sucessão rural
As pesquisas sobre a temática “juventude” insistem em confirmar o envelhecimento da
população rural, tanto no Brasil quanto no mundo. Como lembram Brumer e Dos Anjos 200 ),
o interesse nessa temática decorre, por um lado, dos elevados ndices migrat rios do meio rural
em dire ão s cidades, com a predomin ncia de jovens e, entre eles, de mulheres, implicando no
envelhecimento e na masculini a ão da popula ão rural or outro lado, o interesse gerado pelo
odo dos jovens rurais consequ ncia do aumento de problemas ligados sucessão geracional
nos estabelecimentos familiares, “seja pela dificuldade de encontrar sucessor entre os filhos dos
proprietários, seja pelos conflitos entre os herdeiros legais em torno da partilha do patrimônio
familiar” BRUMER; DOS ANJOS, 200 , p )
Uma das primeiras dificuldades que surgem nas discussões e, consequentemente, nas
propostas de ações voltadas para a juventude que vive no meio rural é o próprio conceito de
jovem ou do que é ser jovem. Considerar apenas o critério de idade ou tentar enquadrar o
conceito em simplificações teóricas é reducionista e pouco conseguirá contribuir para
proposições efetivas.
Conforme o Conselho Nacional de Juventude, a juventude não deve ser compreendida
a partir de uma “dimensão etária e geracional”, ou mesmo como a “passagem para a vida adulta”
É, no entanto, “parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos que têm
especificidades que marcam a trajetória de cada um”, disso decorre a importância de considerar
a pluralidade e as circunstâncias que caracterizam a vivência juvenil (BRASIL, 2011, p. 17).
Weisheimer (2005) propõe algumas abordagens em que os variados conceitos de jovem
podem estar ancorados, quais sejam: (a) juventude como faixa etária; (b) juventude como um
período de transição que vai da puberdade à fase adulta; (c) juventude como compartilhamento
de experiências comuns; (d) juventude como um modo de vida ou expressão de uma cultura;
(e) juventude como uma posição na hierarquia social fundada na representação social e na
autorrepresentação.
O conceito de jovem utilizado na presente pesquisa foi o do indivíduo que, no contexto
do núcleo familiar, assume o papel de filho ou filha e que, mesmo participando do processo
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produtivo, está hierarquicamente subordinado(a) aos pais. Conceito que está mais alinhado à
última abordagem apontada por Weisheimer (2005).
Se delimitar um conceito para o que é ser jovem não é algo simples, tampouco será
simples conseguir identificar todas as dificuldades que os jovens enfrentam e, aqui, de forma
específica, os jovens que vivem no meio rural. Mesmo reconhecendo os jovens como um grupo,
não é possível reconhecê-los com características homogêneas. As localidades onde residem e
trabalham, as experiências de vida e a forma como ocorrem as relações familiares são alguns
dos fatores que fazem com que as dificuldades enfrentadas por cada jovem sejam diversas.
Apesar de importantes trabalhos realizados sobre a problemática do êxodo rural dos
jovens rurais e da sucessão da unidade produtiva (ver, por exemplo, DURSTON, 1997;
WEISHEIMER, 2005; BRUMER; DOS ANJOS, 2008; MATTE et al., 2019), ainda são
esparsas as análises sobre o que esses jovens brasileiros pensam e sentem ante as novas
vulnerabilidades geradas pelas mudanças de clima e as dramáticas transformações no uso da
terra. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) conta
com um capítulo dedicado especificamente aos jovens (Youth for Climate Action) e a Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) tem apontado, em seu relatório de 2016, que as
mudanças climáticas constituem uma força perigosa para muitas crianças ao redor do mundo e
está afetando particularmente os mais vulneráveis do hemisfério sul (UNICEF, 2016).
Na Europa, crianças e jovens, frequentemente com maior acesso à educação, parecem
estar se apropriando das discussões sobre o “futuro que queremos”

Di em temer as

consequências negativas dos danos ambientais e vislumbram, caso não sejam tomadas medidas
de mitigação e adaptação, um cenário futuro catastrófico. Assim, em 2018, um relatório
realizado pela Eurokids e a Unicef, contemplando 23 países da Europa, demonstrou que 41%
das crianças e dos jovens entrevistados têm medo das consequências das mudanças climáticas.
O relatório, a partir das mais de 13.500 respostas recebidas, apontou que os três principais
medos selecionados por crianças e jovens foram: 1) não encontrar emprego (53%); 2) a
possibilidade de guerra ou ataques terroristas (48%) e 3) as mudanças climáticas (41%). As três
principais recomendações que as crianças e os jovens fizeram à União Europeia (EU) foram:
ajudar manter a paz no mundo (54%); proteger o ambiente (46%) e ajudar a garantir que todos
sejam tratados de forma igual (41%). Recomendaram, ainda, que a UE respeite o Acordo de
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Paris de 2015, que poderia "garantir um futuro saudável para todas as crianças"
(EUROKIDS/UNICEF, 2018). Faz-se necessário valorizar os conhecimentos locais e
tradicionais e criar espaço genuíno de diálogo e de coaprendizado como os jovens e as jovens
e suas famílias.
Quando tratamos das vulnerabilidades socioambientais enfrentadas pelos jovens no
meio rural, emerge a necessidade de falarmos sobre quais ações estão sendo elaboradas para
esse enfrentamento e se estas são (ou não) adequadas para enfrentar essas vulnerabilidades.
Porém, mais do que tecer crítica às ações que são propostas por diferentes programas e projetos
de extensão rural, o objetivo capitali ar as “li ões aprendidas” para fomentar a inclusão dos
jovens no campo.
Ao respeito, Oyarzún (2010) aponta que o problema não é a ausência de voz de
determinados grupos, mas sim a ausência de escuta do que esses grupos têm a dizer. As
conclusões de Segato (2003) e Oyarzún (2010) permitem compreender as consequências
danosas e pouco eficientes com que muitos projetos de extensão rural, programas e políticas
vêm sendo implantados e como, muitas vezes, involuntariamente, essas ações têm reforçado a
invisibilidade e a exclusão das mulheres e dos jovens no campo, seja porque desconsideram
alguns cenários de fala, seja porque não se fazem próximos o suficiente para aprender.
No caso específico dos jovens que vivem no meio rural, por vezes apontados como
pessoas menos capazes de verbalizar suas demandas, muitas estratégias supostamente
participativas trazem de forma hierarquizada e impositiva suas proposições, sem considerar o
que já vem sendo discutido por esses grupos. Ao mesmo tempo, apresentam a ideia de
desenvolvimento sustentável como um “vir a ser”, que ocorrerá quando os jovens forem
alcançados por essas intervenções, dando pouca ou nenhuma atenção às alternativas já
empreendidas (SEGATO, 2003; OYARZÚN, 2010).
A extensão rural no Brasil

frequentemente pensada a partir de uma racionalidade

instrumental e não comunicativa (HABERMAS, 1981a,b). Isso explica em grande parte as e
peri ncias frequentes e frustrantes dos agricultores e suas fam lias com as “receitas” técnicas da
extensão rural, incluindo aquelas consideradas mais promissoras e melhor planejadas.
Habermas (1981b), fil sofo e soci logo alemão contempor neo, que tem seu nome associado
eoria r tica da Escola de ran furt, buscou superar o conceito de racionalidade instrumental
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ampliando o conceito de razão. Com essa proposta, criou um conceito de razão que contém em
si as possibilidades de reconciliação consigo mesma, que chamou de razão (racionalidade)
comunicativa.
Não se posiciona radicalmente contra a racionalidade instrumental da ciência e da
técnica, visto que reconhece a sua função e aplicabilidade para o ser humano. O que ele defende
é que a razão é algo a ser implementado socialmente no processo de interação dialógica dos
atores envolvidos em uma mesma situação, adquirindo mais rigor por meio do que Habermas
chama de discurso. Na ação comunicativa, cada interlocutor suscita uma pretensão de validade
quando se refere a fatos, normas e vivências, e existe uma expectativa que seu interlocutor
possa, se assim o quiser, contestar essa pretensão de validade de uma maneira fundada, isto é,
com argumentos. Para Habermas, portanto, a racionalidade não é uma faculdade abstrata
inerente ao indivíduo isolado, mas um procedimento argumentativo pelo qual dois ou mais
sujeitos se manifestam, dialogam e interagem na análise de um determinado tema (FREITAS,
1993).
Nesse contexto, tanto no diálogo cotidiano como no discurso, todas as verdades
anteriormente consideradas válidas e inabaláveis (como sugere a racionalidade técnica),
segundo Habermas, podem ser questionadas. Todas as normas e valores vigentes têm de ser
justificados; todas as relações sociais são consideradas como resultado de uma negociação na
qual se busca o consenso e se respeita a reciprocidade, fundados no melhor argumento. A razão
comunicativa, assim, circunscreve um conceito para o qual o questionamento e a crítica são
elementos constitutivos, mas não sob a forma monológica e sim de forma dialógica, em
situações sociais, em que a verdade resulta de um diálogo entre pares, seguindo a lógica do
melhor argumento (FREITAS, 1993).
Considerando a racionalidade comunicativa e trazendo seus preceitos para a extensão
rural, percebemos a necessidade de se estabelecer limites em relação ao uso da racionalidade
instrumental, que é frequentemente usada no meio rural brasileiro. Esse tipo de racionalidade
técnica (instrumental), como foi mencionado, é definido pela relação meio-fim, ou seja, pela
organização de meios adequados para atingir determinados fins ou pela escolha entre
alternativas estrat gicas com vistas consecu ão de objetivos (no caso da agricultura familiar,
por exemplo, o aumento da produtividade).
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Apesar da utilidade dessa proposta, vale considerar que não importa apenas o
estabelecimento de técnicas e meios de produção, visto que essa perspectiva exclui a
subjetividade dos produtores e produtoras rurais, na qual estão seus anseios, objetivos próprios,
suas capacidades de análise sobre a sua própria realidade e sua necessidade de realização
individual e social dentro da atividade produtiva.

3 Método: contexto e instrumentos
A presente pesquisa faz parte de projeto maior denominado “ rojeto Integrativo em
Segurança Socioambiental (PI-SSA)4” da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças
Climáticas Globais (Rede CLIMA/MCTI/INPE) e do Projeto INCT Observatório das
Dinâmicas

Socioambientais

(ODISSEIA).

Envolvendo

essencialmente

métodos

de

pesquisaação, em que não somente dados foram coletados, mas ações de promoção de
resiliência foram construídas e fomentadas junto às diferentes categoriais sociais existentes na
região (CARON et al., 2003). O estudo apresentado neste trabalho foi realizado em outubro de
2017, na região do submédio Rio São Francisco, que abrange uma totalidade de 17% do
território da bacia hidrográfica do rio São Francisco, ao final de uma sequência de quase sete
anos de estiagem (Figura 1). Essa região foi escolhida por constituir um autêntico laboratório
de adaptação socioambiental, com realidades contrastantes, dependendo do acesso à agua do
Rio São Francisco, eixo econômico e cultural da região.
Em efeito, a atividade agropecuária da região de estudo é um complexo mosaico
socioeconômico e ambiental, com destaque para os perímetros irrigados, majoritariamente de
natureza empresarial, nos quais a fruticultura de exportação é o carro-chefe e sistemas
agropecuários familiares. Esses sistemas, diversificados, combinam diferentes atividades de
acordo com as possibilidades ambientais, como pesca, apicultura, agricultura para
autoconsumo, pecuária bovina, caprina e ovina, extrativismo de espécies nativas. Fora da área
irrigada, a agricultura de sequeiro, que depende exclusivamente das chuvas (que praticamente
não aconteceram na recente longa estiagem) marca um universo contrastante, com baixo IDH
e forte migração dos jovens rurais em busca de maiores oportunidades.
Vale lembrar que, apesar das dificuldades socioambientais enfrentadas, e mesmo
ocupando apenas um quarto das terras do País, a produção rural familiar do Brasil, com
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expressiva presença no Semiárido, participa com 87% da produção de mandioca, 70% do feijão,
67% do leite de cabra, 59% da de carne suína, 58% do leite de vaca, 50% da carne de aves,
46% do milho (fonte de alimentação animal), 38% do café, 34% do arroz e 30% da carne bovina
(MATTOS, 2015). A produção familiar brasileira garante em torno de 70% de participação da
agricultura familiar no abastecimento do mercado consumidor doméstico de alimentos. Outro
dado ilustrativo da importância estratégica da categoria produtiva relacionase à sua participação
na geração de empregos no campo, pois entre os 16,5 milhões de pessoas empregadas, a
produção rural familiar participa com 12,3 milhões (74,4% das ocupações de trabalho, com
apenas 24,3% da área), com média de 2,6 pessoas com mais de 14 anos por estabelecimento
rural (MATTOS, 2015).
No caso da agricultura familiar na região do presente estudo, o Estado interviu de
diferentes maneiras ao longo da história, evoluindo desde a negligência da Metrópole no Brasil
colonial e imperial, passando pelas grandes obras hidráulicas da primeira metade do século XX,
seguida de uma fase desenvolvimentista baseada no modelo da revolução verde, entre 19501980, chegando, mais recentemente, a estruturação de uma rede de proteção social e
organização de uma agenda voltada para produção rural familiar (BURSZTYN, 1984;
BACELAR, 2012).
Estes modelos produziram paisagens adaptativas diferentes, mas que os dados históricos
sugerem que pouco alteraram a estrutura da vulnerabilidade da produção rural familiar no
Semiárido. De fato, apesar de uma evolução geral positiva dos indicadores de desenvolvimento
humano no Brasil nos ltimos 2 anos NUD, 201 ), a redu ão da pobre a e da desigualdade não
avan aram juntas Mesmo se uma melhoria foi praticamente generali ada em todo o territ rio
nacional em quase todos os indicadores, uma e ce ão cabe justamente para

ndice de

desigualdade de renda enquanto os outros indicadores melhoraram em praticamente todo o
territ rio nacional, especialmente nas por ões Norte e Nordeste há uma significativa quantidade
de munic pios onde, embora a pobreza tenha diminu do e a renda aumentado, a desigualdade
permaneceu estável ou mesmo aumentou, na contramão do que ocorreu no conjunto do pa s
(SILVEIRA, 2016). Isso, em uma condição fiscal dos governos a cada vez mais severa (o que
limita o gasto público em pol ticas de inclusão social) e as consequ ncias da fragilidade da estrat
gia de inclusão produtiva do modelo anterior (FAVARETO, 2017) que promoveu a
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participação social sem conseguir manejar positivamente muitos conflitos, especialmente os
associados ao agravamento da exclusão fundiária e econômica que historicamente
constrangeram a população rural da região (TEIXEIRA, 2016).
Nesse contexto, o presente estudo focou nos jovens rurais que moram e trabalham em
sistemas familiares de sequeiro, uma agricultura de risco em virtude do sucesso da safra
depender da distribuição das precipitações (chuvas), uma vez que a estiagem em períodos
críticos de desenvolvimento da cultura pode levar a perdas consideráveis. Os sistemas de
sequeiro são mais vulneráveis às oscilações das chuvas, mesmo nos casos em que
eventualmente estão associados a esquemas de irrigação dentro dos perímetros ou na periferia
destes, assim como por meio de poços e captação direta do rio e açudes (LITRE et al., 2018).
A relevância política, econômica e ambiental desta população está na sua histórica
susceptibilidade às variações do clima, assim como pela importância que desempenha na
produção dos alimentos que abastecem os mercados consumidores regionais e nacionais. Essa
forma familiar de produção compreende o desenvolvimento das atividades por meio de práticas
tradicionais, com prioridade para o cultivo de culturas alimentares.
Figura 1 – Municípios visitados durante a pesquisa de campo do PI-SSA em 2017
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MUNICÍPIOS VISITADOS NA PESQUISA DE CAMPO NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

Fonte: PI-SSA, 2017.
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Considerando todos esses aspectos, o trabalho de pesquisa de campo realizado na região
do Semiárido Nordestino entre 2017 e 2018 procurou ir além da técnica. Considerando a
proposta da racionalidade comunicativa, buscou identificar e reconhecer os sujeitos para
estabelecer pontes dialógicas, nas quais a comunicação, a troca de saberes e a construção
coletiva se tornassem uma realidade.
Nesse sentido, foram utilizadas duas técnicas de pesquisa: grupo focal e entrevistas
semi-estruturadas com jovens participantes da atividade. O grupo focal facilitou a criação de
espaços de confiança, abertura e respeito para que as vivências fossem realizadas com a maior
liberdade e espontaneidade possível. Após essa atividade, foram selecionados, de forma
aleatória, e a partir da disponibilidade individual, alguns jovens participantes para os quase
foram realizadas entrevistas semiestruturadas. A condução do grupo e das entrevistas seguiu
orientações que buscassem responder às situações de vulnerabilidade que acometem esses
atores sociais, bem como suas estratégias de enfrentamento e de adaptação, além de indícios
sobre quais anseios e escolhas sobre o futuro têm figurado entre os jovens.
Vale reconhecer que uma melhor compreensão das barreiras culturais e dos valores e
processos envolvidos na tomada de decisão dos jovens rurais configura uma etapa indispensável
para a superação de barreiras reais à adaptação. Ao mesmo tempo, resulta vital para qualquer
estratégia como a da extensão rural lembrar que a forma como os jovens rurais levam a cabo o
processo de percepção dos desafios impostos pelo clima e pelas mudanças socioprodutivas de
suas regiões evolui na medida em que se enriquecem as suas experiências ou variam as suas
necessidades e motivações.
Em todos os casos, o trabalho de campo procurou compreender as dinâmicas internas
de cada família, em vez de criar situações de “laborat rio”, que possuem pouco vínculo com a
realidade cotidiana dos entrevistados. Essa escolha metodológica pretendeu promover o diálogo
intergeracional e intergênero, por meio do grupo focal, para que o aprendizado construído
pudesse ser mais facilmente socializado no interior da família e da comunidade. Como também
buscou entender como os jovens, sem a influência do grupo, mostraria sua percepção a respeito
desses aspectos. Os resultados foram analisados utilizando as técnicas de análise de discurso,
para os dados do grupo focal, e da análise de conteúdo, para a entrevista e o próprio grupo.
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4

Situações de vulnerabilidade e escolhas sucessórias: a juventude rural e o

protagonismo da extensão
Os resultados gerados pelas entrevistas de campo foram divididos em dois subitens.
Primeiro, são oferecidas análises obtidas por meio de entrevistas grupais junto com lideranças
e demais atores sociais locais, e de dados censitários. O segundo subitem apresenta uma análise
das respostas dos jovens entrevistados, incluindo a avaliação desses diante da realidade local e
das situações que consideram gerar vulnerabilidade. O debate de ambas as seções contempla a
relação dessas escolhas com as ações de extensão rural em curso nesse contexto.

4.1

Situações de vulnerabilidade e a saída de jovens rurais: percepções das

comunidades rurais
Nos encontros que culminaram em entrevistas grupais, constatou-se que os
produtores(as) rurais utilizam as duas racionalidades, a instrumental e a comunicativa, com
maior propensão para a segunda. Se por um lado, há uma lógica análise financeira (racional e
objetiva) sobre os riscos em inovar para conseguir manter a atividade face aos riscos impostos
pelas mudanças socioambientais (desde o clima até o mercado), por outro, há uma percepção
mais subjetiva sobre a realidade, na qual se insere, por exemplo, a preservação da união
familiar, da tradição produtiva e do vinculo com a natureza. Se a implementação de uma nova
tecnologia for um caminho para criar novas oportunidades para os jovens filhos no campo,
certamente, isso estará computado na balança de riscos e benefícios. Pensando em todos esses
elementos, os grupos e entrevistas com jovens rurais foram estruturados a partir de alguns
pressupostos:
(a)

Os produtores pequenos e médios, em geral, usam uma racionalidade

comunicativa e não exclusivamente econômica ou técnico-científica. Essa racionalidade
comunicativa (que co-existe com, e não exclui, o uso da racionalidade instrumental em diversas
situa ões) está muito mais orientada manuten ão do modo de vida tradicional (livelihood), ao
bem-estar da família e até dos animais, do que em obter necessariamente uma maior renda;
(b)

Identidade atrelada à produção: a maior parte dos produtores se identifica com

sua propriedade e com sua atividade, sente orgulho do seu modo de vida e gostaria que os seus
filhos tivessem a chance de continuar nela de maneira digna;
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(c)

Devido sobreposi ão de marcos de e posi ão ao risco (riscos socioeconômicos,

como as oscilações de preços ou regulações do mercado e doenças familiares, e riscos atrelados
às mudanças climáticas), em todas as trajetórias das famílias de agricultores existem momentos
de avanço e de retrocesso, tanto entre os agricultores mais arrojados e favoráveis às melhorias
tecnológicas quanto entre os mais conservadores e avessos às inovações;
(d)

As reações dos produtores rurais familiares em relação ao risco e às incertezas

são determinadas, em primeiro lugar, por suas personalidades, pelas suas expectativas e pelas
suas relações pessoais (redes de diálogo), e, em segundo lugar, pelos contextos ambientais,
políticos, administrativos etc.
A partir desses pressupostos, parte-se do aspecto em que os agricultores familiares,
incluidos os jovens, consideram uma quantidade grande e variada de possibilidades de riscos
nos seus processos cotidianos de decisão, incluída a decisão de ficar na unidade produtiva ou
de migrar para as cidades, que vão além de uma análise baseada exclusivamente em uma
racionalidade instrumental. Além do perigo de uma perturbação climática, eles avaliam o
contexto ambiental, socioeconômico, político eadministrativo, junto com as possibilidades
oferecidas pelo seu sistema de produção e o tipo de unidade produtiva (principalmente, tamanho
e qualidade do solo). Aliado a isso, consideram o bem-estar familiar, a possibilidade de
manutenção da propriedade, dentre outros fatores subjetivos.
O desenho desta fase da pesquisa abordou explicitamente as barreiras perceptivas e as
diferentes racionalidades “não econômicas” dos pequenos e m dios produtores rurais no
Semiárido nordestino, de maneira a subsidiar a tomada de decisão adaptativa face às
vulnerabilidades socioambientais geradas pelas mudanças climáticas. Essas barreiras devem ser
levadas em conta tanto pela comunidade acadêmica quanto pela extensão rural na hora de
compreender como os jovens e suas família tomam uma decisão produtiva ou se apropria
(ownership) ou não das tecnologias agrícolas de baixo carbono colocadas à sua disposição.
Também contribui a compreender melhor os motores da migração dos jovens
(particularmente das mulheres jovens) aos centros urbanos.
Ao estudar a vulnerabilidade à mudanças climáticas em países em desenvolvimento,
Mikulewicz (2018) reconhece que as razões pelas quais certos membros podem participar
de políticas comunitárias mais do que outros são muito diversos e podem estar vinculados a

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

atributos sociais e econômicos, como riqueza, gênero, casta, etnia, prestígio ou ocupação.
Portanto, para o autor, é responsabilidade especialmente de agentes de desenvolvimento
garantir que as respostas humanas à intensificação lenta dos impactos climáticos sejam tão
equitativas e democráticas quanto possível. Caso contrário, a adaptação desigual pode servir
como uma oportunidade para aumentar estratificação das comunidades locais e conduzir a
situações em que a população rural migre, como no caso dos jovens.
A esse respeito, pode-se analisar a Razão Intercensitária de Sobrevivência (RIS), que
provê indicativos da saída de jovens da zona rural na região do Submédio Rio São Francisco
(Gráfico 1). A RIS é a diferença de um recorte populacional entre um Censo Demográfico e o
censo anterior. Nesse sentido, reflete a diminuição (valores menores do que 1) ou aumento
(valores maiores do que 1) da população de uma determinada faixa etária. Nos casos de RIS
negativa, o valor pode indicar três diferentes fenômenos: i) emigração, ii) mortalidade iii)
mudanças na definição dos espaços rurais e urbanos entre os dos censos (MAIA; BUAINAIN,
2015).
Gráfico 1 – Razão Intercensitária de Sobrevivência (RIS) da saída de jovens da zona rural na região do
Submédio Rio São Francisco
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Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados disponíveis no IBGE (2006).

O gráfico retrata a RIS da zona rural do Submédio São Francisco, desagregada por
idade, para as décadas de 1990 (RIS 90/80), 2000 (RIS 00/91) e 2010 (RIS 10/00). Nota-se que,
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de forma geral, o índice tendeu a se aproximar de 1 para a maioria das faixas etárias no decorrer
das décadas. Nesse sentido, a emigração pode ter arrefecido em anos mais recentes entre a
população maior de 30 anos, resultando em pouca perda populacional na zona rural. Diferente
dessa tendência, a emigração23 da população entre 15 e 29 anos manteve-se constante e intensa
nos três períodos.
Dessa forma, o RIS da região indica que a população jovem tem sido, em distintos
períodos, o principal grupo sujeito a migrar. A diferença entre essa faixa etária e grupos com
mais de 30 anos é contrastante, sobretudo na década mais recente avaliada, os anos 2010.
Ademais, o fato de a emigração dos jovens ter-se mantido constante indica que as mudanças de
condições que permitiram maior permanência dos adultos não beneficiaram da mesma forma
os jovens.
Tal reflexão evoca o debate sobre o papel das políticas de proteção social na retenção
da população. No século XXI, a intensificação dos investimentos em medidas de piso de
proteção social, notadamente a transferência de renda pelo Programa Bolsa Família
modificaram o cenário do semiárido rural (ARAÚJO, 2000; CARVALHO, 2014). Ademais, a
aposentadoria rural também tem um importante papel na dinâmica econômica local e na
viabilidade da permanência de algumas famílias e comunidades (BURSZTYN; CHACON,
2013; CARVALHO, 2014; GOMES, 2001). Esses programas, no entanto, não adereçam a
população jovem: enquanto a aposentadoria se destina aos idosos, o Programa Bolsa Família
enfoca domicílios com crianças. Ao mesmo tempo, o investimento em alternativas produtivas
não acompanhou o crescimento dessas medidas, o que se reflete no pouco crescimento na
retenção dos jovens na zona rural.
Em efeito, Matson, Clark e Andersson (2016) lembram da triste realidade de que muitas
descobertas científicas ou tecnológicas nunca saem das páginas de periódicos científicos ou
livros acadêmicos, deixando soluções em potencial afastadas de inúmeras necessidades dos
jovens rurais que poderiam ser resolvidas. Para os autores, o único conhecimento realmente
influente é o conhecimento confiável. E, para ser confiável, esse conhecimento deve superar,
desde o início, a habitual desconfiança existente entre os “produtores de informa ão cient fica”

23

Assume-se que essa perda populacional se deve à emigração, já que se trata de um grupo que, em geral, apresenta
menores taxas de mortalidade.
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e os usuários dessa informa ão, neste caso, os jovens rurais e suas famílias. Compreendido este
cenário, a próxima subseção trata de analisar de modo mais pontual a relação da permanência
ou saída dos jovens enquanto estratégia de reação às situações de vulnerabilidade do contexto
estudado.

4.2

Jovens rurais e as escolhas sucessórias: entre a superação de vulnerabilidades e o

acesso à extensão rural
Em linhas gerais, podemos salientar que, no processo de adaptação às mudanças
climáticas e socioeconômicas na produção rural, as percepções dos jovens rurais sobre os riscos
climáticos e socioeconômicos integram a primeira das três fases de uma verdadeira adaptação
dos produtores e suas famílias às mudanças do clima: (i) compreensão do risco; (ii)
planejamento da adaptação e (iii) gestão da adaptação (MOSER; EKSTROM, 2010). A
problemática dos jovens rurais brasileiros pode ser tratada a partir de dois pontos: de baixo para
cima (jovens rurais e suas famílias nos encontro grupais e/ou entrevistas) e de cima para baixo
(órgãos de extensão rural municipais, estaduais e regionais – ATER). Essa problemática poderia
ser resumida – sob o risco de simplificar excessivamente – em dois conceitos-chave que
constituem motores da migração aos centros urbanos: o problema do planejamento futuro
(sucessão familiar) e a falta de uma educação adaptada à realidade rural.
Com efeito, nos dois casos, a causa principal para o marcado êxodo rural que preocupa
os jovens e suas famílias foi a falta de oportunidades para que estes possam continuar na
unidade produtiva gerando renda suficiente para manter um modo de vida digno. Em particular,
o problema da sucessão dos jovens, assim como o das mulheres rurais, também pode ser
atribuído tanto a causas culturais quanto produtivas. Em estudo realizado por Litre et al. (2018),
para a região do Semiárido brasileiro, os autores apontam que há carências por parte da extensão
rural, que apresenta ação limitada nesse contexto, sendo necessárias ações para promover
mudanças nos rebanhos e/ou nas culturas, de maneira que os produtores encontrem opções
produtivas que permitam prosperar convivendo com a seca.
No primeiro quesito (causas culturais), os jovens apontaram, ora mais explicitamente,
ora nas entrelinhas de suas manifestações, a falta de diálogo originada pelo tabu da sucessão,
segundo o qual os pais evitam falar da transferência de funções e de responsabilidades com
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seus filhos, seja para não perder poder decisório dentro da unidade produtiva, seja para evitar
abordar temas sensíveis, como o envelhecimento e a morte. No segundo quesito (questões
produtivas), a situação fundiária foi a chave da problemática dos jovens. Dentre outros
problemas, foram elencados:
1. Aspectos atrelados à geografia local, que fomentariam o isolamento
sofrido em unidades produtivas remotas e com pouco ou nenhum acesso à internet.
2. Baixa infraestrutura, com estradas deficientes e afetadas por eventos
climáticos extremos, e a difícil acessibilidade aos centros urbanos, incluindo postos
de saúde ou escolas.
3. Fragmentação da unidade produtiva pelas sucessivas heranças
intergeracionais, junto com o marcado processo de concentração da terra provocado
pelo avanço de monoculturas em grande escala, o que tem eliminado grande
quantidade de unidades produtivas tradicionalmente geridas por famílias de
pequenos ou grandes produtores. Face à falta de acesso à terra, os jovens
manifestaram se sentir forçados a procurar novos modos de vida em áreas urbanas,
aumentando ainda mais o envelhecimento e a masculinização no campo.
4. A necessidade de uma maior profissionalização e engajamento por parte
de muitos dos técnicos extensionistas rurais, exigindo uma assistência técnica mais
efetiva e voltada ao diálogo e a troca de saberes de maneira simétrica e bidirecional.
A mudança de paradigma proposta incluiu, como já foi explicado, que não cabia mais
falar em “transfer ncia” unilateral e impositiva de tecnologia e nem desconsiderar a necessidade
de empoderamento dos atores locais. Assim, procurou-se justamente superar as barreiras
culturais e cognitivas que, muitas vezes, transformam a pesquisa e a extensão rural em palavras
vazias e ações mecânicas para os jovens e suas famílias. Assim, durante um dos encontros
grupais com jovens estudantes de uma Escola Família Rural, os estudantes expressaram o
desejo de manter e criar novas Casas Familiares Rurais (CFR) e Escolas Família Rural,
baseadas na pedagogia francesa da alternância, com as crianças e jovens estudando e morando
15 dias na escola e trabalhando outros 15 dias no campo com seus pais. Muitas dessas escolas
estão fechando por falta de recursos. As jovens e os jovens rurais expressaram também seu
sonho de instaurar nas suas unidades produtivas as técnicas aprendidas na escola, assim como
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o de ter as mesmas oportunidades de educação e de lazer que os jovens das áreas urbanas, o
que em alguns casos levou a comparar as suas expectativas atuais com as dos seus antepassados.
A esse respeito, destacamos a entrevista com a jovem de 25 anos, que reside na propriedade e
foi estudante da CFR, atualmente realizando outro curso:
Pesquisador: Em relação aqui aos companheiros das casas, são da gente jovem,
você acha que eles emigraram, você viu alguma migração da população tanto
de…?
Entrevistada: Bom, é o que mais a gente vê né. É os jovens migrando principalmente
pra São Paulo, vão todos pra São Paulo, em busca de trabalho, de renda pra sobreviver.
[...] Muitos jovens aqui já saíram né, até porque eles não têm muito conhecimento,
não participaram de nada, de certas coisas, aí migraram, acharam que não tinham
oportunidade de estudar , pra cumprir bem aqui, aí foram embora, mas eu não penso
assim, eu penso em continuar aqui , eu gosto de viver aqui, eu gosto do campo, gosto
de mexer com terra, gosto de ir pra roça.
P: Mas é, nessa escola, aqueles diálogos, você vê que estão dando resultado? Os
jovens querem trabalhar aqui?
E: Sim, está. Até porque eles já saem de lá formados e já tão trabalhando. Os que saem
de lá já tão trabalhando aqui nesses projetos através da cooperativa, da associação, aí
eles já ficam mais aqui. E eu acho que a migração tá diminuindo. (Jovem rural e
estudante, 25 anos).

Com os jovens rurais contribuindo significativamente para a força de trabalho agrícola,
seu conhecimento é altamente valioso. Porém, a representação justa desse conhecimento não
se reflete de forma significativa nos processos de tomada de decisão, tanto dentro (nível
familiar) como fora da unidade produtiva (extensão rural). As barreiras culturais, cognitivas e
também legais (no caso das jovens mulheres) para uma adaptação efetiva às mudanças
climáticas precisam ser superadas, de modo que os canais e os métodos de participação estejam
presentes na vida cotidiana das mulheres, por exemplo, pelo reconhecimento do acesso à terra
como donas de uma unidade produtiva (DEERE; DE LEÓN, 2014; FAO, 2011; 2013).
Os jovens fornecem canais importantes para compartilhar e disseminar informações.
Os jovens rurais e sua problemática devem ser incluídas no desenvolvimento de materiais de
informação e estratégias de disseminação, refletindo uma abordagem participativa para a gestão
do conhecimento (HUYER et al., 2015). Portanto, a colaboração contínua com as redes de
jovens e de extensionistas rurais também é crucial para o desenvolvimento de políticas eficazes
de adaptação às mudanças climáticas e sua implementação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em essência, os resultados dessa pesquisa nos permitem constatar que as situações de
vulnerabilidade socioambiental que conduziam à saída dos jovens nordestinos vêm mudando
na região do sub-médio rio São Francisco. Se estudos anteriores apontavam para a saída de
jovens rurais, em geral junto com a totalidade do seu grupo familiar, para os grandes centros
urbanos como estratégia emergencial para superar as situações de seca e de fome, em
consequência, principalmente de vulnerabilidades biofísicas, baseada na falta de atenção às
necessidades básicas, como água a alimentos, atualmente essas situações estão mudando. Em
grande medida como resultado do conjunto de políticas públicas (planos sociais) atualmente
disponíveis e, em parte, sendo acessadas pelos agricultores de sequeiro (sem acesso ao
perímetro irrigado do rio São Francisco), a dinâmica do êxodo de jovens rurais tem mudado na
região. Assim, hoje elas e eles migram em busca de oportunidades de estudo, lazer e trabalho,
não necessariamente para outros estados, senão incluso dentro da mesma região. Nesse novo
sentido, a extensão rural deve levar em conta a racionalidade comunicativa dos jovens, que
procuram já não exclusivamente uma fonte de renda (mesmo se esse fator continua sendo
importante) senão também oportunidades para se desenvolver no professional e no pessoal.
Assim, além de procurar meio de garantir a subsistência para superar a vulnerabilidade
biofísica, a extensão rural possui um novo papel, preponderante, na construção de ações que
apontem a enfrentar e reduzir as mais complexas vulnerabilidades socioambientais. Essas ações
devem promover, não exclusivamente a fixação dos jovens no campo, senão a geração de novas
oportunidades, dentro e fora do campo, livremente escolhidas por meio da promoção de
espaços de diálogo entre jovens e suas famílias. A sucessão familiar e o planejamento conjunto
do futuro da produção é, nesse sentido, um dos pontos nos quais o novo paradigma da extensão
rural, baseado em uma racionalidade comunicativa, pode atingir resultados positivos. Nossa
pesquisa confirma que a ausência de diálogo intrafamiliar respeitoso, inter-geracional e
intergênero, tem sido um fator de promoção da migração dos jovens rurais.
Dado o papel fundamental desempenhado pelos jovens em uma agricultura a cada vez
mais envelhecida e masculinizada, é necessário disponibilizar dados desagregados por idade e
por gênero para mais países e sistemas agrícolas. Isso pode ajudar a fortalecer os esforços de
adaptação, atrelando a temática de juventude e de gênero ao fornecimento de conhecimentos

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

relevantes para uma extensão rural mais efetiva e melhor informada. No Brasil, embora ainda
tenhamos que lidar com questões sociais estruturais, tais como a dificuldade de acesso à
educação de qualidade, especialmente nas áreas rurais, é possível contatar que as crianças e os
jovens do campo têm um potencial enorme de se tornarem grandes preservadores do meio
ambiente e com uma consciência ecológica global, na qual se inserem as questões relacionadas
às mudanças climáticas.
Mesmo que, muitas vezes, não tenham a oportunidade de receber uma educação formal
de qualidade sobre a importância da preservação ambiental, da produção sustentável e da
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, essas crianças e jovens rurais já possuem a
experiência da conexão com a natureza, ou seja, sentem, na prática, as consequências da ação
humana modificando o meio ambiente e, por conhecerem, passam a cuidar. Muitas vezes, uma
realidade diferente das crianças e jovens do meio urbano. Muitos acessam com mais facilidade
a educação formal, mas estão privados de experiências significativas na natureza.
Ações e projetos de extensão rural em particular, e de políticas públicas em geral, que
tragam para esses jovens outro olhar sobre o meio ambiente e sobre como produzir de forma
sustentável estão semeando em terreno fértil, que podem gerar bons frutos para as atuais e
futuras gerações. Nesse sentido, torna-se obsoleto falar apenas de “transfer ncia de solu ões”
dos extensionistas rurais para os jovens e as jovens produtores. Bem mais adequado seria falar,
como já foi apontado, de “co-constru ão” ou “co-produ ão” de solu ões que valori am, em um
autêntico diálogo, o que cada um já sabe, apesar de (o talvez graças a) sua juventude e seus
sonhos.
Em outras palavras, a barreira da desconfiança mútua entre a extensão rural e os jovens
e suas famílias deve ser superada por meio de conhecimentos produzidos, desde o início, de
maneira colaborativa. Frequentemente, os produtores de conhecimento ou especialistas
assumem que entendem a priori quais são os problemas e as soluções que melhorarão o bemestar dos “usuários finais” tomadores de decisão, comunidades-alvo, etc.).
Porém, nem sempre essa agenda de prioridades estabelecida por cientistas e outros
especialistas, mesmo que carregada de boas intenções, coincide com a agenda do chamado
“p blico-alvo”, que não outorga legitimidade, credibilidade e relevância ao conhecimento
oferecido.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar a percepção dos alunos a respeito da disciplina de extensão
inovadora como parte da construção do conhecimento no Curso de Pós Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável. Neste escopo, buscou-se compreender a importância da
extensão universitária no processo de aprendizagem. Para dar sustentação a pesquisa apresentase o referencial teórico a respeito do assunto e a investigação junto aos alunos matriculados que
compõem a amostra de 65 do total de 103 matriculados. Adota-se como método de pesquisa de
campo de natureza quantitativa, com descrição dos dados compilados. Como instrumento de
coleta de dados utilizou-se um questionário com 17 questões fechadas e uma aberta, dos alunos
com matricula vigente, ou seja, alunos de mestrado da turma de 2018 e 2019 e alunos do
doutorado dos anos de 2017, 2018 e 2019. A escolha dos sujeitos deu-se pela disponibilidade
em responder a investigação. O programa de pós graduação existe desde 2012. Constata-se a
importância da extensão universitária como subsidio indispensável aos alunos do curso de pós
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graduação, principalmente por se tratar de um curso multidisciplinar,
Extensão rural. Construção. Conhecimento.

Palavras-chave:

Abstract
This article aims to analyze the students' perceptions regarding the subject of innovative
extension as part of the construction of knowledge in the Graduate Course in Sustainable Rural
Development. In this scope, we sought to understand the importance of university extension in
the learning process. To support the research, it is presented the theoretical reference
regarding the subject and the research with the enrolled students that compose the sample of
65 of the total of 103 enrolled. It is adopted as a field research method of quantitative nature,
with a description of the data compiled. As a data collection instrument, a questionnaire was
used with 17 closed questions and an open questionnaire of the students with current
enrollment, that is, students of the masters of the class of 2018 and 2019 and students of the
doctorate of the years 2017, 2018 and 2019. Os sujeitos foram escolhidos por sua vontade de
responder à investigação. The postgraduate program has existed since 2012. The been
established is importance of university extension as an indispensable subsidy for
undergraduate students.
Key words: Rural extension. Construction Knowledge.
1. INTRODUÇÃO
A universidade tem um compromisso histórico com a realidade social, para o processo de
criação e sistematização do conhecimento e para com as experiências inovadoras dos sujeitos
que aprendem, e revelam por sua vez, outras possibilidades de aprendizagem. Neste sentido, a
extensão universitária, pode ser considerada um processo mediador na construção do
conhecimento, esta postura educacional exige uma sensibilidade diante da realidade, uma
compreensão dos conhecimentos e um compromisso com a sociedade (FREIRE, 1992). Neste
sentido, entender a extensão universitária como um processo de aprendizagem acaba por
reafirmar o seu caráter acadêmico, configurando-se assim, como uma atividade essencial para
garantir uma aprendizagem significativa com vistas à realidade contemporânea. O presente
artigo tem como base o questionamento de como a Disciplina de Extensão Inovadora e
Desenvolvimento Rural Sustentável pode contribuir na construção do conhecimento dos
discentes no curso de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, na Universidade
Estadual do Oeste, Campus de Marechal Cândido Rondon.
Para responder ao objetivo proposto, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico.
Já os dados primários foram coletados através de questionários aplicados a 65 discentes do
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programa que cursaram a disciplina em questão. Os questionários foram encaminhados por email.
A pesquisa justifica-se considerando que a extensão universitária é um instrumento de
compromisso do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, como também é uma
ferramenta útil e necessária para tornar os projetos da universidade mais próximos da
sociedade.
Este artigo está dividido em cinco capítulos além dessa introdução. O próximo capítulo
apresenta o referencial teórico que serviu de base para a elaboração do artigo. O capítulo três
apresenta o encaminhamento metodológico. O capítulo quatro apresenta os resultados e suas
discussões. O capítulo seguinte apresenta as considerações finais acerca do assunto, e
finalmente são apresentadas as referências utilizadas para a elaboração desse artigo.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Extensão universitária
A universidade é um importante espaço de produção, acumulação e disseminação de
conhecimentos. Ela se fundamenta em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. A Extensão
Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento,
com o público externo, do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa
desenvolvidos na instituição (PROEX, s.d.).
O conceito de extensão universitária de acordo com o FORPROEX (2009 e 2010 p.
28):
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural,
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e
outros setores da sociedade.

A extensão universitária é fundamental para a democratização do acesso aos
conhecimentos gerados na universidade pública, assim como para o redimensionamento da
função social da própria universidade. Pois a universidade pública tem como uma de suas
funções sociais contribuir na busca de soluções para os problemas sociais, formulando políticas
públicas participativas e emancipadoras (MENDONÇA; SILVA, 2002).
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Corroborando com esse conceito, a extensão universitária é um instrumento que faz com
que a universidade cumpra a sua função social. É uma atividade acadêmica que se colocada ao
lado do ensino e da pesquisa é um meio para se democratizar o conhecimento produzido e
ensinado na universidade, e ao mesmo tempo, de possibilitar que a universidade atenda as
demandas da população, e na reconstrução de uma sociedade mais justa (NOGUEIRA, 2013).
Nesse sentido entende-se que “a Extensão Universitária denota uma postura da
Universidade na sociedade em que se insere”. Tal importância vem de “um processo
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por meio do qual se promove uma
interação que transforma não apenas a Universidade, mas também os setores sociais com os
quais ela interage” FORPROEX (2009 e 2010).
Extensão Universitária denota também prática acadêmica, a ser desenvolvida, como
manda a Constituição de 1988, de forma indissociável com o Ensino e a Pesquisa, com vistas à
promoção e garantia dos valores democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade
em suas dimensões humana, ética, econômica, cultural, social (FORPROEX 2009 e 2010).

2.2 A questão da interdisciplinaridade no Programa de Pós Graduação
O conhecimento interdisciplinar tem surgido como a “cura” da miopia do conhecimento
disciplinar ou indisciplinado, o futuro pertence às pesquisas interdisciplinares, este estudo
supõe uma interação das disciplinas, onde pode iniciar com uma simples comunicação de ideais
até a integração mútua de conceitos, chamados de “contatos interdisciplinares”. O objetivo
utópico do interdisciplinar é a unidade do saber, neste viés, a pesquisa vai desde a
epistemologia, passa pela metodologia, os procedimentos, analisa dados e organização a
pesquisa como um todo (JAPIASSU, 1994).
Essa abordagem na concepção de Raynaut (2014) diz que “um objetivo realista para
uma formação interdisciplinar reside em proporcionar a especialistas” estes especialistas na
visão do autor são “dotados de alto nível de formação na sua disciplina” possuem as
competências para colaborar, trocar informações, trabalhar coletivamente com cientistas ou
técnicos também muito qualificados na sua área de conhecimento e esperteza.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Nas etapas de aprendizagem, o primeiro passo está em cumprir exigências, estas
precisam cumprir os seguintes requisitos: desenvolver, em cada aluno, um olhar crítico sobre a
atividade de produção do conhecimento em geral e sobre sua própria disciplina em particular;
criar as condições iniciais de um diálogo entre especialidades científicas distintas. Uma vez
estabelecido esse alicerce da interdisciplinaridade, torna-se possível engajar o processo de
construção de uma competência tanto teórica quanto prática (RAYNAUT, 2014).
O conhecimento interdisciplinar cultiva o desejo de enriquecimentos por enfoques
novos, o gosto pela combinação das perspectivas e alimentam o gosto de ultrapassagem dos
caminhos já batidos e dos saberes já adquiridos. Tal abordagem permite inferir que o estudo
interdisciplinar constitui um motor de transformação capaz de restituir vida às nossas mais ou
menos esclerosadas instituições de ensino. Para tanto, mil obstáculos (epistemológicos,
institucionais, psico-sociológicos, psicológicos, culturais, etc.) precisam ser superados –
(JAPIASSU, 1994).
Nesta perspectiva Fazenda (2002,) complementa que “Interdisciplinaridade é uma nova atitude
diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão” e acrescenta defendendo
que o estudo da interdisciplinaridade “exige, portanto, na prática uma profunda imersão no
trabalho cotidiano”. Este saber ainda resulta em cinco princípios os quais a autora diz que
“subsidiam uma prática docente interdisciplinar: humildade, coerência, espera, respeito e
desapego”.
Na segunda perspectiva Fazenda (2002) defende que “todo projeto interdisciplinar competente
nasce de um locus bem delimitado; portanto, é fundamental contextualizar-se para poder
conhecer”. Sob esse aspecto “a contextualização exige que se recupere a memória em suas
diferentes potencialidades, resgatando assim o tempo e o espaço no qual se aprende”.
Ainda sobre o tema Raynaut (2014) articula que “muitos dos embates e das controversas
que surgem quando se fala de “interdisciplinaridade” nascem do fato de que os objetivos e o
tipo de interdisciplinaridade dos quais uma fala não foram definidos claramente”. Alerta que
para que o estudo tenha o mesmo viés é importante “por em destaque alguns princípios gerais,
nos quais se pode pensar para conceber um ciclo de formação que vise proporcionar aos
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cientistas e técnicos” por se tratar de várias áreas disciplinares, os instrumentos intelectuais e
metodológicos dos quais precisam para interagirem e colaborarem.
2.3 Desenvolvimento, desenvolvimento rural e extensão rural
Para Sachs (2004) as discussões a respeito do tema desenvolvimento “contribuíram para o
refinamento do conceito, porém contrastam com o sombrio histórico do desenvolvimento
existente em muitas partes do mundo”.
Ao conceituar desenvolvimento Sachs (2004) diz que “no contexto histórico em que
surgiu, implicaria a expiação e a reparação de desigualdades passadas”, nesse sentido seria
como “criar um conexo capaz de preencher o abismo civilizatório entre nações metropolitanase
sua periferia colonial”, complementa ainda afirmando que seria um ajuste “entre as minorias
ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta dos trabalhadores pobres”.
Nesta perspectiva Sachs (2004) afirma que “o desenvolvimento traz consigo a promessa de
tudo – a modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural.
Quando nos referimos ao espaço rural na atualidade, podemos mencionar que há um
entendimento de que este mundo passou e vem passando por mudanças importantes, assim
como no processo de evolução da sociedade de maneira geral. Dentre essas mudanças,
Schneider (2006) indica o avanço das tecnologias, a disponibilidade de tempo, as facilidades
dos meios de transporte, e melhores condições financeiras. Devido a esses fatores, o autor
defende o ponto de vista de que os espaços rurais passaram por mudanças que alteraram suas
características que eram excepcionalmente agrícolas, e que passam a apresentar outras
atividades econômicas.
De acordo com Navarro (2001, p. 21), por muito tempo, o desenvolvimento rural foi
associado “ao conjunto de ações do Estado e dos organismos internacionais destinadas às
intervenções nas regiões rurais pobres que não conseguiam se integrar ao processo de
modernização agrícola".
Graziano da Silva (1998, p. 75) sugere que há um “consenso de que o mundo rural passou
e vem passando por mudanças importantes, como, aliás, é natural no processo de evolução da
sociedade e nas suas relações”. Segundo ele o rural hoje deve ser entendido a partir do ponto
de vista do espacial como um „continuum‟ do urbano; do ponto de vista da organização
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econômica, nem a cidade pode mais ser identificada apenas por suas atividades industriais, nem
o campo praticar somente atividades de agricultura e pecuária.
Assim, conforme preconiza Paulo Freire (1983) em sua obra que simboliza a
necessidade de haver uma extensão rural que realize uma comunicação participativa, é
necessário compreender as necessidades e anseios destes agricultores frente à gestão de seus
empreendimentos e desenvolver ações extensionistas, mas que haja diálogo com o agricultor,
para ensinar e também aprender, levando a eles o conhecimento, autonomia e promover seu
empoderamento.
Nesse sentido, Sachs (2001) considera que a agricultura familiar é imprescindível para
um desenvolvimento rural sustentável, pois:
Os agricultores familiares afiguram-se como protagonistas importantes da transição à
economia sustentável, já que, ao mesmo tempo em que são produtores de alimentos e
outros produtos agrícolas, eles desempenham a função de guardiães da paisagem e
conservadores da biodiversidade. A agricultura familiar constitui assim a melhor
forma de ocupação do território, respondendo a critérios sociais (geração de auto
emprego e renda a um custo inferior ao da geração de empregos urbanos) e ambientais.
Além de que, nas condições brasileiras, nas quais, como já mencionamos um décimo
da população passa ainda fome, a meta da segurança alimentar continua bem atual
(SACHS, 2001 p. 78).

Através do critério territorial, abordado por Sachs (2009) a sustentabilidade não está baseada
unicamente no meio ambiente natural, mas também no urbano e no rural, ou seja, os aglomerados
urbanos e rurais também devem ser levados em consideração nessa análise para que a sustentabilidade
possa existir em todos os âmbitos, assim como no econômico.

2.4 Sustentabilidade
De acordo com Boff (2014) é frequente a falsidade ecológica quando se usa a palavra
sustentável, para ocultar os problemas de agressão da natureza, ou seja, a maioria daquilo que
se intitula sustentável, na verdade não é. Sendo que, ao menos em alguma etapa da produção
ou vida de um produto haverá problemas, seja na emissão de resíduos ou no descarte.
Para o autor o caminho da sustentabilidade está envolvido com a luta por mais igualdade,
explanando que “a pobreza não está apenas associada à insuficiência de renda, de saúde e de
educação, mas à privação de capacitações que roubam da pessoa oportunidades de se
desenvolver e criar sua autonomia” (BOFF, 2014, p.139).
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A agricultura familiar, além de entendida genericamente como aquela em que os meios de
produção e o trabalho no estabelecimento produtivo são de detenção da família, deve ser
enquadrada como uma forma social de agricultura (WANDERLEY, 1996) que contém nela
mesma toda a diversidade (LAMARCHE, 1993 apud WANDERLEY, 1996). Esta classe de
produtores, além de apresentarem o aspecto produtivo, é a que pode gerar um desenvolvimento
descentralizado no meio rural através da formação de uma sociedade civil rural, estabelecendo
a cidadania no campo e resultando num novo dinamismo que vai ao encontro da redução das
diferenças entre vida social na cidade e no campo (ABRAMOVAY, 1997). É a que também
atende de maneira mais expressiva às dimensões de sustentabilidade que abrangem, além do
modo de produção, as necessidades fundamentais às condições humanas, partindo do princípio
de que o desenvolvimento só alcança os pretextos sustentáveis quando consegue atender essas
necessidades.
Boff (2014, p.139) define essas necessidades básicas como: “a subsistência, a proteção, o afeto
(amar e ser amado), o entendimento (aceitar os outros como são e ser também aceito), a
criatividade, a participação, o lazer, a identidade pessoal e cultural e a liberdade”. Para o autor,
a questão da sustentabilidade é definida numa sociedade quando ela se organiza e se comporta
de forma sustentável, passando para outras gerações de modo a garantir a vida das pessoas, dos
ecossistemas onde vivem e a proporcionar fundamentos de ação em comunidade no uso de
recursos renováveis e recicláveis, praticando o cuidado com amor à única Terra que temos,
como gesto de solidariedade com as gerações futuras.

2.5.1 Extensão rural no curso de pós graduação em desenvolvimento rural sustentável
A universidade tem um compromisso histórico para com a realidade social, com o
processo de criação e de sistematização do conhecimento e para com as experiências inovadoras
dos sujeitos aprendentes, que revelam, por sua vez, outras possibilidades de aprendizagem
(NOGUEIRA, 2010). Nesse sentido, atividade de extensão rural faz parte da
interdisciplinaridade do Curso de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável,
ofertado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – campus de Marechal Cândido
Rondon, através da disciplina Extensão Inovadora e Desenvolvimento Rural Sustentável.
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Disciplina esta que tem como objetivo propiciar ao acadêmico condições de compreender o
contexto histórico da agricultura e da extensão rural.
Além do objetivo inicial, a extensão contribui para a formação de profissionais com
consciência crítica sobre os desafios da comunicação e extensão rural. Desta forma o aluno será
capaz de compreender as Inovações científicas, tecnológicas e metodológicas necessárias para
uma ação transformadora, visando contribuir com a perspectiva do Desenvolvimento Rural
Sustentável.
O Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável iniciou no ano
de 2012, com turmas de mestrado, e, em 2017 iniciou a primeira turma de doutorado,
atualmente são 103 alunos matriculados entre mestrado e doutorado.

3. ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO
Este artigo tem por objetivo compreender como a extensão no contribui no processo de
aprendizagem dos discentes de mestrado e doutorado do programa DRS. Fez-se uma revisão
bibliográfica a apresentam-se dados empíricos coletados juntos a 65 alunos que compõem a
amostra investigada em 2019.
Para coletar os dados, solicitou-se a Universidade o número de alunos matriculados, os
mesmos compreendem 103 estudantes. Para coletar os dados, enviou-se um questionário por email, explicando o objetivo da pesquisa. Da população de 103 acadêmicos 65 responderam,
considerando sua disponibilidade, o questionário que contempla 17 questões fechadas e uma
questão aberta. Recorreu-se então, a estatística para verificar a representatividade da amostra,
e constatou-se que a amostra era significativa, pois atingiu 63% da população. Isto acaba por
respeitar o número mínimo que uma amostra deve ter para possuir representatividade, pois
segundo Nazarreth (apud RIPPEL, 2007, p. 156), “Os métodos de escolha da amostra devem
garantir a representatividade do grupo. É necessário escolher, no mínimo, 10% do número total
dos elementos da população e garantir, por meio de um critério de seleção, que nenhum
elemento tenha chance de ser escolhido do que outro”. Após a coleta dos dados empíricos, os
mesmos foram compilados e apresentados em forma de gráficos, no intuito de serem descritos
e analisados pelos pesquisadores.
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Quadro 1- Constructo
Análise

Instrumentos

Variáveis

Autoria/Base teórica

Dados dos
respondentes

Q-1; Q- 2; Q- 3;
Q- 4; Q-5;

Variável
Dicotômica

Autoria Própria
FORPROEX (2009 e
2010). - PROEX, s.d.

Reflexão, Análise e
Comunicação sobre a
extensão

Métodos e técnicas
para diagnóstico e
comunicação sobre as
práticas e experiências
inovadoras em DRS
Inovações científicas,
tecnológicas e
metodológicas
Interdisciplinaridade

Desenvolvimento
Desenvolvimento rural
Sustentabilidade

Q-6; Q-8; Q-9;
Q-17

MENDONÇA;
Variável Dicotômica SILVA,
(2002)
NOGUEIRA, (2013)
- FREIRE (1983)
- JAPIASSU (1994)

Q- 7
Múltipla Escolha

Q-18

Descritiva

JAPIASSU (1994)
Q- 10; Q-14;Q16

Q-11; Q-12; Q15; Q-16

Q-14

Múltipla Escolha
JAPIASSU (1994)
RAYNAUT (2014
FAZENDA (2002)
Múltipla Escolha

Múltipla Escolha

SCHNEIDER (2006)
NAVARRO (2001)
GRAZIANO DA SILVA
(1997)

Fonte: Construção dos autores (2019).

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na caracterização dos investigados, no quesito: Gênero, Idade, cidade, área de ocupação
Profissional curso de graduação, constatam-se os dados a seguir:
Quadro 2- Descrição dos resultados
Indicador
Gênero

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
65% dos respondentes são do gênero feminino, o gênero masculino representa 35%. Vale
destacar que não é objeto da investigação discutir gênero, distinguimos os percentuais de
respondentes, no intuito de observar a maior propensão para responder a uma pesquisa.
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Idade

Cidade em
que reside

Curso de
graduação

Área de
atuação
profissional

No que tangência a idade, constata-se que a faixa etária predominante está entre 35 a 39 anos,
representado por 26,2% dos indivíduos. O segundo maior percentual corresponde a 20% dos
entrevistados com faixa etária de 40 a 44 anos. Na sequência com 15,4% estão os alunos com 45
a 49 anos. Os que possuem 50 anos ou mais correspondem ao percentual de 12,3%. Empatados
com 9,2% estão dois grupos: de 25 a 29 anos e de 30 a 34 anos. Por fim, com 7,7% estão os
alunos com faixa etária entre 2024 anos.
A diferença de faixa etária entre 20 a 50 anos ou mais é presente em cursos de pós graduações,
uma vez que os alunos são oriundos de diversos saberes, sendo um curso ofertado na modalidade
mestrado e doutorado, o ingresso atende a demanda de um jovem recém graduado e vai até
docentes com anos de carreira acadêmica.
Quanto a cidade em que os alunos residem foram citadas 25 no total, destas 23localizados no
estado do Paraná e uma no estado do Mato Grosso do Sul e outra no estado de Santa Catarina. A
resposta que predominou foi o município de Marechal Cândido Rondon, onde é sediado o
programa de pós graduação e aparece com 21% das respostas, na sequência a cidade de Cascavel
com 13% e posteriormente Foz do Iguaçu com 11%.
Há uma predominância entre as cidades localizadas na região Oeste do Paraná, por serem
próximas ao Campus que oferta o curso. Cabe citar a importância da Universidade para o
desenvolvimento local e regional, uma vez que a ciência fomenta e movimenta a economia.
Dentre os cursos de graduação citados, o curso de Administração representa o maior percentual
correspondente a 21% dos alunos, em seguida o curso de Ciências Contábeis com 15% de
respostas, posteriormente o curso de Agronomia com 9%, depois Direito com 7%, em seguida os
cursos de Pedagogia e Turismo empatados com 6%, já os cursos de Engenharia Ambiental,
Economia e Nutrição apresentam 3% cada de respondentes. Por fim 20% responderam a
categoria outros, não se encaixando em cursos citados.
A interdisciplinaridade é evidente no curso de pós graduação objeto de estudo, uma vez que
recebe egressos de diversos cursos de graduação o que enriquece o conhecimento e proporciona
discussões sobre diferentes pontos de vista. Como defende Japiassu (1994) o objetivo do estudo
interdisciplinar é “é a unidade do saber”.
Em relação a área de atuação profissional 43% dos alunos atuam na rede pública de ensino, em
seguida 21% atuam na rede particular de ensino, posteriormente 10% dos alunos são bolsistas do
programa, outros 9% se dedicam exclusivamente ao programa porém sem bolsa e sem renda, por
fim com 7% alunos que se dedicam ao trabalho administrativo e também com 7% trabalho
comercial.
Cabe citar que a maioria dos atuantes como professores lecionam no nível superior de ensino. Na
rede pública atuam em universidades estaduais, federais e institutos federais. Já os docentes do
ensino fundamental e médio lecionam em escolas e colégios municipais e estaduais.

Fonte: Construção dos autores (2019).
Para fundamentar a investigação, buscou-se verificar os sujeitos respondentes a
respeito do conteúdo abordado na disciplina de extensão inovadora ofertada pelo programa de
pós graduação em desenvolvimento rural sustentável.

Gráfico 1 - A partir do conhecimento Gráfico 2 - A extensão no curso de pós adquirido na
disciplina, é possível refletir a graduação é: respeito da extensão rural?
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6% 2%

12%

0%

92%
concordo totalmente

88%
muito importante

importante

parcialmente importante

não importante

concordo parcialmente
indiferente (não tem opinião sobreisso)

Fonte: Resultado da pesquisa (2019).

Nota-se que, nos dados apresentados no Gráfico 01 um percentual expressivo de 92%
dos entrevistados que concordam que a partir do conhecimento adquirido na disciplina, é
possível refletir a respeito da extensão rural, outros 6% concordam parcialmente e 2% são
indiferentes não possuem opinião a respeito. As opções: discordo parcialmente e discordo
totalmente não obtiveram respostas. Cabe citar que as visitas técnicas ocorreram em dois dias,
onde foi possível conhecer diversas propriedades rurais e vivenciar o conteúdo teórico abordado
na prática.
Visualiza-se no Gráfico 02 que para 88% dos investigados a extensão no curso de
pósgraduação é muito importante, para 12% é importante, as opções parcialmente importante e
não importante não tiveram respostas. Nota-se a relevância da extensão para o programa de
pós-graduação pois permite ao aluno conhecer a realidade do objetivo estudado. Diante da
contundência dos fatos questionou-se os entrevistados a respeito da extensão no curso de pós-
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graduação e a disciplina possibilita a experiência extensionista, se pode resultar em produções
científicas sobre a realidade do local.
Gráfico 3 - A disciplina possibilita a
experiência extensionista, que pode resultar
em produções cientificas sobre a realidade
do local?
14%

Gráfico 4 - Você considera que a
metodologia desenvolvida na disciplina
contribui
com
a
construção
do
conhecimento?
14%

0%

0%

86%
86%
concordo totalmente

concordo parcialmente

concordo totalmente

concordo parcialmente

indiferente

discordo parcialmente

indiferente

discordo parcialmente

discordo totalmente

discordo totalmente

Fonte: Resultado da pesquisa (2019).
O Gráfico 03 questiona os investigados se a disciplina possibilita a experiência
extensionista, se pode resultar em produções científicas sobre a realidade do local visitado, 86%
concordam totalmente, 14% concordam parcialmente, indiferente, discordo parcialmente e
discordo totalmente não tiveram respostas. Desta forma, a disciplina atinge seu objetivo e
reitera que a Extensão trata da difusão, propagação do conhecimento por meios e métodos extra
escolares, a exemplo de conferências, encontros, reuniões, palestras, oficinas, cursos,
seminários, no contato direto com os agricultores, em seus lares e comunidades. O
conhecimento neste caso é o resultado obtido pelo estudo e pesquisa. Então extensão é um
processo educativo, informal de caráter continuado.
No Gráfico 04 os investigados responderam a respeito da metodologia desenvolvida na
disciplina se contribuiu com a construção do conhecimento, do total 86% responderam que
concordam totalmente e 14% concordam parcialmente, indiferente, discordo parcialmente e
discordo totalmente não tiveram respostas. A metodologia abordada na disciplina teve como
objetivo compreender as Inovações científicas, tecnológicas e metodológicas necessárias para
uma ação transformadora, visando contribuir com a perspectiva do Desenvolvimento Rural
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Sustentável, na qual permitiu a interação entre os envolvidos: discentes, docentes, proprietários
rurais que permitiram conhecer seus respectivos ambientes de trabalho. A seguir, questionouse aos investigados se a metodologia empregada na disciplina permitiu uma melhor
compreensão sobre a diversidade de temas que envolvem o desenvolvimento rural sustentável,
88% responderam que concordam totalmente, 11% concordam parcialmente, 1% indiferente, e
discordo parcialmente e discordo totalmente não teve respostas. Diante da contundência dos
fatos questionou-se aos entrevistados se os conhecimentos que aprendi na atividade de extensão
me fizeram refletir sobre a realidade da região e do Desenvolvimento Rural e se a disciplina de
extensão serviu para aumentar minha motivação para a realização da tese/dissertação.

Gráfico 5 - A metodologia empregada na
disciplina permite ao estudante uma melhor
compreensão da diversidade de temas que
envolvem o DRS?
11%

Gráfico 6 - Os conhecimentos que aprendi na
atividade de extensão me fizeram refletir sobre a
realidade da região e do Desenvolvimento Rural

1%

88%
concordo totalmente

concordo parcialmente

indiferente

discordo parcialmente

discordo totalmente

Fonte: Resultado da pesquisa (2019).
Note-se no Gráfico 06 o qual tem a seguinte afirmativa: Os conhecimentos que aprendi na
atividade de extensão me fizeram refletir sobre a realidade da região e do Desenvolvimento
Rural que há uma predominância 91% dos investigados responderam concordar totalmente, 8%
concordam parcialmente e 1% é indiferente, as outras alternativas: discordo parcialmente e
discordo totalmente não tiveram respostas. Já o Gráfico 08 aborda a questão: A disciplina de
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extensão serviu para aumentar minha motivação para a realização da tese/dissertação, 72% dos
investigados concordam totalmente, 23% concordam parcialmente, 3% indiferente e discordo
parcialmente 1%.
Gráfico 7 - A disciplina de extensão serviu
para aumentar minha motivação para a
realização da tese/dissertação
Gráfico 8 - Após realizar a disciplina de
extensão, tenho utilizado o aprendizado
para sugerir mudanças nos processos de
formação do curso onde atuo como
3% 2%
17%

23%

concordo totalmente

concordo parcialmente

indiferente

discordo parcialmente

57%

26%

72%

discordo totalmente

profissional

concordo totalmente

concordo parcialmente

indiferente

discordo parcialmente

discordo totalmente

Fonte: Resultado da pesquisa (2019).

Já o Gráfico 07 aborda a questão: A disciplina de extensão serviu para aumentar minha
motivação para a realização da tese/dissertação, 72% dos investigados concordam totalmente,
23% concordam parcialmente, 3% indiferente e discordo parcialmente 1%. No Gráfico 8 a
questão aborda a seguinte afirmativa: Após realizar a disciplina de extensão, tenho utilizado o
aprendizado para sugerir mudanças nos processos de formação do curso onde atuo como
profissional, 57% dos respondentes concordam totalmente, 26% concordam parcialmente e
17% indiferente, discordo parcialmente e discordo totalmente não tiveram respostas. Esta
questão permite inferir a transformação que a extensão ocasiona, conforme abordado na
literatura contribui para a formação de profissionais com consciência crítica.
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Gráfico 9 - Você considera que a disciplina
de extensão rural surgiu da necessidade de
se criar um elo entre a universidade e a
sociedade?
12%

Gráfico 10 - Você vê o papel de disciplinas
de extensão em uma universidade pública
como algo inovador?
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1%
25%

48%

86%
concordo totalmente
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discordo totalmente

Fonte: Resultado da pesquisa (2019).
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Conforme evidencia-se no Gráfico 09, onde os investigados responderam a seguinte
pergunta: Você considera que a disciplina de extensão rural surgiu da necessidade de se criar
um elo entre a universidade e a sociedade? 86% concordam totalmente, 12% concordam
parcialmente e 2% indiferente. Já o Gráfico 10 questiona: Como você vê o papel de disciplinas
de extensão em uma universidade pública? 48% dos investigados responderam que concordam
totalmente, 26% concordam parcialmente, 25% indiferente e 1% discorda parcialmente.
O último questionamento era a pergunta aberta, que questionava os pós graduandos em relação
as visitas. O pós graduando deveria responder qual das experiências foi considerada a mais
marcante por ele, e o motivo dele escolher essa experiência. Dentre as respostas, as visitas mais
citadas são apresentadas no quadro 3.

Quadro 3- Experiência considerada a mais marcante pelo estudante
Sítio Senhor Arruda
Sitio do Sr. Grassi (circuito Sabiá)
Aldeia indígena Ocoy
Recuperação de nascentes em São José das
Palmeiras
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Os relatos dos depoimentos são transcritos no quadro 4.
Quadro 4- Depoimentos dos investigados
“...Arruda. Transformação na vida dele em
função do conhecimento adquirido sobre
agroecologia”.
Chácara do Seu Arruda, pois em uma área
tão pequena cultiva uma variedade tão
grande de espécies. Senti na fala dele o
respeito pela natureza”.
“...Acredito que todas as propriedades
visitadas contribuíram para o fortalecer
nosso conhecimento sobre as práticas
sustentáveis de gestão e/ou autogestão. Os
cases podem ser um espelho para outras
pessoas...”
“...As visitas são Imprescindíveis para o
conhecimento da realidade regional,
principalmente por se tratar de um
programa multidisciplinar em que grande
parte dos alunos não conhece a fundo as
diferentes realidades de cada propriedade
visitada”.
“É difícil elencar a experiência que mais
marcou, por isso gostaria de destacar várias
delas, como Capa/Acempre, Ajuricaba,
Biolabore, Agrofloresta (Arruda), Ocoy,
Grassi e Ouro Verde do Oeste. São
experiências de agricultura orgânica,
inovação, políticas de ATER, contato com
comunidades tradicionais, agrofloresta,
turismo rural, recuperação de passivo
ambiental, que me permitiram uma
compreensão ampla e prática do
desenvolvimento rural sustentável e,
portanto, fundamentais sob o ponto de vista
acadêmico do programa”.

“...A aldeia Ocoy, a visita técnica auxilia na
compreensão de conceitos importantes como
solidariedade, coletividade e a relação homem natureza, num contexto de interações culturais diversas,
e para a valorização da história da região, assim como
para refletirmos frente ao processo de ocupação e
exploração da região...”
“...É difícil elencar a experiência que mais marcou, por
isso gostaria de destacar várias delas, como
Capa/Acempre, Ajuricaba, Biolabore, Agrofloresta
(Arruda), Ocoy, Grassi e Ouro Verde do Oeste...”
“Todas. Pois cada uma tinha algo de interessante, uma
particularidade própria. Difícil elencar a melhor. Todas
com objetivos específicos e experiências incríveis, e
totalmente atreladas ao desenvolvimento rural
sustentável... Coisas tão próximas de nós, mas estavam
tão distantes... desconhecidas, ausentes... que graças a
extensão ficaram para sempre presentes.Total
conhecimento... Aprendizado tanto teórico como
prático”
“Além de ser uma oportunidade única de vivenciar a
extensão rural na prática para a imensa maioria dos
alunos, há um outro lado muito importante, que é a
função da Universidade de fazer extensão, de se fazer
presente e atuante na comunidade. O orgulho dos
proprietários de receber a visita dos alunos da Unioeste,
o
interesse
em
estabelecer
vínculos
de
ensino/aprendizado e a habilidade do professor de
trazer estes "cases" da vivência para a dimensão teórica
no momento da visita é uma experiência excepcional e
um método de ensino incontestável”.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

“A extensão rural foi primordial para a
construção e para a consolidação do meu
conhecimento na área de desenvolvimento
rural sustentável. Todas as experiências
adquiridas nas visitas realizadas se
somaram a um conhecimento teórico.
Tanto a experiência prática como a teórica
são suma importância e servirão de base
para pesquisa científica e para o
desenvolvimento de projetos importantes
para as pequenas propriedades rurais e para
as famílias que vivem em regime de
agricultura familiar”.

As visitas são imprescindíveis para o conhecimento da
realidade regional, principalmente por se tratar de um
programa multidisciplinar em que grande parte dos
alunos não conhece a fundo as diferentes realidades de
cada propriedade visitada. Os casos visitados nos
acompanham até o final do curso como exemplo nas
diversas disciplinas, e não apenas na Extensão Rural.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão central que norteia este estudo está na construção do conhecimento no Curso
de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, para tal buscou-se investigar a
percepção dos alunos a respeito da extensão rural, como exposto acima ficou evidente que a
extensão tem papel fundamental na construção do conhecimento dos alunos de pós graduação.
A universidade tem o compromisso da criação e sistematização o conhecimento, e são
essas experiências proporcionadas pelos professores e pelas disciplinas ofertadas nos
programas de pós graduação que permitem que os sujeitos aprendam, e possam mudar a
realidade do local onde estão inseridos. Assim, é possível considerar que a construção do
conhecimento está condicionada as experiências que são ofertadas aos alunos, e assim, a
universidade assume o compromisso com a sociedade.
Neste sentido, a extensão universitária afirma o caráter acadêmico, e se configura uma
atividade de grande importância para a formação profissional dos estudantes.

Para os

programas interdisciplinares, é ainda considerada mais importante, pois as pesquisas
interdisciplinares têm como objetivo a união dos saberes, dos procedimentos, para uma análise
e uma organização da pesquisa como um todo.
O que se pode afirmar é que a extensão rural e a pesquisa interdisciplinar contribuem de uma
forma significativa para a construção de pesquisas que são realizadas pelas universidades, pois
as experiências vividas pelos estudantes de diferentes áreas constroem um universo de
possibilidades de reflexão e aprofundamento.
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O que se deseja é que a iniciativa de pesquisar a relação entre extensão e aprendizagens
venha contribuir para a reflexão e para o aprofundamento de questões que constituem temas
de interesse nacional e mundial. Espera-se que os resultados desta pesquisa/ação alcancem
muitos e enriqueçam os debates e as experiências em curso em outras partes do país.
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A POLÍTICA PÚBLICA E O INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LEITE: SER OU NÃO
UMA POLÍTICA EFETIVA – EIS A QUESTÃO
PUBLIC POLICY AND THE MILK PRODUCTION INCENTIVE: TO BE OR NOT TO
BE AN EFFECTIVE POLICY - IS THE QUESTION
Leandro César Neukirchen29
Clério Plein30
Grupo de Trabalho: GT2- Inovações Tecnológicas, Agroenergia e Gestão
Resumo
O presente estudo apresenta uma análise da política de incentivo à produção de leite no
município de Marechal Cândido Rondon, oeste do Estado do Paraná, a qual se baseia na
distribuição de sêmen bovino aos produtores rurais. Objetiva-se perceber os diferentes atores
envolvidos no processo e analisar os resultados que são auferidos pelo programa de incentivo.
Para isso, analisou-se os documentos disponíveis na prefeitura do referido município e realizouse uma pesquisa de campo confrontando as leis instituídas e sua aplicação efetiva. Como
resultado, constatou-se que, atualmente, esta não é mais uma política efetiva, o que demonstra
que não estão sendo utilizados os recursos públicos de forma eficiente e é nesse sentido que se
realiza uma analogia com a peça teatral criada por Shakespeare, buscando, por meio da
interdisciplinaridade, difundir o conhecimento sobre as políticas públicas existentes no Brasil.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Análise. Resultado

Abstract
The article presents the analysis of the policy to encourage milk production in the municipality
of Marechal Cândido Rondon, west of the State of Paraná, which is based on the distribution
of bovine semen to the rural producers. As an objective, it proposed to obtain the perception of
the different actors involved in the process, in order to analyze the results that are obtained by
the incentive program. For this, the documentary analysis method of the information available
in the city hall was used in front of the established conception and objectives, as well as the
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field research, confronting the laws instituted with their effective application. As a result, it has
been found that it is no longer an effective policy, which shows that public resources are not
being used efficiently. With this, the analogy of the research theme with the play created by
Shakespeare, has the interdisciplinary goal of disseminating knowledge about public policy in
Brazil.
Key words: Public policy. Analyze. Result

1. INTRODUÇÃO
A famosa frase do príncipe Hamlet, “ser ou não ser – eis a questão”, dita em um
monólogo anterior ao seu encontro com Ofélia revela o drama desse personagem no que se
refere às escolhas quando confrontadas com a verdade dos fatos. O drama vivido por Hamlet na
peça “A Trágica História de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, escrita por William Shakespeare
em Londres entre 1599 e 1607, revela a inquietação acerca da vida e da morte no que tange à
contestação da conduta de um rei instituído e essa frase extrapolou o seu contexto de criação e
se tornou um questionamento existencial amplo, perpetuando pelos séculos e sendo evocada em
diferentes argumentos.
Neste estudo, essa frase é evocada como mote para a reflexão acerca das políticas
públicas no Brasil e da efetividade dos programas criados e mantidos nas esferas públicas do
país. De outro modo, questiona-se aqui a finalidade do ser ou não ser dessas políticas no que
tange à lógica de que devem existir em para garantir benefícios à sociedade e não apenas como
adendo para gestores públicos evidenciarem suas ações.
Diferentemente do príncipe Hamlet, que realizava monólogos acerca de suas
inquietações, neste texto, pretende-se difundir os dados de uma pesquisa de mestrado realizada
no município de Marechal Cândido Rondon, localizado no oeste do Estado do Paraná, que
analisou os resultados da política municipal de incentivo à produção de leite e o retorno aos
munícipes, tendo em vista a importância que a atividade da bovinocultura de leite representou
e ainda representa para a região.
Essa política de incentivo à produção de leite no município consiste na distribuição de
sêmen aos produtores rurais com o objetivo de melhorar geneticamente os animais das
propriedades e, consequentemente, aumentar a produção de leite, melhorando a rentabilidade
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

do produtor e o mantendo na atividade. No entanto, o confronto dessa premissa com os possíveis
resultados expressos nas leis municipais que fundamentam a criação e a manutenção do
programa, bem como os discursos dos gestores públicos acerca dos resultados, fomentou uma
inquietação acerca da veracidade desses fatos, isto é, “eis a questão”: será que as metas
estabelecidas estão sendo, efetivamente, cumpridas? Será que os recursos dispendidos para o
programa estão gerando benefícios aos produtores e, por consequência, para a sociedade que os
subsidia?
A reflexão que se entretece a partir dessas questões acena para o fato de que é necessário
estimular uma mudança de comportamento tanto no meio acadêmico, no que toca às pesquisas
realizadas, principalmente, na área das Ciências Sociais Aplicadas, quanto na sociedade como
um todo, que precisa aprender a acompanhar os processos políticos que determinam o emprego
dos recursos públicos obtidos da arrecadação de tributos. No que se refere ao recorte deste
estudo, acredita-se que é necessário um acompanhamento que avalie a efetivação do programa
de distribuição de sêmen em relação às metas previstas na legislação municipal que a
fundamenta. Assim, objetiva-se neste estudo estudar as políticas públicas e sua relação com o
desenvolvimento rural; diagnosticar as metas e os resultados alcançados no programa de
incentivo ao desenvolvimento da produção leiteira e compreender a percepção dos formuladores
e dos produtores sobre os resultados que o programa lhes proporcionou.
Acredita-se que o processo de subsídio para a produção leiteira em Marechal Cândido
Rondon não tem sido efetivo em sua execução pois, conforme se desenvolverá a seguir, percebese que o município privilegia os grandes produtores em detrimento dos pequenos, ferindo as
características básicas da concepção de políticas públicas no Brasil e coadunando com a lógica
de mercado, que visa a redução de custos e o aumento da lucratividade sem ponderar as
consequências.

2. DESENVOLVIMENTO
A concepção de política pública e sua efetiva consolidação encontra respaldo no meio
social, pois a sua sustentação, segundo Polany (2012, p. 63) “[...] provém da flagrante
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dependência do homem em relação à natureza e aos seus semelhantes para sobreviver”. Para
garantir que esse processo não seja desigual, recorre-se a um contrato social do qual se extrai as
normas e as condições que devem ser observadas para disciplinar as regras de convivência, ou
seja a Constituição da República Federativa, homologada em 1988.
É na Constituição, portanto, que está a base para estruturar as políticas públicas, na qual
os membros da sociedade outorgam poderes para uma estrutura superior, abdicando parte de
sua liberdade em nome de um sistema centralizado cuja finalidade é a de garantir a segurança
de seus membros.

2.1 Contrato Social: do absolutismo ao interesse coletivo

Polanyi (2012, p. 74), faz uma referência à obra de Thomas Hobbes para fundamentar
seu argumento de que houve a necessidade de um poder absoluto para evitar que “[...] seres
humanos se dilacerem como um bando de lobos famintos”. A referência aos “lobos famintos”
na obra de Hobbes (2014) surge como exemplo para basear racionalmente a necessidade de
instaurar um poder político para a sociedade no qual o estado de natureza do ser humano se
tornou o recurso argumentativo para fundamentar seu pensamento e sobrepor a concepção
religiosa que pairava sobre os indivíduos que buscavam o poder.
A partir dessa analogia, caberia perguntar como seria o comportamento dos seres
humanos se não existisse o Estado para regular e a resposta, na perspectiva de Hobbes (2014),
seria a de que teríamos um ambiente violento, de guerra constante de todos contra todos, o que
justificaria a existência de um poder superior, advindo da abdicação de parte da liberdade dos
indivíduos em nome de um sistema centralizado e controlador cuja finalidade seja a de garantir
a segurança de seus membros.
Para Rousseau (2015), o contrato social é uma necessidade, pois o homem, em seu estado
natural, era solitário, livre e feliz, situação que muda quando surge a propriedade privada, a
qual, para o autor, dá início à desigualdade, privilegiando os ricos em detrimento dos pobres.
Entretanto, como não havia possibilidade de retroagir, Rousseau (2015) propõe um novo
contrato social no qual deveria prevalecer a vontade da coletividade para instituição de um
soberano que teria a responsabilidade de garantir a paz, a segurança e a justiça.
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Diferentemente dos posicionamentos dos autores contratualistas acima citados,
Durkheim (2007, p. 123) faz uma leitura que ecoa no interesse deste artigo, referindo que
“[...] nem Hobbes nem Rousseau parecem ter percebido tudo o que há de contraditório em
admitir que o indivíduo seja ele próprio o autor de uma máquina que tem por tarefa essencial
dominá-lo e constrangê-lo”.
2.2 O sistema de influência e dominação estado

A análise de Durkheim (2007) acerca da investigação do comportamento social do
homem poderia permitir uma comparação entre o sociólogo e o biólogo: enquanto este avalia
as reações da planta e as submete a condições diferentes de temperatura e luz, aquele analisa o
ser humano com uma característica correlata, a que o autor denomina de “fatos sociais”.
Durkheim (2007) utiliza o exemplo de uma criança que já nasce em uma estrutura definida, pois
há regras que a precedem, logo, qualquer ato diferente das normas estabelecidas que ela realize
será penalizado em seus pais, portanto, da criança ao indivíduo adulto qualquer comportamento
diferente do padrão, gera uma ruptura passível de sanções do meio em que vive.
Convém, para prosseguir na reflexão sobre os processos de políticas públicas, questionar
acerca de qual padrão de comportamento é estabelecido no Brasil para reger a sociedade. A
resposta a essa indagação pode ser dada utilizando os pressupostos de Polanyi (2012, p.20) para
quem o comportamento dos indivíduos é regido pelas “leis do mercado” e as consequências
dessa personificação que o mercado impôs é o “[...] despedaçamento das estruturas sociais, a
fim de extrair delas o elemento trabalho”. De outro modo, pode-se afirmar que toda a
organização social se modificou a partir da racionalidade de mercado: o Estado, o casamento,
as escolhas da profissão, tudo foi modificado justamente para permitir a expansão da sociedade
capitalista de mercado.
Corroborando com essa ideia, Leff (2002, p. 95), afirma que a problemática ambiental,
por exemplo, também é resultado dessa transformação e que os novos estudos devem se atentar
ao fato de que os “[...] enfoques sistêmicos são importantes, já que é necessária a analise
integrada de certas políticas do Estado”, ou seja, a concepção de novas políticas instituídas pelo
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Estado devem ser analisadas de forma interdisciplinar, cabendo a cada especialista avaliar o
objeto de sua experiência ou conhecimento.
O processo de dominação gerado pelo enraizamento do sistema capitalista de mercado
nas sociedades, conforme avaliado por Polanyi (2012) pode ser percebido também no que
Randolph (2015) considera como a invisibilidade das políticas públicas frente ao
“economicismo”, ou seja, à divinização do mercado e a demonização do Estado, o que contribui
para a naturalização dessa ausência no controle das políticas.
Complementado o alerta de Randolph (2015), Navarro (2001, p.86) denuncia “[...] a
relativa ausência de debate – acadêmico e político – abrangente e continuado no Brasil sobre
desenvolvimento rural”, pois os sinais da ineficiência político-administrativa estão começando
a emergir em todas as instituições, e como ensina Freire (1983), é preciso ampliar a visão de
mundo para perceber o que está acontecendo no entorno e possibilitar uma mudança de curso
para os processos de políticas públicas no país.
Concomitantemente à análise das políticas públicas, Cazella et al (2016) ressalta que os
processos de intervenção estatal não são adequados, a começar pela distância entre os
formuladores dos programas e os beneficiários: “pode-se dizer que a implantação de políticas
públicas no Brasil tem duas incoerências maiores” (CAZELLA et al, 2016, p. 52), uma que é a
herança do Estado social centralizado, o que limita o conhecimento da heterogeneidade dos
espaços físicos e outra que é a diversidade de trajetórias pessoais, o que faz com que não se
conheça “o sistema de forças psicológicas” (BARROS, 1994) dos beneficiários dos programas
de incentivo.
Para Dieter (2007), assim como para Brandão (2014), a relação que o sistema capitalista
exerce sobre o Estado é como uma influência que encontra justificativa no corpo social. Brandão
(2014, p. 343) pondera que “[...] na realidade atual, as emendas parlamentares, os fundos
constitucionais, os fundos de desenvolvimento e os incentivos fiscais não apresentam qualquer
diálogo, muito menos, estão subordinados às estratégias de
Políticas Regionais”, o que reforça a tese da legitimação do capitalismo no Estado.
Em outras palavras, a dominação política é realizada pelo mercado, que se oculta do
envolvimento do sistema capitalista no direcionamento das ações políticas, ou seja, o mercado
domina a máquina estatal, porém para o corpo social esse domínio não deve aparecer, devendo
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prevalecer o entendimento de que o Estado é neutro em suas ações e que cumpre com o papel
de ser imparcial em suas decisões políticas.
Analogamente pensando, seria como se apelássemos ao fantasma do rei Hamlet, como
o fez Horácio, o amigo do príncipe Hamlet,
Esses mesmos sinais, mensageiros de fatos sinistros,
Arautos de desgraças que hão de vir, Prólogo de
catástrofes que se formam.
Surgiram ao mesmo tempo no céu e na terra,
E foram vistos em várias regiões,
Com espanto e terror de nossos compatriotas. (SHAKESPEARE, 2010, p.17)

“Eis a questão”! A analisar a peça teatral utilizada para ventilar o raciocínio em foco,
notam-se semelhanças em relação aos sentimentos e as inquietações quanto à existência,
validade e a solução das coisas. Em outras palavras, o que move a reflexão aqui projetada é
perceber quais são as formas legais de questionamento das esferas públicas no que tange às
informações de interesse social, conforme previsto no contrato social brasileiro.
Propositalmente ou não, também na Carta Magna brasileira há uma previsão de que os
atores devem intervir nos processos políticos, mesmo não sendo membros de instituições
públicas ou beneficiários de programas de intervenção estatal. Dentre os instrumentos legais
que estão disponíveis para as investigações científicas no Brasil, criados para possibilitar a
verificação dos atos realizados pelo governo, merecem destaque a Lei Federal número 1.310 de
15 de janeiro de 1.951 e a Lei número 12.527 de 18 de novembro de 2011. A primeira delas se
refere à criação do Conselho Nacional de Pesquisa, atualmente conhecido pela sigla CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), a qual tem por objetivo
“[...] promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em
qualquer domínio do conhecimento”, e, como seus recursos são oriundos de “dotações
orçamentarias” da União, Estados e Municípios, nos remete a uma importante justificativa em
verificar a adequada aplicação dos recursos nos programas de políticas públicas. Também,
ressalta-se a participação das universidades públicas nesse processo de análise, pois são criadas
e mantidas por meio dos tributos que são recolhidos da população, assim como, utilizam das
bolsas de estudo ou pesquisa do CNPq, para fomentar o processo de aperfeiçoamento dos
pesquisadores.
Já a Lei 12.527 de 2011 contribui para análise do processo de gestão dos
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Administradores Públicos, pois prevê a “[...] realização de ações de interesse público, recursos
públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo
de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres”, contribuindo
significativamente para a execução do estudo proposto.
Contudo, muito embora haja um sistema de influência e dominação do Estado
convergindo com o argumento que se defende neste estudo, também se apresenta neste tópico
os instrumentos que possibilitam uma tomada de ação para mitigar os problemas existentes nos
processos das políticas públicas no Brasil, pois como lembra Secchi (2011), o custo social que
beneficia determinada atividade ou segmento é repassado aos demais membros do corpo social.
Isto é, quando há a necessidade de intervir na atividade econômica, o Estado deve utilizar os
recursos oriundos dos tributos pagos pela população para subsidiar seus programas de incentivo.
Corroborando o argumento aqui apresentado, Schiochet (2009, p. 268) ressalta que a
“[...] política pública é a própria iniciativa do governo (ou do Estado) que se organiza em planos,
programas e ações. É importante reconhecer que a “não-ação”, a negligência do Estado ou
governo também integra esse conceito”.

2.3 Método

Para buscar as respostas da questão levantada nesta pesquisa, utilizou-se do método de
pesquisa exploratória e descritiva, adotando as seguintes estratégias: i) análise documental,
pautada nas informações disponibilizadas pela prefeitura municipal referentes ao processo de
solicitação de informações previsto na Lei n. 12.527/2011, que permite resgatar as informações
acerca da origem da política pública, suas motivações, os produtores rurais beneficiados e os
resultados auferidos com o programa, bem como subsidiar as questões para a entrevista com os
gestores públicos que estiveram frente ao processo no paço municipal de Marechal Cândido
Rondon; ii) entrevistas semiestruturadas com os gestores públicos de diferentes períodos que
estavam à frente do programa de distribuição de sêmen como incentivo à produção de leite.
No tocante a este aspecto, vale destacar que Grisa (2012) ao utilizar o método de
entrevista acena para a tendência dos entrevistados de reconstruírem processos históricos,
esquecendo eventos e atores importantes. Tendo em vista essa questão, para qualificar a
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pesquisa com os gestores públicos, optou-se por lembrá-los das leis, ofícios, do termo de acordo
e de outros documentos obtidos junto à prefeitura para aprofundar o tema da política pública de
incentivo à produção de leite. Seguindo o rol dos passos metodológicos adotados nesse estudo,
realizou-se também iii) entrevistas semiestruturadas com os produtores rurais de forma
“dialógico-problematizadora e conscientizadora” (FREIRE, 1983, p. 61). Essas entrevistas
foram qualitativas e quantitativas, visando conhecer a realidade da produção em cada
propriedade, bem como, obter dados estatísticos para o processo de análise comparativa. Por
fim, realizou-se iv) entrevistas semiestruturadas com professores das disciplinas de
bovinocultura de leite do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná,
Setor de Palotina e do curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus
de Marechal Cândido Rondon. A escolha desses docentes teve como premissa dois fatos: o
primeiro se refere ao processo preparatório dos alunos para o mercado profissional, pois se
pressupõem que tanto devem munir seus acadêmicos de informações técnicas acerca do
processo reprodutivo dos animais, quanto fornecer uma visão acerca de como é feito o processo
na região. Essa forma de atuar deve contribuir para o processo de integração entre as duas
políticas públicas, a promovida pela prefeitura e a mantida pela sociedade, pois isso favoreceria
que se ampliasse as pesquisas para o desenvolvimento da região, que é uma das missões das
universidades.
O segundo fato se reporta ao subsídio que esses docentes podem oferecer para analisar
as características do programa de incentivo mantido pela prefeitura, ou seja, seu conhecimento
pode contribuir para qualificar o programa, apontando os benefícios e os problemas existentes
na forma pela qual o processo é conduzido.
A Figura 1, a seguir, apresenta as informações dos atores selecionados para a pesquisa
de campo, de forma a identificá-los no tópico de análise e discussão dos resultados.
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Figura 1 – Atores selecionados para pesquisa a campo
Gestores públicos

Gestor 1
Período: 1997 - 2000

Gestor 3

Gestor 4

Período: abr/2011 - dez/2016

Período: fev/2017 - atual

Gestor 2
Período: jan/2001 - mar/2003

Professores Universitários

UFPR

UNIOESTE

Curso de Veterinária
Setor de Palotina

Curso de Zootecnia
Campus de MCRondon

Pesquisa a Campo

Produtores Indicados
na resposta da Prefeitura

Produtor
1

Produtor
2

Produtor
3

Produtor
4

Produtor
5

Produtores Destaques

Produtor
6

Produtor
7

Produtores que
utilizavam e passaram
para particular

Produtores que
não utilizaram

Produtor
8

Produtor
11

Produtor
9

Produtor
12

Produtor
10

FONTE: Elaborado pelo autor

Observa-se que o processo de seleção realizado para pesquisa envolveu, primeiramente,
gestores públicos de diferentes períodos que estavam à frente do programa de incentivo, ou seja,
ex-prefeitos, secretários da agricultura e servidores que atuaram em mais de uma gestão no
programa. Na academia, buscou-se ouvir os professores que ministram as disciplinas voltadas
a área da reprodução dos bovinos leiteiros e os produtores rurais entrevistados foram separados
em quatro grupos: i) cinco produtores selecionados a partir dos controles disponibilizados pela
prefeitura; ii) dois produtores agraciados com o prêmio do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Agropecuário (CMDA) como destaques na produção de leite da região, que
foram encontrados em pesquisa no site da prefeitura; iii) três produtores que utilizavam o sêmen
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distribuído pela prefeitura e passaram a comprar de empresas particulares, os quais foram
encontrados a partir da indicação de uma empresa de inseminação artificial que atua na região
a mais de duas décadas; e por fim, iv) dois produtores que não utilizaram o sêmen distribuído,
também indicados pela empresa de inseminação artificial.
Esse grupo formou o escopo de pesquisa, cujo objetivo é o de coletar todas as percepções
dos atores envolvidos ou não na política de incentivo e confrontar com a análise documental,
bem como com a estrutura teórica selecionada para este estudo.

2.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A coleta de dados junto aos atores selecionados para a pesquisa foi realizada nos meses
de maio e junho de 2018 e as entrevistas, devidamente autorizadas pelos entrevistados por meio
de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram gravadas com o celular e transcritas
para a triagem das informações.
Visando apresentar os resultados da pesquisa, esse tópico está dividido em cinco
subtítulos: um destinado à caracterização do município de Marechal Cândido Rondon e a
importância da produção de leite, três destinados a apresentar os resultados das pesquisas com
os gestores públicos, docentes e os produtores e, um último para correlacionar as perspectivas
teóricas apresentadas no tópico anterior com as respostas obtidas pelas entrevistas.
2.4.1 Caracterização de Marechal Cândido Rondon
O município de Marechal Cândido Rondon, caracterizado pela colonização germânica,
mantém os traços e edificações típicas desse povo e sua ocupação se deu em razão das ações da
Empresa Colonizadora Industrial Madeireira Rio Paraná S/A – Maripá, em meados dos anos 50.
A colonização, estimulada pelo governo federal, era motivada pelo interesse de expandir a
fronteira agrícola, bem como pela exploração da erva mate e de outras policulturas de
subsistência, dentre outros fatores econômicos que influenciaram a formação desse município
e de outros circunvizinhos.
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O município conta com uma área territorial de 748,281 km² e está dividido em 8 distritos
administrativos, contando com 37.834 eleitores (IAPARDES, 2017). Limita-se com 7
municípios e com a fronteira com o Paraguai e está situado a 584 km da capital do Estado, com
uma população estimada 51.795 pessoas (IBGE, 2017) e um percentual de ocupação de 36,1%,
ou seja, 18.319 em relação a população total, cuja remuneração média mensal é de 2,2 salários
mínimos, ocupando a posição de 76º no Estado e 1.176º no país (IBGE, 2015).
Em relação à base econômica, Marechal Cândido Rondon tem como pedra angular as
atividades agrícolas e agropecuárias, com destaque na produção de soja e milho na agricultura,
suínos, aves e leite na agropecuária e, no que tange à pecuária leiteira, tem se destacado no
ranking nacional, ocupando a sexta colocação dentre os municípios de maior produção nacional
(IBGE, 2016).
Essa representatividade na produção de leite também foi evidenciada na entrevista com
o gestor 3, que informou que na agropecuária, suínos e aves são os mais representativos em se
tratando de fins econômicos e de movimentação financeira da produção agropecuária, no
município, no entanto, socialmente, a produção de leite tem um papel mais importante, porque
está mais disseminada entre os produtores caracterizados como familiares, conforme apresentase no próximo subtítulo.
2.4.2 Resultado das entrevistas com os gestores públicos
Na abordagem com o gestores públicos, conforme definido na estratégia metodológica
da pesquisa, a questão inicial tratava de uma indagação abrangente, citando uma norma legal ou
um ofício administrativo obtido por meio da solicitação de informações junto a prefeitura, afim
de buscar a experiência e o conhecimento dos mesmos em relação à política pública de incentivo
à produção de leite durante sua gestão.
Para o gestor 1, o processo de incentivo foi um trabalho em conjunto com os produtores
rurais, citando a Associação Leite Oeste como protagonista do programa. Segundo o relato do
gestor, o poder público sempre esteve de “portas abertas” e disposto a dialogar com os diferentes
segmentos econômicos do município, buscando a melhoria para a população. Já em relação aos
resultados que o programa trouxe, não se recorda de números nem se foi feito algum tipo de
controle, até porque já se passaram muitos anos, no entanto, faz referência ao “cheque do leite”
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como uma prova evidente de que a produção de leite na região sempre foi importante para o
desenvolvimento do município.
O “cheque do leite” era o dia em que se realizava o pagamento dos produtores na
Cooperativa da cidade e, em sequência, o comercio era contemplado com a demanda oriunda
do campo. Embora isso gerasse um verdadeiro “caos no trânsito”, como citou o gestor 2, a
representatividade econômica dessa data era inegável. O gestor 2 também citou o “cheque do
leite” como um dos resultados positivos do município e, assim como o gestor 1, enfatizou a
participação do poder público nessa conquista.
Outro fator positivo da produção de leite no município foi a instalação da indústria de
queijo da Sudcoop 31 , pois havia uma briga política entre os municípios para que ela fosse
instalada em suas regiões e a decisão por Marechal Cândido Rondon se deu em razão da
abundância de matéria-prima, segundo o gestor 2.
No quesito técnico de distribuição de sêmen, o gestor 2 contribui com mais informações,
alegando que, o sêmen distribuído precisa ser comprovado, isto é, ter uma genealogia registrada
no site da International Bull Evaluation Service (INTERBULL) que disponibiliza as
características dos animais no mundo inteiro. No entanto, essa comprovação tinha um preço o
que estimulou a aquisição “aventuras genéticas”, ou seja, de animais ainda não comprovados.
Segundo o que argumentou o gestor 2, a equipe técnica da prefeitura à época tinha qualificação
para essas decisões e as fazia em conjunto com outros membros atuantes na produção.
Ainda, em relação aos resultados, o gestor 3 lembra que os animais eram expostos na
“festa do município”, na qual eram avaliados por juízes contratados para este fim. Com essa
situação, ele desmente o boato que circula entre os produtores de que o sêmen distribuído pela
prefeitura não tem qualidade, em suas palavras, isso “não é verdade”!
Ao assumir a gestão do programa, o gestor 4 alterou o formato do processo, buscando
uniformizar a distribuição do sêmen a todos os produtores do município. Essa alteração,
segundo o que informou o gestor, tanto estava prevista na legislação, quanto objetivava
melhorar a distribuição do sêmen, tendo em vista que, os convênios firmados no passado com a

31

Cooperativa Central Agropecuária Sudoeste, alterado a razão social para Frimesa.
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Associação Leite Oeste, composta por produtores de leite, tinham certos benefícios que a lei
não admite mais.
Contudo, evidenciou-se pelas entrevistas realizadas com os gestores públicos que não
era e não é realizado nenhum tipo de controle que mensurasse o resultado do incentivo à
produção de leite, pois as formas de avaliação, segundo os gestores, eram amplas, através de
exposições dos animais ou do “cheque do leite”. Para o gestor 3, seria interessante um controle
por propriedade, que durante sua gestão não houve condições de realizar.
2.4.3 Resultado das entrevistas com a academia
Entende-se que as universidades públicas da região também compõem o rol de atores
que contribuem com o desenvolvimento econômico e social das políticas públicas e dos espaços
onde estão situadas, o que se deve tanto ao fato de que elas existem em razão do custo social de
sua manutenção quanto da estratégia de sua instalação para o desenvolvimento das atividades
produtivas que as circundam.
Em entrevista, um dos docentes acenou positivamente para a iniciativa do programa do
município, embora não tivesse conhecimento de sua existência, e afirmou que se tratava de um
programa interessante para a reprodução dos bovinos leiteiros, porém, para que houvesse bons
resultados, seria necessário observar o alicerce do processo, ou seja, a genética, a sanidade e a
nutrição, pois como a inserção de um novo gene na propriedade requer condições necessárias
para que ele se desenvolva.
Quanto à perspectiva da academia na formação dos futuros profissionais da área de
produção, o docente relata que há muito o que melhorar, pois, atualmente, a falta de recursos é
um empecilho para desenvolver e preparar bons profissionais e a universidade é “sempre a
última a ser convidada” para as decisões políticas no que concerne à concepção de novas
políticas públicas.
O outro Docente entrevistado informou conhecer o processo de incentivo da prefeitura
e classificou-o como um desincentivo à produção de leite no município, justificando que os
gestores públicos desconhecem a realidade dos produtores e o sêmen doado não contribui para
o melhoramento genético dos rebanhos.
2.4.4 Resultado das entrevistas com os produtores rurais
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Nas entrevistas com os produtores rurais, primou-se por buscar a experiência e o
conhecimento que eles detinham acerca da produção de leite e para a percepção acerca da
contribuição que o programa de subsídio concedido pela prefeitura gerava em sua propriedade.
Buscou-se eleger os produtores que possuíam botijões em sua propriedade, conforme
controles disponibilizados pela prefeitura, pois entrevistando-os seria possível obter a realidade
dos demais produtores que atendiam ou mantinham o sêmen no botijão.
O produtor 1 esclarece que no começo o programa era muito bom, pois eles não
conheciam a inseminação artificial: mantinham um touro na propriedade e “jogavam umas
espigas de milho e uma mandioca para as vacas” que rendiam três a cinco litros de leite. Com o
programa e a participação da prefeitura, relata que tiveram acesso a palestras que ensinaram que
o trato adequado do animal e o investimento em melhoramento genético aumentariam a
produção. No entanto, embora tenha melhorado a produção e atualmente os animais produzam
uma média de quinze litros, o preço do leite não ajuda, o que desestimula a produção.
Para o produtor 2, além do preço, também a falta de assistência técnica é outro ponto
que traz problemas para a produção, pois o inseminador que representava a prefeitura trouxe
problemas para a propriedade, baixando o volume produzido, razão pela qual deixaram de usar
o sêmen da prefeitura e passaram a comprar apenas de particulares.
Quanto à permanência no campo ou a sucessão na produção, os produtores 1, 2 e 5
informaram que os filhos não continuarão na atividade. Nas palavras do produtor 5 “qual pai
quer ver o filho passar pelas mesmas dificuldades que ele? ”. Portanto, dos cinco produtores
identificados pelo controle da prefeitura, três não terão a continuação no processo produtivo
pelos seus sucessores.
Os produtores 3 e 4 têm uma diferença de realidade: o produtor 3 tem um único filho e,
atualmente, é responsável pelo botijão do grupo de produtores, porém quase todos os demais
produtores pararam de produzir leite, seja por preferirem atuar na lavoura, atividade que gera
menos trabalho, seja pelo preço pago, o que os desestimulou. No caso do produtor 3, houve uma
análise acerca das oportunidades que o filho teria na cidade e concluíram que seu rendimento e
qualidade de vida seria melhor no campo, reafirmando o acerto nessa decisão.
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A mesma alegação houve entre os produtores 8, 9 e 10, os quais informaram que não
obtiveram resultados com o sêmen da prefeitura e se viram obrigados a comprar de particulares
para não prejudicar os animais do plantel.
O produtor 8, que está com mais de cinquenta anos, teceu pesadas críticas ao programa
afirmando: “como eles compram sêmen sem saber se o animal é adequado para a nossa
propriedade?”. Esse produtor relata que como desconhece a procedência dos animais, acaba não
aplicando o sêmen distribuído pela prefeitura e em sua propriedade também não haverá sucessão
na produção. Já para o produtor 9, o que interessa é o preço e se a prefeitura tem sêmen, ele
pega da prefeitura, quando não consegue pegar se obriga a comprar. Por fim as respostas do
produtor 10 seguem na mesma perspectiva do produtor 8.
Nas entrevistas com os produtores 6 e 7, ambos premiados pelo CMDA, percebeu-se
que não utilizam do programa de incentivo da prefeitura e quando questionado acerca da decisão
de não utilizar o sêmen da política municipal, o produtor 6 foi enfático em ressaltar que não há
profissionalismo nos responsáveis pelo programa e que não trabalha com acasalamento genético
dos animais, o que acaba demorando mais para ter resultados em sua propriedade.
O produtor 7 tem o mesmo posicionamento que o produtor 6 e ressalta que os gestores
públicos “precisam ouvir mais o produtor”. De forma mais ponderada, informou que quando a
prefeitura oferece o sêmen do programa ele o avalia o seu sistema de acasalamento e que poucas
vezes utilizou desses insumos.
Em entrevista com os produtores 11 e 12 notou-se que havia uma similaridade com os
demais que utilizavam o sistema de acasalamento dos animais para o processo de reprodução
do rebanho: o produtor 11, quando indagado acerca do programa, informou que nunca teve
interesse, pois a empresa que atua em sua propriedade sempre trouxe bons resultados e por isso
não foi atrás do que o programa da prefeitura estava oferecendo. Já o produtor 12 ressalta que
ao utilizar esse serviço, deve-se calcular a rentabilidade da produção e que não encontrou no
sêmen é distribuído pela prefeitura as características que busca para manter a sua produção.
Ressaltou que quando o programa se dava sob a forma de auxílio financeiro ele o utilizava, no
entanto, ao passar para distribuição do sêmen deixou de ter interesse.
Todos os produtores foram unânimes em relatar que não houve qualquer visita ou
interesse da prefeitura em avaliar o resultado do programa: “Nunca vieram aqui!” Apenas a
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Associação Leite Oeste realizava algumas visitas para produtores associados que possuíam os
botijões de sêmen distribuído pela prefeitura.
2.4.5 Análise da pesquisa de campo
Percebeu-se pela pesquisa de campo, no limite que ela representa frente ao universo dos
atores entrevistados, que a política pública de incentivo não está mais sendo efetiva, conforme
observou-se nas alegações dos produtores e na estrutura organizacional que se encontra no órgão
municipal, ou seja, não há e não houve qualquer tipo de controle que mensurasse o quanto e o
que representou aos produtores rurais a política de incentivo, tanto que um dos conselhos
obtidos nas entrevistas foi o de que “precisam ouvir mais o produtor”.
Depreende-se daí que tal política não vem dando retorno aos munícipes, que subsidiam
a execução da política com recursos oriundos da arrecadação de tributos que recebe o paço
municipal. Essa situação vem ao encontro do que revela Cazella et al (2016), quando ressalta
que o distanciamento do gestor público dos produtores faz com eles desconheçam a realidade
do processo e tomem decisões equivocadas, como a alteração do programa de incentivo de
auxílio financeiro para a compra de sêmen para a distribuição das doses compradas pela
prefeitura, com ou sem as “aventuras genéticas”, excluindo, inclusive os produtores 7 e 12.
Percebe-se também o retorno aos argumentos defendidos por Dieter (2007) e Brandão
(2014), pois não houve uma estratégia para administrar o programa e as formas de avaliação
eram amplas, baseadas em exposições, que podem ter sidos de produtores destaque, cuja
pesquisa revelou que não utilizam do sêmen do programa da prefeitura. Percebe-se assim que a
representatividade da produção do leite no município não é a mais importante economicamente,
mas sim socialmente, por alcançar um maior número de produtores, particularmente os
familiares. Retoma-se aqui o que afirma Polanyi (2012), quanto às “Leis do mercado”, que não
se interessam pela produção, relegando ao poder público representar os produtores, o que não
está ocorrendo.
Em relação ao fato da inoperância dessa representatividade, Randolph (2015) traz uma
importante análise quanto à naturalização da falta de controle das políticas públicas: elas
existem, mas não acontecem. Nesse mesmo sentido, (Freire, 1983) ressalta o legado de nossa
existência como forma de explicação, ou seja, a sociedade foi condicionada a pensar por esse
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parâmetro e para reverter esse processo se faz necessário ampliar os debates acadêmicos e
políticos sobre desenvolvimento rural (NAVARRO, 2001). Em outras palavras, deve-se ampliar
o interesse em buscar informações para controlar as ações dos gestores públicos no uso dos
recursos oriundos dos tributos pagos pela sociedade.
Parece seguro retomar, à guisa de conclusão, o que sugere Durkheim (2007, p. 3) quando
lembra que “[...] se a população se amontoa nas cidades em vez de se dispersar no campo, é que
há uma corrente de opinião, um movimento coletivo que impõe aos indivíduos essa
concentração”.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das políticas públicas no Brasil tem tomado mais espaço nos debates e nas
projeções de novas leis instituídas nas esferas de poder. Esse fato, entretanto, infelizmente, não
é resultado de uma ação ponderada no que tange às atribuições da gestão pública, mas sim em
razão da falta de recursos públicos, palco de debates eloquentes que acusam as administrações
públicas de má gestão, dentre outros fatores, como procuramos demonstrar no limite de nossa
análise.
Neste cenário, esta pesquisa revela o uso ineficiente dos recursos públicos por parte da
prefeitura municipal de Marechal Cândido Rondon e, não somente na gestão atual, pois há um
legado da forma como conduziram as gestões anteriores, ou seja, embora haja uma legislação
municipal que disciplina e justifica a criação do programa de benefício à produção, não estão
sendo cumpridas as metas pré-estabelecidas e com isso, os recursos públicos dispendidos pela
sociedade mantenedora não geram benefícios aos produtores e não dão o retorno esperado ao
programa de incentivo.
Ademais, espera-se que o presente estudo venha provocar novas inquietações,
principalmente no meio acadêmico, nas áreas voltadas à Administração, Ciências Contábeis e
Direito, cujo desenvolver de novas pesquisas revele novos objetos de estudo e a integração com
as disciplinas técnicas, na forma como sugere Leff (2002), de uma análise interdisciplinar dos
processos e como foi realizado no método deste estudo.
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Retomando o paradigma inicialmente evocado, parece seguro afirmar que o drama
apresentado na peça de Shakespeare (2010) contribuiu para uma reflexão acerca da necessidade
de analisar criticamente a adequada gestão dos recursos públicos que são destinados a criação e
manutenção das políticas públicas no Brasil. Em relação ao “ser ou não ser” uma política efetiva
no adequado uso dos recursos públicos, observa-se que o município de Marechal Cândido
Rondon deixa algumas lições que podem ser extraídas e aplicadas para a mudança de uma
estrutura que caminha, a passos largos, rumo a um processo de ruptura social.
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Resumo
Essa pesquisa tem por objetivo realizar uma análise sobre a prática da homeopatia como
processo inovador na agricultura familiar no município de Marechal Cândido Rondon – PR.
Trata-se de um trabalho de campo de caráter descritivo, com visão quantitativa e qualitativa de
análise. Foram realizadas entrevistas com questionário estruturado os dados foram analisados
por meio de análise descritiva, em relação aos seus procedimentos, e através do uso do software
SPSS Statistics. A preocupação dos agricultores das propriedades rurais geralmente é maior em
relação ao aumento da produtividade, com isso a inovação tecnológica na homeopatia, tanto no
cultivo quanto na criação de animais, mostra resultados satisfatórios ao bem-estar animal e
principalmente à redução de custos. Apesar destes e outros fatos, a homeopatia aplicada à
agricultura ainda enfrenta desconfiança de muitos pesquisadores, principalmente na área
acadêmica. Por isso incentivos e encontros com o Centro de Apoio e Promoção da
Agroecologia, técnicos são de extrema importância para ajudar a disseminar, discutir e
compreender melhor as bases dessa ciência e, sobretudo, replicar aos agricultores próximos.
Palavras-chave: inovação tecnologia, custos, homeopatia.
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Abstract
This research aims to perform an analysis on the practice of homeopathy as an innovative
process in family agriculture in the municipality of Marechal Cândido Rondon - PR. The
present study is a field work of descriptive character, with quantitative and qualitative analysis.
Interviews were conducted in a structured questionnaire. The data were analyzed through
descriptive analysis, in relation to their procedures, and through the use of SPSS Statistics
software. The concern of farmers on rural farms is generally greater in relation to increased
productivity, thereby technological innovation in homeopathy both in cultivation and in
breeding, shows satisfactory results for animal welfare and especially cost reduction. Despite
these and other facts, homeopathy applied to agriculture still faces distrust of many
researchers, especially in the academic field. Therefore, incentives and meetings with the
CAPA, technicians are extremely important to help disseminate, discuss and understand better
the basis of this science and yet replicate to neighboring farmers

Key words: innovation technology, costs, homeopathy.

1. INTRODUÇÃO
A conceituação do termo inovação tecnológica é apresentada por inúmeros autores desde o
século XIX , aplicada a vários contextos com o fim de esclarecer o seu significado, recorreu-se
à definição mais básica de Schumpeter (1985), como seminal, visto que se tem a compreensão
de que as empresas desenvolvem suas estratégias por meio da destruição criadora, classificadas
em inovações incrementais e radicais. A partir desta, o agricultor inova destruindo algo antigo
(produto, serviço, estratégia, modelo organizacional) dando lugar a algo novo, que irá
potencializar sua atuação, gerando lucro por meio de sua diferenciação.
O senso comum atribui à inovação tecnológica uma mudança radical nos empreendimentos,
mas inovação refere-se a um processo bem mais complexo e detalhado. Já para Drucker (1986),
inovação consiste em atribuir aos recursos novas capacidades (processos e pessoas) para gerar
riqueza. O presente cenário de desenvolvimento agrícola tem reconhecido que o país busca
inovações como ferramenta incremental para um diferenciador competitivo. Constantemente
encontram soluções inovadoras para as pressões que sofrem de competidores, de consumidores
e de reguladores (PORTER; LINDE, 1995, p. 98).
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Nesse contexto, Figueiredo (2009) compreende a inovação em termos de graus de novidade,
do mais simples (iniciação à inovação) ao mais complexo (inovação em nível mundial), com a
possibilidade de ser mensurada por meio de algumas métricas de resultados.
Schumpeter foi um dos primeiros economistas a formalizar uma definição de inovação a partir
da noção de função de produção. A sua preocupação básica estava mais restrita às grandes
inovações (inovações primárias), inovações estas que alteravam substancialmente a função de
produção, enquanto as pequenas inovações (inovações secundárias), ou seja, aquelas ocorridas
em uma dada função de produção eram para ele menos relevantes para se compreender o
processo de destruição criadora (NOGUEIRA; FORTE, 2011).
Para Tálamo (2002), inovação é algo mais abrangente do que simplesmente uma novidade ou
uma invenção. Nesse sentido, o autor complementa que, além de ser comercializável, a
inovação ainda precisa ser consumida em larga escala. De fato, existem diversos caminhos a
serem seguidos até que a inovação possa estar pronta para ser comercializada e que a empresa
tenha capacidade de vendê-la.
De acordo com Brunori et al. (2008), na agricultura, o conceito de inovação formal e
institucionalizada foi introduzido, em muitos países, no âmbito de projetos e políticas de
modernização do setor. Neste contexto, a institucionalização da inovação na agricultura encerra
duas características fundamentais. Primeiro, uma concepção de que a mudança, ou a
modernização na agricultura, é condicionada a alterações nos fatores de que a mudança, ou a
modernização na agricultura, é condicionada a alterações nos fatores de produção, ou seja, a
substituição de fatores tradicionais por modernos – insumos e máquinas. Segundo, e associado
ao primeiro aspecto, uma concepção de linearidade, na qual o conhecimento e as inovações são
produzidos externamente e transferidos aos ambientes produtivos. O primeiro aspecto refere-se
as concepções teóricas a respeito da mudança na agricultura, o segundo, aos modelos de
inovação.
No que se refere às concepções teóricas de mudança na agricultura, atualmente a Homeopatia
vem sendo considerada como uma inovação tecnológica por ser utilizada em propriedades
rurais de nível elevado, em alqueires próprios para o cultivo de soja, milho e outros. É uma
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ferramenta que permite ao agricultor realizar o tratamento de modo a não danificar a saúde dos
animais, dos vegetais, do meio ambiente e a sua própria. A homeopatia é uma ferramenta
bastante difundida, mas ainda pouco utilizada, apesar de ter disponível literatura publicada que
comprove a sua eficácia, está ainda gera dúvidas (PICCIRILLI, 2015). De acordo com Teixeira
(1998), a doutrina homeopática se fundamenta em quatro princípios básicos que a diferencia
das outras atividades médicas, são elas: “A Lei dos Semelhantes”, “A experimentação no
homem sadio”, “As doses mínimas e dinamizadas” e “Medicamento Único”.
A Lei dos Semelhantes se deu a partir do momento em que Hahnemann passou a
experimentar a quina em si e seus familiares, percebendo que as reações apresentadas no homem
sadio eram semelhantes aos pacientes enfermos da mesma doença.
Portanto, todos os sintomas apresentados por uma pessoa doente precisam ser
semelhantes aos sintomas do medicamento utilizado para realizar o tratamento. Partindo deste
conceito, e das experimentações de Hahnemann, surge o segundo princípio que é “A
experimentação no homem sadio”, que, para Barollo (2001, p. 23), “é o princípio segundo o
qual os medicamentos devem ser experimentados em homens sãos, para que possam ser usados
em homens doentes”.
De acordo com Barollo (2001, p.16), a homeopatia chegou ao Brasil pelo médico francês
Benoit Mure, no ano de 1840, a cidade contemplada foi o Rio de Janeiro, onde mais tarde foi
fundado o Instituto Homeopático do Brasil e, logo após, foi criado o primeiro curso de
homeopatia, isso no Rio de Janeiro.
A utilização de preparados homeopáticos oriundos do cultivo de produtos orgânicos traz
vários benefícios para a saúde das pessoas, tanto no cultivo como para o consumo dos
alimentos, dos animais, das plantas, do equilíbrio do solo, a qualidade da água, sendo que
também contemplam o tripé da sustentabilidade, entre outros. (ROSSI, 2008).
A agricultura familiar vem se mostrando importante na questão do cultivo orgânico. Os
agricultores estão em constante luta contra o pacote tecnológico que os deixam endividados e
doentes. A homeopatia além de ser uma tecnologia limpa é também de custo baixo servindo
de auxílio para a renda familiar, sendo uma alternativa para se manterem em e poderem
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ampliara o cultivo, de plantas medicinais proporcionando saúde a todos os envolvidos.
(CUPERTINO, 2008).
O Brasil é um dos países com maior concentração de terras agricultáveis do mundo. Os
avanços tecnológicos dos últimos anos possibilitaram, por meio da modernização dos
maquinários, o aumento na produtividade agrícola e pecuária. Mas, além das novas
tecnologias, para lograr êxito na atividade rural, o produtor precisa estar atento às condições
climáticas, do solo, tipos de culturas, preços praticados entre outros e, ainda, necessita de
planejamento e controle dos gastos relativos às atividades.
É importante o produtor rural ter planejamento, controle e acompanhamento de sua atividade,
mesmo que seja de forma simples, mas que seja eficaz. Uma gestão rural bem formulada unida
a um controle de custos que atenda a atividade desenvolvida na propriedade, é de suma
importância, pois deixa à tona informações úteis e relevantes sobre a posição financeira.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, realizada a cunho
qualiquantitativa. A população configura-se em propriedades da agricultura familiar no
município de Marechal Cândido Rondon, conforme dados do IPARDES (2018, p.7), área
rural que compõe o município com 52.744 ha., onde são cultivadas várias espécies de grãos,
verduras, legumes, possui criação de animais como gado leiteiro, gado de corte, aves, suínos,
entre outros, e produção de origem animal como leite, mel, ovos de galinha e outros.
O procedimento de coleta de dados realizou-se em contato com o Centro de Apoio e
Promoção Agroecologia (CAPA), na perspectiva de averiguar contatos e a percepção dos
agricultores sobre o universo da homeopatia, constatando-se a existência de 40 agricultores
que dela fizeram uso, de 2015 a 2018, em maiores proporções, destas amostras ficaram 13
agricultores.
A informações foram coletadas, com questionário construído à base dos estudos da
homeopatia na agricultura. O instrumento de coleta de dados compunha-se de 24 questões,
divididas em 4 blocos: caracterizando o perfil da propriedade/proprietário (6 questões);
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histórico da propriedade (5 questões); composição de custos (5 questões) e homeopatia (8
questões). A coleta de dados estendeu-se de 15 a 21 de outubro de 2018.
O procedimento de análise de dados foi por meio das seguintes técnicas: estatística
descrita através do uso do software SPSS Statistics.

2.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção foram apresentados os resultados obtidos e as análises realizadas dos
dados coletados e, para que isso fosse possível, previamente fez-se necessária a caracterização
da organização objeto deste estudo.
A pesquisa realizou-se no mês de outubro de 2018. Para o agendamento das entrevistas
os pesquisadores entraram em contato via telefone, informando a finalidade didático-científica
do estudo e o roteiro da entrevista a ser efetuada, após a aceitação, esta foi agendada.
A entrevista foi alicerçada em um questionário estruturado, composto por 23 questões
fechadas e 1 questão aberta, cuja aplicação foi realizada com 13 agricultores familiares. As
questões foram divididas em 4 blocos, o primeiro Perfil da Propriedade/Proprietário; o segundo,
Histórico da Propriedade; o terceiro, Composição de Custos; e quarto, Homeopatia. A garantia
de confidencialidade foi assegurada aos pesquisados, bem como obteve-se a permissão para a
utilização e publicação das informações levantadas para fins científicos.
A seguir serão apresentados os dados coletados durante as entrevistas de campo, em
que foram abordadas questões no âmbito da percepção da homeopatia pelos agricultores de
economia familiar.
Com relação há quanto tempo o núcleo familiar trabalha com a agricultura, verificouse
que o tempo de atividade na agricultura (Figura 1) mostrou 69,23%, com 20 anos ou mais, sendo
que 23,08% possuem entre 10 a 20 anos, e 7,69% entre 1 a 5 anos na agricultura.
Os agricultores possuem, em sua maioria, pequenas propriedades, características da
agricultura familiar. Nessas propriedades buscam o resgate da agricultura familiar, objetivando
minimizar os efeitos da crise agrícola, procurando caminhos alternativos a partir da prática da
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agroecologia e do resgate compartilhado de saberes ancestrais, desqualificados pela
modernização da agricultura convencional, competitiva, movida por interesses utilitaristas de
mercado (SANTOS, 2000).

Figura 1. Tempo de Atividade na Agricultura (anos).

Figura 2. Escolaridade

Em relação ao parentesco com o responsável pela propriedade, verificou-se que a
maior parte dos entrevistados (69,23%), obteve as terras por meio de herança dos pais e 30,77%
possuem parentesco com o filho da propriedade. Para um agricultor familiar, a terra é de suma
importância para a sua sobrevivência e a de sua família, por isso a maioria das propriedades são
adquiridas pelos familiares por meio de herança para que os filhos ou sucessores possam dar
continuidade ao empreendimento familiar. A transferência de patrimônio auxilia a sucessão
rural, com o direcionamento dos pais para que seus filhos tenham uma ocupação (CHEMIN;
AHLERT, 2010).
Assim como mencionado por Chemin, Ahlert, (2010), nota-se a importância que a terra
tem para os respondentes, a satisfação que há em cultivar alimentos orgânicos, mas,
principalmente, pela questão da sucessão das terras dentro do núcleo familiar que é uma forma
de se dar continuidade ao patrimônio da família e ter uma fonte de renda.
Na questão sobre o nível de escolaridade, constatou-se que a maioria dos respondentes
possui o ensino médio completo, os agricultores familiares têm um nível de escolaridade mais

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

baixo, principalmente quanto maior for a sua faixa etária, pois para essas pessoas a preocupação
era com o sustento da família, e para muitos os estudos era algo secundário. Para Andrade,
Souza e Silva (2013), o baixo nível de escolaridade dos agricultores faz com que estes se
limitem a não explorar todo o potencial do seu negócio e necessitem de outras fontes de renda
externa para poderem sobreviver.
De acordo com Barros et al. (2001, p. 1), apesar de as estimativas existentes indicarem
que a taxa de retorno da educação no Brasil é bastante atraente, “a combinação de um sistema
educacional público precário com graves imperfeições no mercado de crédito tem feito com
que o nível de investimento em capital humano esteja sistematicamente abaixo dos padrões
internacionais”. Do total de 18 países latino-americanos analisados por Barros, Henriques e
Mendonça (2002), a escolaridade média dos brasileiros é a segunda menor.
Em relação à escolaridade, apurou-se que a maior parte dos entrevistados, 46,15%,
possuem ensino médio completo, 23,08% ensino fundamental completo, 23,08% não
completaram o ensino fundamental. Com 7,69% sem escolaridade, conforme a Figura 2.
Os entrevistados mostraram-se distribuídos dentro de duas faixas (Figura 3), sendo que
84,62% têm como ocupação principal a produção agrícola na sua propriedade enquanto 15,38%
dos núcleos familiares possuem trabalho assalariado não relacionado à agricultura, para ajudar
no sustento da propriedade. Schneider (2001) caracteriza que, em ambientes de trabalho
agrícola, cuja organização é familiar, somente os aposentados, deficientes, crianças de até 05
anos e idosos não participam ativamente do processo produtivo. Nessa perspectiva, embora nem
todos os componentes dos núcleos familiares se dedicam exclusivamente ao trabalho agrícola,
estes auxiliam na produção familiar em ocasiões esporádicas.
Figura 3: Ocupação principal

Figura 4: Produtos Produzidos na Propriedade
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No entanto, como característica da organização agrícola familiar, a dedicação aos
processos produtivos envolve, senão todos, a maior parcela de agricultores do núcleo familiar,
além do tempo de dedicação a essa atividade.
Constatou-se no Bloco 2 sobre a propriedade que 93,21% são os donos legalmente de
suas respectivas propriedades.
Os agricultores possuem, em sua maioria, pequenas propriedades, características da
agricultura familiar. Nessas propriedades é que se busca o resgate da agricultura familiar,
objetivando minimizar os efeitos da crise agrícola, buscando caminhos alternativos a partir da
prática da agroecologia e do resgate compartilhado de saberes ancestrais, desqualificados pela
modernização da agricultura convencional, competitiva, movida por interesses utilitaristas de
mercado (SANTOS, 2000).
Os entrevistados mostraram-se distribuídos dentro de duas faixas sendo que 93,21%
possuem propriedade própria e 7,92% propriedade arrendada.Para um agricultor familiar, a terra
é de suma importância para a sua sobrevivência e a de sua família, por isso a maioria das
propriedades são adquiridas pelos familiares por meio de herança para que os filhos ou
sucessores possam dar continuidade ao empreendimento familiar. A transferência de patrimônio
auxilia a sucessão rural, com o direcionamento dos pais para que seus filhos tenham uma
ocupação (CHEMIN, AHLERT, 2010).
Assim como mencionado por Chemin, Ahlert, (2010), nota-se a importância que a terra
tem para os respondentes, a satisfação que há em cultivar alimentos, mas, principalmente, pela
questão da sucessão das terras dentro do núcleo familiar que é uma forma de se dar continuidade
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ao patrimônio da família e ter uma fonte de renda. Conforme os entrevistados, 30,77% herdaram
de pai e mãe, 30,77% compraram de terceiros, 15,38% compraram de parentes e 23,08%
receberam de doação sua propriedade familiar.
Conforme Anacleto e Paladini (2014), com o crescimento da demanda e,
consequentemente, o aumento do número de produtores, apenas produzir orgânicos não mais
garante o espaço no mercado. Os autores afirmam que, para regularizar e garantir aos
consumidores a procedência do produto, a certificação da produção torna-se importante, e foi a
partir do ano de 2010, que a busca pelo processo de certificação orgânica ganhou ênfase no
cenário agrícola brasileiro. Em vista disso, a busca da certificação auxilia quanto aos processos
produtivos, orientando e norteando as atividades, além de garantir o reconhecimento das
práticas de cultivo orgânico adotadas pelos agricultores (GERMINO et.al., 2015).
Nesse sentido, Silva e Souza (2013) corroboram ao afirmar que com a certificação, a
produção orgânica dispõe de apoio técnico e o processo de comercialização também é
favorecido. Conforme Souza e Goiás (2015, p. 244), “a certificação orgânica é uma maneira de
garantir a qualidade do produto”, capaz de proporcionar o fortalecimento da relação de
confiança entre produtores e consumidores, além de contribuir diretamente para o controle de
qualidade da produção. Em geral, os sistemas agrícolas de produção são constituídos de
aspectos ecológicos, econômicos e sociais, sobretudo a produção orgânica, a qual tem como
seus insumos e como seus produtos, os recursos naturais do manejo da terra. No entendimento
de Aquino e Assis (2006, p. 138), a agricultura orgânica, na busca pela minimização de perdas
desses recursos naturais, adota “como princípios básicos a menor dependência possível de
insumos externos à unidade de produção agrícola e a conservação dos recursos naturais”.
Sabendo que o sistema de produção orgânica contribui para o desenvolvimento local,
econômico e social, cresce, assim, a importância de investimentos e políticas de fomento. De
acordo som Santos (2012, p.6), “as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da
agricultura orgânica devem considerar as especificidades dos agricultores [...] oportunizando
aqueles que trabalham na agricultura tradicional”, ou seja, tendo maior conhecimento e
recebendo apoio e instrução para esse tipo de produção, é possível que um maior número de
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agricultores que utilizam produtos químicos em sua produção, possam migrar para um meio de
produção sustentável.
Dos entrevistados, 84,62% não possuem sua propriedade certificada, 7,69% possuem
parcialmente certificada e 7,69% possuem a propriedade totalmente certificada. Todos os
respondentes afirmam que a certificação não possibilita a obtenção de descontos na compra de
insumos por parte dos agricultores.
O processo de transição é um dos grandes obstáculos enfrentados pelos agricultores,
principalmente pela falta de conhecimento sobre as normas e procedimentos e, muitas vezes,
não há um técnico para auxiliar integralmente. Nesse quesito, o baixo nível de escolaridade
torna-se outro obstáculo, pois, muitas vezes, há mais dificuldade para entender todo o
procedimento e as leis a serem seguidas (PADUA, 2014).
No Brasil, incorporar aos diferentes modelos de produção existentes os conhecimentos
disponíveis, proporcionarão um salto significativo para a agricultura, que ofertará mais
alimentos, energia e fibra para a população mundial, além de assegurar melhor nível de renda
àqueles que se dedicam (EMBRAPA, 2018). Para os entrevistados 61,54% produzem leite;
15,38% produzem oleícolas; 15,38% carnes e ovos; e, 7,69% outros produtos.
Moreira (2017), Padua (2014), Finatto e Salamoni (2008) corroboram essas
informações, sendo que a escolha dos alimentos produzidos também varia de acordo com a
aceitabilidade dos consumidores e os que proporcionam maior faturamento como é o caso da
alface, dos brócolis, do repolho e da cenoura.
Com relação ao terceiro bloco de perguntas, os respondentes, segundo a renda dos
produtos, são recebidos mensalmente 92,31%. E o valor varia de acordo com a quantidade de
produtos entregues para venda. Os agricultores possuem, em sua maioria, pequenas
propriedades, características da agricultura familiar. Nessas propriedades é que se busca o
resgate da agricultura familiar, objetivando minimizar os efeitos da crise agrícola, buscando
caminhos alternativos a partir da prática da agroecologia e do resgate compartilhado de saberes
ancestrais, desqualificados pela modernização da agricultura convencional, competitiva,
movida por interesses utilitaristas de mercado (SANTOS, 2000).
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De acordo com um estudo feito por Santos (2014), os agricultores familiares recebem
mensalmente dos produtos vendidos na feira entre R$ 600,00 a R$ 1.000,00, o que representa
aproximadamente 30% do faturamento total do mês. Os entrevistados mostraram-se
distribuídos dentro de duas faixas, sendo que 93,21% possuem renda de um salário mínimo e
7,92% tem renda maior que um salário mínimo. Quanto à questão “como é feito o controle de
gastos em sua propriedade”, 46,15% dos respondentes controlam em caderneta de anotações,
7,69% com planilha eletrônica e 46,15% não fazem controle algum de seus gastos.
A agricultura química vem apresentando resultados piores na relação produtividade x
custos de produção, deixando os agricultores cada dia mais descapitalizados ao longo das
últimas décadas. Como resultado, somente a produção em escala é capaz de proporcionar
ganhos satisfatórios, colaborando para a concentração de terra e renda no país, marginalizando
e expulsando os agricultores familiares, reféns do modelo convencional. A autora ainda chama
a atenção de que este modelo só se mantém funcional devido ao forte subsídio do Estado, com
a bancada ruralista, ano após ano, renegociando e indultando dívidas do setor (LONDRES,
2011).
Os entrevistados, em sua maioria, 92,31% afirmaram que não formulam o preço de
venda de seus produtos, enquanto 7,69% formulam. Em relação aos desafios de critérios para
determinar o preço, 76,92% dos entrevistados apontaram consultar os mercados para a
formulação dos seus produtos, 7,696% definem o preço de venda no local de venda e 15,38%
adotam outros critérios para definição do preço de venda, conforme a Figura 6.
De acordo com um estudo de Medeiros (2012), foi verificado que os agricultores
familiares utilizam o preço do mercado como base para formular seu preço de venda e que eles
acabam se contradizendo, pois dizem considerar vários itens de custos quando na realidade não
têm um controle na propriedade e nem parâmetros estabelecidos, com o que não conseguem
definir se há lucro ou prejuízo. Os resultados encontrados confirmam o estudo do autor, pois a
maioria dos representantes utiliza valor de mercado como base de preço.
Ainda de acordo com o estudo feito por Santos (2014), a maioria dos agricultores
familiares, sendo 75% dos entrevistados, não sabe o custo real da sua produção e não consegue
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formular o preço dos seus produtos, enquanto que os outros 25%, que afirmam calcular o preço,
não contabilizam todos os itens gastos na produção como, por exemplo, a água.
Os autores ainda acrescentam que aumentar o poder de barganha frente a fornecedores
de insumos ou clientes e alcançar escalas de produção que possibilitem acesso aos canais de
distribuição, dos quais isoladamente não poderiam participar, são alguns dos objetivos de os
produtores familiares associarem-se (BATALHA, 2005).
No Bloco 4, sobre a Homeopatia, buscou-se analisar como primeira questão onde os
agricultores familiares usam a homeopatia em suas propriedades e verificou-se que 30,77%
usam em animais, 30,77% abordaram que usam em pessoas animais e plantas, 23,08% usam
em pessoas e animais e 15,36% usam em animais e plantas.

Figura 5: Uso da Homeopatia Figura

Figura 6: Tempo de uso da Homeopatia nas propriedades

Em relação ao tempo de uso da homeopatia nas propriedades, verificou-se que a maior
parte dos entrevistados (61,54%) faz uso da homeopatia entre 5 a 10 anos. Sendo que 23,09%
dos entrevistados usam de 10 a 15 anos. Averiguou-se também que 15,30% usam a homeopatia
em suas propriedades de 15 a 20 anos. Observa-se na Figura 6 o tempo de uso da homeopatia
nas propriedades entrevistadas.
Em relação aos primeiros contatos com a homeopatia, 53,85% afirmaram que
conheceram com o CAPA, os demais através de cursos de técnicos de extensão, de familiares
que utilizam em suas propriedades entre outros.
Quando os entrevistados foram questionados sobre quais beneficios possuem com a
utilização da Homeopatia em suas propriedades, obtive-se as seguintes respostas (Tabela 1):
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Tabela 1: Benefícios da Homeopatia nas propriedades.
ENTREVISTADOS

RESPOSTAS

ENTREVISTADO 1

“Relação Custo/Benefício; saúde e redução de CCS.”

ENTREVISTADO 2

“Relação Custo/Benefício; saúde, prevenção de doenças clínicas e manuseio,
bem-estar animal.”

ENTREVISTADO 3

“Relação Custo/Benefício; saúde, conseguiu curar o animal.”

ENTREVISTADO 4

“Relação Custo/Benefício; saúde, recuperação da biodiversidade, melhorou a
resistência dos animais.”

ENTREVISTADO 5

“Relação Custo/Benefício; saúde, recuperação da biodiversidade, equilíbrio da
fauna e flora, recuperação do degradado”

ENTREVISTADO 6

“Relação Custo/Benefício; saúde, conseguiu curar o animal.”

ENTREVISTADO 7

“Principalmente bem-estar-animal.”

ENTREVISTADO 8

“Relação Custo/Benefício; saúde, recuperação da biodiversidade, equilíbrio
da fauna e flora, recuperação do degradado e principalmente não gera resíduos
e aumento da produtividade.”

ENTREVISTADO 9

“Melhorou muito o bem-estar animal”.

ENTREVISTADO 10

“Relação Custo/Benefício; saúde, recuperação da biodiversidade, equilíbrio da
fauna e flora, recuperação do degradado.”

ENTREVISTADO 11

“Relação Custo/Benefício; saúde, recuperação da biodiversidade, equilíbrio da
fauna e flora, recuperação do degradado e principalmente não gera resíduos e
aumento da produtividade.”

ENTREVISTADO 12

“Se tivesse aplicado corretamente não teria perdido as plantas quando geou.”

ENTREVISTADO 13

“Melhorou muito o bem-estar do gado”.

ENTREVISTADO 14

“Relação Custo/Benefício; saúde, recuperação da biodiversidade, equilíbrio
da fauna e flora, recuperação do degradado e principalmente não gera resíduos
e aumentou produtividade.”

ENTREVISTADO 15

“Melhorou muito”
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A utilização de preparados homeopáticos para o cultivo de produtos traz vários benefícios à
saúde das pessoas tanto no cultivo como para o consumo dos alimentos, dos animais, das
plantas, do equilíbrio do solo, da qualidade da água, sendo que também contemplam o tripé da
sustentabilidade entre outros. (ROSSI, 2008). A agricultura familiar vem se mostrando
importante na questão do cultivo orgânico, onde estão em constante luta contra o pacote
tecnológico que os deixam endividados e doentes. A homeopatia além de ser uma tecnologia
limpa é também de custo baixo servindo de auxílio para a renda familiar, é com ela que os
agricultores buscam alternativas para se manter e poder cultivar, proporcionando saúde a todos
os envolvidos. (CUPERTINO, 2008). Em relação ao uso de outras substâncias, além da
homeopatia nas propriedades, 100% dos entrevistados responderam que não as usam, conforme
gráfico da Figura 8, porém alguns citaram que entram com medicações em casos muito
extremos de doenças.

Figura 8: Utilização de Outras Substância

Figura 7: Contato com a Homeopatia

A saúde dos seres humanos, dos animais e das plantas é consequência de solos
equilibrados e biologicamente ativos (vivos), em conjunto com a biodiversidade funcional do
sistema, ambos baseados na agroecologia. Esta agricultura de processos leva em conta a
reciclagem máxima dos nutrientes necessários ou oriundos da produção. Entre os fatores que
apareceram para justificar a satisfação com a atividade destacam-se o diferencial de preço
obtido; a facilidade para trabalhar com uma cultura que necessita baixa demanda de mãodeobra; e, os poucos problemas. Observa-se que há contradições entre os produtores quanto às
dificuldades de produção e comercialização, conforme abordado em gráficos acima. No
questionamento sobre a satisfação do uso da homeopatia, 92,31% mostraram-se muito
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satisfeitos, enquanto 7,69% apresentam-se satisfeitos com a homeopatia em suas propriedades.
Diante das análises, verifica-se que os agricultores de agricultara familiar, do município de
Marechal Cândido Rondon estão satisfeitos com os resultados da homeopatia, principalmente
com os beneficios gerados aos animais e redução de custos em suas propriedades.
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos neste estudo, em conjunto com as informações descritas por
outros autores, indicam que no segmento da homeopatia, na agricultura familiar, há carência da
aplicação de conceitos relacionados com a gestão de custos na formação de preço de venda e
de controles.
No entanto, o acúmulo de atividades numa propriedade rural impossibilita que o
produtor tenha disposição para gerir seus custos de maneira mais profissional.
Na tomada de decisão para formulação de preços que podem ser utilizados para os
tratamentos com homeopatia, percebe-se que não há uma formulação de preços aplicada.
Conforme visto no estudo, são realizadas uma média dos preços pesquisados em supermercados
e em outras feiras locais. Alguns agricultores até consideram a modificação do preço conforme
a mudança climática impacta na produção dos alimentos, entretanto ainda não aplicam essa
variação no seu preço de venda, muito menos exploram o benefício da homeopatia em seus
produtos, para melhorar sua comercialização.
Apesar destes e outros fatos, a homeopatia aplicada à agricultura ainda enfrenta a desconfiança
de muitos pesquisadores, principalmente na área acadêmica. Por isso, incentivos a encontros
com o CAPA, e técnicos são de extrema importância para ajudar a disseminar, discutir e
compreender melhor as bases dessa ciência e, sobretudo, replicar aos agricultores vizinhos.
A homeopatia é uma ciência que tem muito a ser desenvolvida e pesquisada, a sua
fonte de riqueza aos seres humanos, através da sua aplicação na agropecuária, é inesgotável.
Recomendam-se estudos futuros buscando examinar maiores regiões com uso da
homeopatia, ou, ainda, amostras mais amplas, permitiriam examinar o com maior profundidade.
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Resumo
O artigo tem como intuito, propor uma reflexão sobre a importância da preservação e
conservação das nascentes. O questionamento emerge do estudo de caso de uma cidade
localizada na região Oeste do Paraná, a qual sofreu um problema de desabastecimento e
encontrou na recuperação das nascentes a solução para o abastecimento. Metodologicamente
faz-se uma revisão bibliográfica, com respaldo teórico sobre a importância da água,
recuperação de nascentes, caracterização da cidade objeto de estudo e por fim um relato de
experiência onde demonstra que a iniciativa popular atrelado a projetos como o cultivando água
boa são essenciais para o desenvolvimento das cidades. Alerta-se que é necessário os
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governantes investirem nesta conscientização para evitar o esgotamento deste recurso hídrico
essencial a sobrevivência.
Palavras-chave: Nascentes. Educação ambiental. Desenvolvimento local.
Abstract
The article intends to propose a reflection on the importance of the preservation and
conservation of the water nascentes. The questioning emerges from the case study of a city
located in the west region of Paraná, which suffered a shortage problem and found in the
recovery of the sources the solution for the supply. The questioning comes up from the case
study of a city located in the west region of Paraná, which suffered a shortage problem and
found in the recovery of water sourcesthe solution for the supp. Methodologically, a
bibliographic review is carried out, with theoretical support on the importance of water,
recovery of springs, characterization of the city under study and finally an experience report
where it demonstrates that the popular initiative linked to projects such as the cultivating good
water are essential for the development of cities. It is warned that it is necessary for the
governors to invest in awareness to avoid the exhaustion of their essential water resource to
survival.
Key words: Springs. Environmental education. Local Development

1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, ou
como um meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de
valores sociais e culturais, e ainda como fator de produção de bens de consumo. Neste sentido,
a água é considerada o único recurso natural que está relacionado com todos os aspectos da
civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e
religiosos arraigados na sociedade (GOMES, 2011).
Ela é considerada o elemento de ligação de todos os subsistemas ambientais, e qualquer
degradação no meio ambiente causará desequilíbrios nos cursos d’água. A escassez
generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição dos mananciais em muitas
regiões do mundo exigem, de todos, a conscientização e mudança de atitudes em relação às
águas (VICTORINO, 2007).
Neste contexto, a degradação do meio ambiente é um dos aspectos considerados mais críticos
do processo de deterioração causado direta e indiretamente pelo homem. Prova disto são as
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regiões que antes tinham quantidades de recursos hídricos e que hoje começam a dar sinais de
escassez, e a explicação está relacionada ao desperdício com a exploração excessiva, o
assoreamento dos rios e a poluição das fontes (VICTORINO, 2007).
As nascentes nesta perspectiva detêm um importante viés econômico e social, pois a água
filtrada naturalmente possui qualidade para o consumo humano, e se constitui assim um
importante manancial para o uso consuntivo da água em meio urbano ou rural, contribuindo
assim para o abastecimento nas pequenas cidades (ZANI; BONUMÁ; CHAFFE, 2013). Esta
pesquisa foi realizada na Cidade de São José das Palmeiras – PR, que está localizada a 588
quilômetros da capital Curitiba, na região Oeste do Paraná. A referida cidade se tornou objeto
de estudo, pois possui um programa efetivo de recuperação e preservação de nascentes. A
cidade em 2006 passou por uma grande estiagem, que resultou em seu abastecimento por
caminhões pipas, essa estiagem acabou mostrando aos gestores públicos que a presença de
nascentes poderia ser o ponto de partida para a falta de água na cidade. Desde momento em
diante a cidade começou a investir em recuperação e preservação de nascentes, o que
representam em 2019, o total de 78 nascentes recuperadas. A cidade, tem seu abastecimento de
água proveniente de 90% dessas nascentes recuperadas.
O presente artigo está dividido em capítulos, além dessa introdução. O capítulo seguinte
apresenta o referencial teórico que embasou o trabalho, os procedimentos metodológicos, e a
análise e discussão da pesquisa. No capítulo três são apresentadas as considerações finais dos
autores, seguidas das referências utilizadas para o desenvolvimento do artigo.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A água como recurso essencial

O Planeta Terra é composto por 71% de água, recurso hidrológico essencial à vida.
Somente 2,53% desse volume refere-se a água doce, ou seja, que pode ser consumida. Vale
destacar que o Brasil detêm 12% de toda água doce do mundo (BARBOSA, 2014).
É perceptível que a água é um dos temas relevante na economia globalizada, discutida
tanto em senso comum, como em pesquisas e eventos científicos, de vez que, seu consumo é
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essencial à sobrevivência da humanidade no planeta. A importância deste recurso mineral é
abordada na educação formal e informal, em todos os níveis de escolarização, também é tema
recorrente divulgado pelas convergências midiáticas, que advertem sua finitude, conforme
explicitado em pesquisas anteriores dos autores.
Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável (ods) da onu discutidos na agenda
2030 no encontro realizado em 2015, a água se destaca como o sexto objetivo que preza por
“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todas e todos”. desta forma é uma preocupação mundial assegurar o direito a água e saneamento
para toda a população e também o (onu, 2015).
De acordo com Barbosa (apud FARIAS & RIIPEL, 2018) a água pode ser considerara
um bem fundamental economicamente. Bem este imprescindível, “(...) na agricultura, produção
industrial de alimentos, bebidas e vestuário, passando pela mineração, siderurgia, geração de
petróleo, gás e energia elétrica até a fabricação de computadores e smartphones, são
dependentes da utilização da água”.
O aumento da produção de bens econômicos, fomentado pelo aumento da demanda de
água permite inferir que está se encontra num estágio de escassez em todo o mundo,
consequentemente se o processo produtivo for ampliado a água se tornará um bem esgotado no
futuro (BARBOSA, 2014).
Vale destacar que, a água, é um direito humano. Contudo, encontra-se uma crise diária
que afeta, sobretudo a população menos favorecida economicamente. Isto é evidenciado em
pesquisa realizada pela PNUD (2006) que anuncia uma crise pela falta de água, que ameaça a
vida e destrói os meios de subsistência a uma escala arrasadora.
O Brasil se pauta na Lei nº 9.433, de 8 janeiro de 1997 que trata da Política Nacional de
Recursos Hídricos, criada para organizar e regulamentar o uso da água, e definir a sua
distribuição e consumo. Em sua Seção IV a lei reconhece a água como bem econômico, dar ao
usuário uma indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água, obter
recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos
planos de recursos hídricos.

2.2 Legislação aplicada ao meio ambiente

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Em 1992, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, fato de grande importância, pois
ficou a cargo deste Ministério a responsabilidade sobre a formulação das Políticas Públicas
Ambientais para o Brasil.
No Brasil, embora a água seja considerada recursos abundantes existem áreas muito
carentes a ponto de transformá-la em um bem limitado às necessidades do homem.
Normalmente, a sua escassez é muito mais grave em regiões onde o desenvolvimento ocorreu
de forma desordenada, provocando a deterioração das águas disponíveis, devido ao lançamento
indiscriminado de esgotos domésticos, despejos industriais, agrotóxicos e outros poluentes
(MOITA & CUDO, 1991) As nascentes são enquadradas como área de preservação permanente
(APP) e protegidas pelo Código Florestal (Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965). Sendo
assim, a conservação de nascente por meio da vegetação ripária e da técnica conhecida como
solo-cimento impermeabiliza e impede a alteração de potabilidade. Este trabalho permitiu
atingir famílias de pequenos agricultores e reduzir impactos sobre os recursos hídricos
melhorando a qualidade de vida das famílias envolvidas e divulgação dos trabalhos realizados
pelos próprios agricultores beneficiados pelo sistema.

2.3 Tipos de nascentes
Conforme a definição da Sema (2010) “se a nascente é originada devido ao encontro de
camadas impermeáveis com a superfície do solo, normalmente em encostas de morros, serras
ou partes elevadas do terreno, têm-se as chamadas nascentes de encosta”. Estas acontecem
“quando o lençol freático aflora a superfície, normalmente nas baixadas, surgem as nascentes
difusas em áreas saturadas ou brejos”.
Neste contexto, são nas partes mais baixas do terreno que ocorrem o armazenamento da
água infiltrada, o que faz com que o nível do lençol freático suba até a superfície provocando o
encharcamento do solo. E este encharcamento que proporciona o surgimento de um grande
número de pequenas nascentes espalhadas por todo o terreno, as quais são conhecidas como
difusas e ocorrem principalmente nos brejos e matas localizadas nas partes baixas do terreno
(SEMA, 2010).
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Essas nascentes podem ser perenes (de fluxo contínuo) ou temporárias (de fluxo
sazonal). Como a nascente é o afloramento de um aquífero subterrâneo, pode-se dizer que a sua
perenidade ou não, assim como a sua vazão, é dependente da eficiência com que o aquífero está
sendo recarregado, independente da natureza do aquífero. A perenidade e a vazão da nascente
são dependentes da forma como os recursos naturais - solo e florestas - são manejados, no que
diz respeito à infiltração da água da chuva e ao controle do escoamento superficial (SEMA,
2010).
2.4 Preservação e recuperação de nascentes
Para sustentar a discussão sobre a preservação e recuperação de nascentes, faz-se necessário
inicialmente a abordagem teórica sobre as nascentes. Para tal busca-se a definição a seguir:
“A água evaporada do solo, dos mares, lagos e rios além da água transpirada pelas
plantas por ação do calor e do vento, se transformam em nuvens. Essas nuvens dão
origem à precipitação, popularmente conhecida como chuva. Uma parte desta chuva
infiltra no solo, outra escorre sobre a terra retornando para os lagos, rios e mares. A
água da chuva que infiltra no solo abastece o lençol freático que se acumula em função
de estar sobre uma camada impermeável. Quando ocorre o afloramento da camada
impermeável ou do lençol freático surgem as nascentes” (SEMA, 2010 p.8).

Conforme destaca a Sema (2010) “É necessário ainda observar que as nascentes estão
sob a influência de uma área de contribuição da microbacia. No processo de recuperação de
nascentes devem ser desenvolvidas, algumas ações”, conforme descrito abaixo:
O aumento da capacidade de infiltração do solo é importante, pois é desejável que a nascente
ofereça água de boa qualidade, que seja abundante e contínua. Assim, a permeabilidade do solo
deve possibilitar a maior quantidade de infiltração de água de chuva, para que a água não escoe
sobre o solo. Isso significará um armazenamento de água nos aquíferos de superfície, e as águas
são liberadas aos poucos para os cursos d´água através das nascentes. Além disso, a cobertura
permanente do solo por plantas ou resíduos vegetais contribui para conter o escoamento
superficial, favorecendo novamente a infiltração da água no solo, minimizando as perdas de
água por evaporação (SEMA, 2010).
Além do aumento da capacidade de infiltração do solo, é importante realizar o controle da
erosão hídrica. Isso pode ser realizado através do sistema de terraceamento corretamente
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dimensionado, através da readequação de estradas em bases conservacionistas e a contenção de
águas pluviais do meio rural (SEMA, 2010).
É necessário para a recuperação de nascentes ainda a conter a enxurrada, que acontece devido
às fortes chuvas, que tem como consequência o carreamento de sedimentos e contaminantes.
Conter a enxurrada traz muitos benefícios como: o controle da contaminação das nascentes,
que acaba por contribuir com a qualidade da água; elevação do volume de água infiltrada no
solo, que acaba por colaborar com a disponibilidade e qualidade da água (SEMA, 2010).
E finalmente o controle da contaminação ambiental, que está relacionado ao uso correto de
agrotóxicos, ao manejo de pragas e invasoras, ao destino adequado das embalagens e do lixo
doméstico e esgoto, tudo isso contribui para a qualidade ambiental (SEMA, 2010).
Diante deste contexto, a água se torna fundamental principalmente na zona rural,
particular o agricultar familiar, pois nessa categoria a água é garantia de sobrevivência da
atividade, a criação de animais como água, suínos e bovinos, além do plantio.

2.5 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
Este artigo teve a finalidade de analisar a cidade de São José das Palmeiras – Pr, de modo a
investigar a recuperação de nascentes e a participação das políticas públicas nas práticas de
educação ambiental. A pesquisa proposta neste estudo apresenta abordagem qualitativa, do tipo
descritiva, sendo desenvolvida através de um estudo de caso. Segundo Trivinos (1987), é
predominantemente descritiva, pois as informações coletadas são mais importantes do que os
números. Essas informações podem ser coletadas através de entrevistas, fotografias,
depoimentos ou outros documentos. Elegeu-se ainda o estudo de caso, para se analisar a Cidade
de São José das Palmeiras, segundo Yin (1990), o estudo de caso é uma pesquisa empírica onde
é possível estudar um fenômeno contemporâneo, é utilizado para compreender processos de
complexidade social, nos quais estes fenômenos se manifestam: situações problemas, para
análise de obstáculos, seja situações bem sucedidas ou não e para a avaliação de modelos
exemplares (YIN, 2001). A coleta dos dados mais relevantes se deu a partir dos dados
primários, por meio de vista em loco com questionários aplicados ao secretário do meio
ambiente, e para moradores da cidade.
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Em um primeiro momento de investigação, realizou-se uma visita com os discentes do
programa de pós graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, no dia doze de abril de
dois mil de dezenove. Em um segundo momento, os pesquisadores foram a cidade de São José
da Palmeiras, onde realizaram uma entrevista semiestruturada com o Secretário de Meio
Ambiente do município. Após a pesquisa de campo, as informações foram transcritas e são
apresentadas no próximo capítulo deste artigo.

2.6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A relevância deste artigo, está na relação entre a importância da recuperação e a preservação
de nascentes em relação ao cuidado que é devido a água. Os dados que são apresentados foram
coletados através da coleta de dados primários em momentos distintos. O primeiro momento,
foi uma visita realizada com os discentes do programa de pós graduação em Desenvolvimento
Rural Sustentável, no dia doze de abril de dois mil de dezenove. Em um segundo momento, os
pesquisadores foram até a Cidade de São José das Palmeiras, onde realizaram uma entrevista
semi estruturada com o Secretário de Meio Ambiente do município.
Neste contexto, a experiência apresentada é do Município de São José das Palmeiras,
que está localizado na região Oeste do Estado do Paraná, a 598 quilômetros de Curitiba capital
do Estado do Paraná. O município é um dos vinte e nove municípios lindeiros ao Lago de Itaipu.

Figura 1: Localização do Município

Fonte: Adaptado do GUIA GEOGRÁFICO DO PARANÁ, 2011.
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Sua rede hidrográfica é composta pelos afluentes do rio São Francisco Falso, Braço do
Norte que correm no sentido Norte. Os principais córregos são: Três Ranchos, Arapongas,
Apepu Gameleiro e seus afluentes, Perobal, Jetaíta, São Domingos, e Barra Funda, Boas Novas
e o Rio Santa Quitéria. E os afluentes do rio São Francisco Falso “Sul” correm no sentido
oposto, e os principais córregos são: São Joaquim, Santa Quitéria, Abelha e seu afluente o
Córrego Encontro, além dos córregos: Barreirinho, Bonito e Serrinha (SANTANA, 2015).
Observa-se que apesar do município em estudo ter ao seu entorno rios e córregos a cidade
era abastecida através de poços artesianos, e que as nascentes que existiam não eram
preservadas e nem recuperadas, o que inviabilizada que elas fornecessem água de qualidade aos
moradores. Neste sentido, os estudos e planejamento para a recuperação de nascentes começou
apenas em 2009.
O projeto de recuperação de nascentes do município surgiu da parceria dos moradores da
cidade e dos trabalhos realizados a partir dos encontros realizados pela Itaipu Binacional a partir
do Programa Cultivando Água Boa e do Programa Paraná Biodiversidade. Este programa, é
desenvolvido nos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, dos quais o município em questão é
integrante. O programa tem um fundamental papel social, o de recuperação, conservação e
manutenção das nascentes, o que afeta diretamente a água que chega até o Rio Paraná que é o
responsável pelo abastecimento da Usina Hidrelétrica de Itaipu (BRUNS et al, 2015).
O programa Cultivando Água Boa desenvolve 20 programas e já foram realizadas 65 ações
nos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Paraná 3, com mais de um milhão de
pessoas envolvidas, e mais de dois mil parceiros envolvidos nos trabalhos que são realizados.
Antes da existência do programa para a recuperação de nascentes, o abastecimento de água do
município dependia de poços artesianos que não eram suficientes para atender os cerca de 4
mil habitantes que residem na cidade. Devido à estiagem prolongada, que aconteceu no ano de
2006, o abastecimento da cidade acabou sendo realizado por caminhões pipas que faziam a
distribuição no município. Neste contexto, observou-se que apesar do município ser um
município lindeiro, não havia água suficiente para atender aos moradores da cidade, e durante
muitos anos, os gestores do município acreditavam que a única solução para a água era a
utilização de poços artesianos.
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Nesta situação, ainda é importante destacar, que o município tem sua economia centrada na
atividade pecuária, e o abastecimento de água de baixo custo é fundamental para a permanência
dos moradores na área rural. Nesta perspectiva o poder público passou a acreditar na
possibilidade do abastecimento de água na cidade através das nascentes, depois que a Itaipu
Binacional começou a atuar através dos programas já mencionados, foi nesta perspectiva que a
preservação de minas passou a ser considerada uma garantia de água de qualidade e ainda com
baixo custo para as comunidades.
O Programa foi iniciado no município em 2009, com o compromisso de que o poder
público e os moradores auxiliassem na recuperação das nascentes, além disso, para o êxito do
programa, os alunos de escolas municipais e estaduais também tem participação com a
plantação de árvores para a reposição da mata ciliar (AMIGOS DA NATUREZA, 2017). Neste
mesmo ano foi criada a Lei municipal n° 72/2009, que criou o Comitê Gestor Municipal que
fortaleceu ainda mais o projeto de recuperação de nascentes do município, o Comitê tem como
objetivo formalizar os acordos e viabilizar ações socioambientais na recuperação de nascentes.
Nos primeiros anos do Programa de recuperação de nascentes, o município recebeu da
Itaipu Binacional cerca de oitenta mil reais para o investimento em maquinário para a utilização
na recuperação das nascentes. No início do programa, foram localizadas as nascentes e foi
realizado o mapeamento delas, para que posteriormente fosse identificada a necessidade de
recuperação.
Assim, para os atores que fazem parte deste projeto, a atuação inicial da Itaipu foi fundamental
para que o município pudesse efetivamente atender a sua população em relação a água para
consumo. E para que essa ação coletiva tivesse continuidade, a atuação de outras entidades
também foi considerada importantes, tais como: prefeitura municipal, Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), Ministério Público, SEAB, Emater, Prefeitura Municipal de São José das
Palmeiras.
Em 2010, o departamento de agricultura e meio ambiente do município fizeram um projeto,
solicitando ao IAP recursos para a recuperação de nascentes. Na apresentação da solicitação,
os gestores do município utilizam-se da justificativa de que a ausência da água causa uma
restrição ao produtor rural, principalmente o pequeno, e isso prejudica sua permanência na área
rural. Neste sentido, observou-se que muitas nascentes que existiam no município estavam em
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estado crítico, ou que tinham sofrido a redução do volume de água nos últimos anos
(PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, 2010).
Assim o diagnóstico encontrado indicou que seria necessária uma intervenção no sentido de
proteger as nascentes, através do plantio de árvores nativas, da construção de cercas e de curvas
de nível para reduzir o assoreamento e aumentar a infiltração das águas de chuva, para que esta
água possa ser utilizada pelos produtores, isso auxiliaria a possibilidade dos produtores em
permanecer na área rural (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, 2010).
Neste projeto, os gestores reconheciam que os proprietários das comunidades tinham a
consciência da perda ambiental que aconteceu nos últimos anos na região, no entanto, sabiam
que sozinhos não conseguiram reverter essa situação, pois possuíam poucos recursos. Além
disso, a redução da água nas propriedades fazia com que a produção dos agricultores ficasse
comprometida, o que resultava em nascentes desprotegidas e com água de baixa qualidade. Em
contrapartida a prefeitura acreditava que a consciência que os produtores possuíam e se
houvesse uma maior cultura em relação a recuperação de nascentes, o processo de poluição e
falta de água poderia ser revertido.
Para que a situação então fosse revertida, seria necessário a recuperação de nascentes, a
conscientização dos produtores, a preservação dos mananciais. Isso tudo, estava relacionado
aos princípios da preservação ambiental e da integração entre os agricultores na busca pela
qualidade de vida e pelo desenvolvimento (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS,
2010).
O trabalho de recuperação e conservação das nascentes só foi possível devido a união de
esforços do poder público, e da comunidade, que identificaram a necessidade e que
compartilharam dessa necessidade. “Queria apenas ter água na torneira” (relato de moradora
da cidade). Diante disso, acredita-se que todas as atividades desenvolvidas foram responsáveis
pelo sucesso da inciativa.
Segundo o secretário do meio ambiente, para que a atividade precisa do envolvimento de todos
para que ela tenha continuidade, ela é relativamente simples e de baixo investimento, tendo um
custo variável, pois o custo depende da situação em que é encontrada cada nascente.

A

proteção das nascentes é uma atividade que vem sendo difundida na cidade, e vem sendo
trabalhada com toda a comunidade, seja nas escolas ou nas empresas da cidade. Dessa forma,
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o município realiza atividades que envolvam a comunidade, desde o produtor, a família, os
estudantes, para que todos se conscientizem com a preservação e recuperação de nascentes.
Segundo o secretário do meio ambiente, a prefeitura realizou um levantamento das nascentes,
e depois utilizam uma máquina ou fazem manualmente a escavação até encontrarem uma veia
d’água, depois disso, é selecionado um solo que seja firme e que não esteja contaminado, é feita
uma limpeza e a desinfeção, são jogadas pedras marroada, e colocada uma lona preta, onde é
feita uma barragem e é canalizada. Depois desse processo, a água é direcionada, e é coberto
com pedra, e colocado um solo seco e sem contaminação. E finalmente é realizado o plantio de
mata ciliar.
É visto que, neste processo tem-se a presença de um líder que atua na gestão pública do
município e que trabalha visitando as propriedades e realizando os estudos necessários a
recuperação de nascentes. Cada uma das nascentes recuperadas distribui água para as famílias
que pertencem a comunidade. O município hoje tem cerca de 90% da água utilizada pelas
famílias residentes na cidade advindas das águas das minas que foram recuperadas.
Até o ano de 2017 foram recuperadas 52 nascentes. A figura 1 apresenta no mapa o local
das nascentes recuperadas.

Figura 1: Nascentes recuperadas até 2017.

Fonte: Prefeitura de São José das Palmeiras (2019).
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Nesta perspectiva a recuperação e preservação de nascentes continuou no município, e
até o começo do ano de 2019 foram mais 26 nascentes recuperadas, totalizando 78, o que
representa um crescimento de 50%. Esse aumento está relacionado com a maior
conscientização dos moradores, das entidades e do poder público. “Quando as pessoas
começaram a perceber que a recuperação dava resultado, eles começaram a procurar a
prefeitura para auxilia-los em como fazer a recuperação” (Secretário de Meio Ambiente de
SJP). Observa-se neste contexto que o envolvimento da comunidade e do poder público é
essencial para a resolução de problemas relacionados à gestão dos recursos hídricos. A figura
2 apresenta o novo panorama da recuperação de nascentes do município.

Figura 2: Nascentes recuperadas até 2019.

Fonte: Prefeitura de São José das Palmeiras (2019).

As nascentes recuperadas foram georreferenciadas, e a maioria delas está localizada na
parte superior dos morros, o que permite que as propriedades sejam abastecidas por gravidade,
o que acaba por reduzir ou eliminar o custo relacionado ao bombeamento que é utilizado em
postos artesianos.
Essa experiência exitosa foi apresentada no Fórum Mundial da Água realizado em
Brasília em março de 2018, em que o projeto da cidade foi um dos selecionados para a
apresentação no evento. Além disso, o município na figura do Secretário do Meio Ambiente,
realizam palestras, treinamentos e orientações para outros municípios, estados e outros países,
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compartilhando a experiência que possuem na recuperação de nascentes. Fato esse que
demonstra o êxito do município, que está no envolvimento da comunidade, do poder público,
e da liderança a frente do programa. Essa interação é essencial para solucionar os problemas
relacionados à gestão dos recursos hídricos.
Diante do exposto, a cidade de São José das Palmeiras, objeto de estudo neste artigo, se
apresenta como um case do sucesso na recuperação e preservação de nascentes. O processo
teve início a partir de uma necessidade, advinda da estiagem que prejudicou a cidade em 2006,
e que resultou em um programa efetivo e participativo da gestão pública, e das pessoas que
residem na cidade. O crescimento observado na cidade representa uma evolução na
conscientização dos moradores, dos estudantes, do poder público, e de entidades parceiras
como, EMATER, Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Ministério Público, SEAB, Prefeitura
Municipal e Itaipu Binacional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A água é necessária em todos os aspectos da vida, é um recurso indispensável a todos os
ecossistemas terrestres. Sua escassez, a destruição gradual e o agravamento da poluição afetam
as regiões e a sua disponibilidade. Neste contexto, a conscientização da polução e as mudanças
de atitudes são fundamentais para a recuperação e preservação de nascentes.
Diante do cenário, se torna fundamental a adoção de manejos sustentáveis dos recursos
hídricos, buscando a recuperação e preservação de nascentes para que as atividades essenciais
aos seres humanos possam ser mantidas. Neste sentido, o estudo de caso apresentado, pode ser
considerado um case de sucesso, uma vez que a cidade saiu da estiagem e da falta de água para
90% do abastecimento de água na cidade estar vinculado as nascentes que foram recuperadas
pelo poder público e pelos moradores.
A educação ambiental que foi trabalhada na cidade, permitiu que os moradores
compreendessem que a proteção das nascentes não inviabiliza o uso de suas águas, mas sim
permite que a utilizem, e reflita consequentemente em uma melhor condição de vida. O
processo educativo vem ao encontro de uma melhor formação para as gerações de cidadãos,
para que sejam críticos e que entendem a problemática ambiental, e da degradação do meio
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ambiente. Entende-se que o processo educativo é responsável pela conscientização dos
moradores, e do poder público e consequentemente pela melhora da qualidade de vida das
pessoas.
A recuperação e preservação de nascentes tem papel fundamental para a manutenção e
formação dos recursos hídricos da cidade, e no abastecimento de água potável.
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Grupo de Trabalho: GT9 – EXTENSÃO RURAL, JUVENTUDE E SUCESSÃO
RURAL
Resumo
O fortalecimento do trabalho de assistência técnica e extensão rural de acordo com os princípios
da nova Ater está em consonância com a garantia de um auxílio aos agricultores familiares
proporcionando-lhes um aporte de conhecimento técnico e social baseado no desenvolvimento
sustentável. O objetivo deste estudo foi o de caracterizar e descrever as iniciativas existentes na
Bacia do Paraná 3 no que se refere a trabalhos que seguem os preceitos da nova Ater. Para isso,
foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, questionários estruturados e entrevistas informais
com as entidades identificadas no universo de estudo. Concluiu-se que a agricultura familiar da
região é beneficiada com diversas ações voltadas ao desenvolvimento sustentável no âmbito da
Ater, mas que a continuidade, a ampliação e a qualidade dos serviços precisam ser mantidas
para que atendam da melhor maneira este público.
Palavras-chave: questão agrária, políticas públicas, desenvolvimento rural sustentável.
Abstract Strengthen the actuation of technical assistance and rural extension according to nova
Ater’s principles is a way of ensuring a support to family farmers giving them technical and
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social knowledge based on sustainable rural development. The aim of this research was
characterized and describe about the existing initiatives in Parana 3 watershed of actions that
follow the precepts of nova Ater. It was used bibliographic research, structured questionnaires
and informal interviews with the entities identified on study universe. It could be concluded that
the family farm of region is beneficiated with many actions focused on sustainable development
on Ater scope, but that the continuation, enlargement and the quality of services need to be
maintain to serve the best to this public.
Key words: extension, agrarian question, public polices, sustainable rural development.
1. INTRODUÇÃO
Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater no Brasil passaram por
divergentes momentos históricos e formas de atuação. A agropecuária, como setor primário de
produção de alimentos, tem nestes serviços uma base estrutural de capacitação, tecnologia,
inovação, difusão de experiências e ciências relativas à tentativa de melhoria das condições
produtivas e de qualidade dos cultivos.
Uma das maiores problemáticas no âmbito da Ater para a agricultura familiar está na
garantia de um serviço público, gratuito e de qualidade, haja vista que a interligação com o
governo faz com que a oscilação nas políticas públicas para este fim seja muito grande,
resultando em períodos favoráveis precedidos por desfavoráveis e vice-versa. Tal quadro não
garante a manutenção da oferta e prejudica o desenvolvimento do trabalho nas pequenas
propriedades rurais.
O objetivo deste estudo foi evidenciar quais são as iniciativas existentes de trabalhos
segundo os preceitos da nova Ater para os agricultores familiares e suas organizações
econômicas solidárias na Bacia do Paraná 3 destacando a distribuição das entidades e agentes
de Ater.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Revisão bibliográfica
2.1.1 Extensão Rural: contextualização e um resumo do histórico no brasil
Apesar de algumas formas de extensão na agricultura, como o repasse de informações
e as recomendações para agricultores, terem sido evidenciadas desde os anos 1800 a.C., o termo
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extensão só começou a ser utilizado como desenvolvimento educacional na Inglaterra durante
a segunda metade do século 19 pelas universidades (JONES e GARFOTH, 1997).
No Brasil, a criação de alguns institutos e a publicação de alguns decretos já continham em
seus estatutos e artigos algumas formas ou rudimentos de um serviço de extensão rural, prestado
por agricultores profissionais (PEIXOTO, 2008).
De acordo com Peixoto (2008) o início dos serviços de Ater propriamente dito, ocorreu nas
décadas de 1950 e 1960 a partir da criação de Associações de Crédito e Assistência Rural - Acar
nos estados brasileiros coordenados por uma associação nacional sendo a primeira e servindo
de modelo a Acar-MG. O conjunto de Acar formaram o Sistema Brasileiro de Extensão Rural
- Siber.
Em termos legais, a Lei 4.504/1964 criou o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário Inda e o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – Ibra, os quais e estes passaram a ter
atribuições de prestação de assistência técnica, desenvolvimento rural, extensão rural e
cooperativismo apoiados com recursos do Siber. Estes institutos foram substituídos em 1970
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra que, detinha a
responsabilidade pela coordenação da extensão rural, mas não conseguia executá-la a contento
(PEIXOTO, 2008).
Com as dificuldades de coordenação enfrentadas pelo Incra, o Siber começou a ser estatizado
em 1974 com a criação da Lei 6.126, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural – Embrater, uma entidade pública vinculada ao Ministério
da Agricultura criada oficialmente em 1975 pelo Decreto n° 75.373. Nesse processo, as
estruturas das Acar foram absorvidas pelos estados criando-se assim as Emater e transformando
o Siber no Sibrater (ANATER, 2013).
A partir de 1985, a crise e o esgotamento público fizeram com que os recursos aportados pela
Ater fossem drasticamente cortados e o ápice desta precarização se deu em 1990, com a
extinção da Embrater (ANATER, 2013).
A ação governamental de Ater somente voltou a obter marcos regulatórios em 2003 e 2004,
quando as atribuições foram repassadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi, então,
criado o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural – Dater e a Política Nacional
de Ater – Pnater em 2004. Em paralelo, revigorou-se a Associação Brasileira de Entidades
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Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural – Asbraer, visando efetivar um projeto de
desenvolvimento rural sustentável. Já em 2010, finalmente, foi sancionada a Lei 12.188 – Lei
de Ater, que instituiu a Pnater e o Programa Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar – Pronater. Os serviços são
exercidos pelo Sistema Brasileiro de Ater através das unidades estaduais, porém, com uma visão
universalizada que passou a ser conhecida como “A Nova Ater” (ANATER, 2013).

2.1.2. A nova Ater
Com seu principal embasamento nas lutas populares, a efervescência dos movimentos,
a atuação de profissionais críticos e também pelo compromisso do governo eleito, a nova Ater
não teve sua construção isolada e nem por poucas pessoas. Antes, foi constituída por uma
reflexão crítica idealizada por Paulo Freire e vários outros pensadores (DAMBRÓS, 2015).
Acreditava-se que alguns elementos do cenário socioeconômico contribuíram para
uma nova política de Ater pública, tais como o objetivo de não apenas aumentar a produtividade,
mas também preservar o meio ambiente, a saúde pública e a qualidade dos alimentos, a
concentração de esforços de governos em minimizar os problemas sociais, envolvendo, neste
caso, a pobreza no campo, a priorização de setores menos favorecidos do meio rural em serviços
públicos gratuitos, o acesso a política públicas, tendo a extensão rural como ferramenta
fundamental, e a atenção especial a agricultores que não podem pagar por serviços de assistência
técnica (CAPORAL, 2003).
A Lei 12.188/10 passou a definir a Ater como
Serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove
processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos
serviços

agropecuários

e

não-agropecuários,

inclusive

das

atividades

agroextrativistas, florestais e artesanais (BRASIL, 2010).

Sua aplicação como política pública passou a consistir num cadastramento de
entidades executoras públicas ou privadas, que atendam a requisitos como a legalidade
documental, corpo técnico multidisciplinar, profissionais registrados nos órgãos competentes,
os quais, dentre outros requisitos, visam a prestação de serviços de Ater a públicos beneficiários
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específicos, como de agricultores familiares, assentados da reforma agrárias, extrativistas,
quilombolas, indígenas, silvicultores, aquicultores ou pescadores (BRASIL, 2010).
Esse serviço deve ser desempenhado de acordo com os princípios regidos pela nova
legislação, a saber: (i) desenvolvimento rural sustentável com a utilização adequada de recursos
naturais e preservação do meio ambiente; (ii) gratuidade, qualidade e acessibilidade; (iii) adoção
de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural,
construindo a cidadania e democratizando a gestão; (iv) adoção de princípios da agricultura
ecológica preferencialmente para desenvolver sistemas de produção sustentáveis; (v) equidade
de gênero, geração, raça e etnia; (vi) contribuição para a soberania alimentar e nutricional
(BRASIL, 2010).
Como já citado, esses princípios seguem a idealização de pensadores como Paulo
Freire, que em 1983 já definia esta nova extensão, educativa e libertadora, como um processo
de comunicação participativa, de troca de saberes, de diálogo, de compreensão, enfim, uma
educação que buscasse a autonomia dos agricultores (FREIRE, 1983).
A extensão entendida através da educação, deve ser pensada a partir do uso da
pedagogia, iniciando pelo diálogo, pela comunicação, por uma nova relação humana que
possibilite ao povo a construção de uma consciência crítica do mundo em que vive e
concedendo-lhes a educação para a liberdade (FREIRE, 2008). Sen (2010) considera que para
que se tenha um pleno desenvolvimento, é necessário que se elimine as privações de liberdade
e que se oportunize às pessoas a oportunidade de exercerem suas condições de agente.
Os principais desafios da nova Ater são as macro orientações de políticas de
desenvolvimento em âmbito governamental nacional, estadual e municipal, que podem ser um
sério obstáculo para a continuidade do apoio público e do financiamento subsidiado, bem como,
a necessidade de uma mudança institucional das entidades públicas estatais de Ater com vistas
a horizontalizar e democratizar os processos de gestão e decisões com a participação dos
beneficiários, considerando a necessidade de um “novo profissionalismo” para formar
profissionais que tenham uma visão ampla da ecologia e não apenas para a difusão de pacotes
tecnológicos e que além disso assumam novos conceitos, valores e comportamentos, ampliando
a capacidade de ver as pessoas antes das coisas (CAPORAL, 2006). Além disso, a
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universalização dos serviços caracteriza-se como um desafio enorme em fazer com que esta
política pública chegue a todos os agricultores familiares.

2.1.3. Ater na agricultura familiar
Mais do que técnicas de produção, a extensão rural permeia os sentidos sociais, de luta
e desenvolvimento regional, principalmente para os agricultores alternativos aos sistemas
convencionais. Segundo Abramovay (1998, p. 147) um escritório de extensão rural deve ser
“uma agência de desenvolvimento voltada a despertar o conjunto de energias locais capazes de
valorizar o campo como espaço propício na luta contra a exclusão social”. Logo, tal instituição
não deve se comportar como um instrumento de assistência social e sim uma agência de
desenvolvimento (ABRAMOVAY, 1998).
A Ater e sua relação com o desenvolvimento sustentável se apresenta tanto como
oportunidade quanto como desafio: oportunidade frente à essencialidade deste aporte aos
agricultores que prezam pela sustentabilidade. Rios e Pereira (2011) evidenciam que os serviços
de Ater são essenciais para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar,
principalmente para a promoção de práticas agroecológicas e que além disso envolve técnicas
que vão desde o manejo produtivo até a educação no campo. Desafio relativo à alteração de sua
forma praticada até então. Caporal (2003) ressalta que os aparatos públicos de extensão
precisarão transformar sua prática convencional visando mudanças institucionais para atender
as exigências da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável. A Ater promovida à
agricultura familiar, contribui para o desenvolvimento sustentável em um quadro de geração de
trabalho e renda aos agricultores com o aprimoramento dos resultados de suas atividades no
campo (RIOS e PEREIRA, 2011).
No contexto da reforma agrária em específico, considerando, sobretudo, de uma
questão não apenas técnica, mas também política, o agente de Ater se situa como um verdadeiro
educador e passa a ser um dos agentes de mudanças, inserindo-se no sistema de relações
camponeses-natureza-cultura e fazendo com que seu trabalho seja solidário e apresente outras
dimensões que vão além da técnica propriamente dita (FREIRE, 1983).
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2.2. Metodologia
A pesquisa foi definida como um estudo de caso voltado para a caracterização de uma
realidade específica demonstrando suas especificidades. Assim, buscou-se investigar este
fenômeno no contexto em que está inserido (YIN, 2001) e, a partir disso, identificar seus
sintomas, evolução, resultados e consequências.
Tratou-se de uma abordagem qualitativa para a busca de informações e relações que
visaram a verificação do conhecimento ou do contexto existente sobre o caso, assim podendo,
além de apenas enumerar, compreender o fenômeno a partir de perspectivas da situação de
estudo (GODOY, 1995).
Aplicou-se a pesquisa exploratória procurando explicitar o problema do estudo, além
de ser uma pesquisa participante na qual ocorre a interação entre o pesquisador e os investigados
estando o primeiro inserido no contexto do estudo (GIL, 2002). Em paralelo, esta pesquisa pode
ser enquadrada como pesquisa-ação, na qual um conjunto de procedimentos técnicos são
adotados para o conhecimento da realidade ou um aspecto desta, de maneira coletiva
(BALDISSERA, 2001).
O universo abrangido pelo estudo foi a Bacia do Paraná 3, no qual se realizou uma
amostragem não probabilística, do tipo amostragem por acessibilidade ou conveniência,
empregada quando a amostra é selecionada por ser mais acessível à pesquisa (OLIVEIRA,
2001) sem desconsiderar que existem outras entidades que se enquadram no estudo.
A coleta dos dados foi dividida em dois momentos, no primeiro ocorreu a aplicação de
um questionário estruturado junto às entidades não governamentais de Ater (Biolabore e Capa)
atuantes na região onde foram solicitadas as informações de número de agentes, municípios de
atuação, número de agricultores abrangidos, organizações de economia solidária, focos de
atuação, dentre outros dados relevantes para o estudo.
O segundo momento tratou de investigar entidades governamentais (Emater e
universidades) e para tanto, foi realizada uma entrevista informal com alguns representantes, os
quais elencaram as ações desenvolvidas pelas entidades neste âmbito. Além disso, a pesquisa
bibliográfica auxiliou para a complementação dos dados e informações sobre o estudo proposto.
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Os dados foram sistematizados em quadros através de transcrição de entrevistas e,
posteriormente realizou-se uma análise descritiva inferindo sobre os resultados da pesquisa e
desenvolvendo a discussão.

2.3. Resultados e discussão
2.3.1. Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná – Biolabore
A Biolabore foi fundada em 2005 por formandos das ciências agrárias que optaram por
uma atuação diferenciada no mercado de trabalho, buscando serviços que satisfizessem suas
necessidades financeiras, e que, mais do que isso, pudessem prestar seus conhecimentos para o
desenvolvimento da agricultura. Desde seu início, firmou contratos e convênios para a atuação
em iniciativas que visassem ao desenvolvimento rural sustentável. Em 2017, contava com uma
equipe interdisciplinar e multidisciplinar com o objetivo de atender com qualidade as entidades
e agricultores contratantes.
O quadro abaixo demonstra os trabalhos desenvolvidos pela Biolabore em 2017 e as
características específicas de cada caso.
Quadro 1. Caracterização da Ater desenvolvida pela Biolabore na BP3
Entidade parceira: Itaipu Binacional
Modalidade: Contrato
Início: 2008
Final: março de 2018 (prorrogável mais 2 anos)
N° de técnicos
Escolaridade
Municípios
N° de
Área de atuação
agricultores
20
1 coordenador,
1 agroindústrias,
3 cooperativas,
2 apicultura/
meliponicultura,
13 campo.

Formação
Eng. Agrônomo,
Tec. Alimentos,
Tec.
Agroecologia,
Tec.
Agropecuário,
Zootecnista,
Tec. Meio
ambiente,
Engenheiro
Florestal.

17
Medianeira, Matelândia,
Céu Azul, Santa Tereza
do Oeste, Vera Cruz do
Oeste e São Pedro do
Iguaçu, Palotina, Terra
Roxa e Guaíra, Altônia,
Mundo Novo, Pato
Bragado e Entre Rios do
Oeste, Santa Helena,
Diamante D’Oeste e São
José das Palmeiras,
Ouro Verde do Oeste.

Entidade parceira: Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA
Início: Outubro 2014
Fim: Março de 2018

504
agricultores
familiares
6 cooperativas
13
associações
130
agroindústrias

Olericultura, fruticultura,
pecuária leiteira e de corte,
grandes culturas, criação
de aves, suínos, produtos
agroindustrializados.

Modalidade: Convênio
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N° de técnicos

Escolaridade

Municípios

N° de
agricultores

Área de atuação

9
1 coordenador
1 assessor
7 campo

Formação

20
Foz do Iguaçu, Santa
Terezinha de Itaipu,
Itaipulândia,
Serranópolis do Iguaçu,
Medianeira, São Miguel
do Iguaçu, Ramilândia,
Missal, Santa Helena,
Vera Cruz do Oeste,
Diamante D’Oeste,
Ouro Verde do Oeste,
São José das Palmeiras,
Céu Azul, Toledo, Pato
Bragado, Entre Rios do
Oeste, Cascavel, Santa
Tereza do Oeste e
Lindoeste.

Aprox.
700
agricultores
familiares

Agroecologia para
horticultura, fruticultura,
pecuária de leite, etc.

Eng. Agrônomo,
zootecnista, tec.
agroecologia

(continuação)
Entidade parceira: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – Sebrae
Início: agosto de 2017
Fim: dezembro de 2017 (possibilidade de renovação)
N° de técnicos
Escolaridade
Municípios
12

Formação
Eng. Agrônomo,
Tec.
Agroecologia,
Zootecnista,
Med. Vet.

16
Entre Rios do Oeste,
Pato Bragado, Santa
Helena, Cascavel, São
José das Palmeiras,
Ramilândia, missal,
Itaipulândia, Toledo,
Santa Terezinha de
Itaipu, são Pedro do
Iguaçu, Serranópolis
do Iguaçu, medianeira,
Foz do Iguaçu, Ouro
Verde do Oeste, Céu
Azul

Modalidade: Contrato

N° de
agricultores

Área de atuação

54
agricultores
familiares

Pecuária leiteira

Fonte: Os autores, 2017

Uma das características em diferencial que a BP3 possui é o apoio da Itaipu Binacional
em ações de desenvolvimento. A usina hidrelétrica inaugurada em 1984 teve uma grande
alteração em sua atuação em 2003, quando mudou sua missão institucional e passou a trabalhar
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para o desenvolvimento sustentável da região e não apenas a visar apenas a produção de energia.
Este trabalho foi iniciado a partir de uma ampla iniciativa socioambiental conhecida como
Programa Cultivando Água Boa, o qual parte do reconhecimento da água como um recurso
universal e um bem comum. Assim, através de seus programas, iniciou-se uma busca por prover
várias ações de proteção de recursos e de disseminação de valores e saberes na BP3 (ITAIPU,
2005).
Dentre as ações desenvolvidas pelo Cultivando Água Boa, destaca-se a prestação de
Ater para a agricultura familiar, agroecológica, orgânica, de assentamentos da reforma agrária,
indígenas e quilombolas, evidenciando-se como um grande movimento na região. O contrato
da Biolabore com a Itaipu está vinculado ao programa de Desenvolvimento Rural Sustentável.
Como demonstra o quadro, nesse contrato a Ater é prestada por uma equipe
heterogênea em sua formação e abrange não apenas o setor produtivo, mas também a assessoria
no beneficiamento, disponibilizando um profissional específico para agroindústrias, além da
assessoria para cooperativas e associações de agricultores familiares, com técnicos também
específicos para o ramo.
Intyre (2006) relata que para que cooperativas de qualquer ramo prosperem é
necessário que os envolvidos estejam em um processo de educação empreendedora cuja
finalidade reside em permitir que a organização se torne competitiva, mas que que permaneça
imersa na confiança e nos valores culturais locais, valorizando a transparência, a confiança e os
valores democráticos. A assessoria para que esta educação ocorra deve ser inserida nas ações
norteadoras da Ater, que baseada em seus novos preceitos, ensina trazendo autonomia e
liberdade aos envolvidos.
Da mesma forma, o apoio às agroindústrias se sustenta no fato de que estas surgem
como uma alternativa para a busca de novos mercados, e permitam a utilização da diversidade
de produtos, a modernização do setor, maiores arrecadações e nível de emprego, e também que
garantam maior qualidade de vida no campo (AZEVEDO et al, 2000).
Além do contrato com a Itaipu Binacional, a Biolabore conta com um convênio com o
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA (recentemente extinto e realocado como
Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – Sead) com vistas
ao desenvolvimento de Ater em agroecologia. Também há um contrato com o Sebrae para o
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desenvolvimento de atividades de Ater através de um programa para produtores de leite,
visando à sustentabilidade e o aprimoramento na qualidade da atividade.
Ademais, as características da atuação da Biolabore corroboram com os demais
princípios da nova Ater, trabalhando sempre com a visão da redução do uso de agroquímicos
através do emprego de soluções alternativas (como caldas, adubos orgânicos e homeopatia), o
desenvolvimento rural sustentável, promovendo a integração dos agricultores familiares, a
equidade de gênero, valorizando a mulher do campo e incentivando seu empoderamento, o
apoio à soberania alimentar e nutricional, contribuindo para o acesso dos agricultores a
programas institucionais como o PAA e o Pnae e garantindo a qualidade superior nos alimentos
produzidos e comercializados.
2.3.2. Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia – Capa
O Capa é uma organização não-governamental – ONG criada em 1978 pela parceria
da Fundação Luterana de Diaconia – FLD com a Organização Protestante para a Diaconia e o
Desenvolvimento, ambas com sede em Berlim, na Alemanha. Inserido primeiramente no Rio
Grande do Sul, buscou sempre contribuir com a prática social e de serviço junto a agricultores
familiares e outros públicos da área rural com uma estratégia de desenvolvimento rural
sustentável (CAPA, 2017). Na BP3, o Capa possui um núcleo em Marechal Cândido Rondon,
que foi constituído em 1997 e teve como base e estímulo o envolvimento da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil – IECLB nas questões sociais da região Oeste do Paraná
(CAPA, 2017). O quadro abaixo, demonstra resumidamente a caracterização da atuação do
Capa na BP3.
Quadro 2. Caracterização da Ater desenvolvida pelo Capa na BP3
Entidade parceira:
Itaipu Binacional
N° de
Escolaridade
Municípios
técnicos
15

Formação

Modalidade: Convênio
N° de
Área de atuação
agricultor
es

15
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Auxiliar Técnico
de Produção
Agropecuária;
Técnicos/as em
agropecuária;
Engenheiros
Agrônomos e
Sociólogo

Marechal Cândido Rondon,
Mercedes, Maripá, Nova Santa
Rosa, Quatro Pontes, Toledo,
Diamante do Oeste, Vera Cruz
do Oeste, Ramilândia, Missal,
São Miguel do Iguaçu, Santa
Terezinha de Itaipu, Foz do
Iguaçu, Santa Tereza do Oeste e
Cascavel

Entidade parceira:
PPM (Pão para o Mundo) = Cooperação Internacional
N° de
Escolaridade
Municípios
técnicos
5

10

Formação
Maioria
são
anteriores

Técnicos/as
Agropec.
Agrônomos
Sociólogo

e

os

Aproxim
adamente
700

Assessoria Técnica (Ater) com
foco na Agroecologia: Hortifruti,
grãos
e
animais.
Assessoria
na
agrotransformação;
na
organização comunitária, na
certificação participativa e na
comercialização.

Modalidade: Termo de cooperação
N° de
Área de atuação
agricultor
es
Aprox.
Assessoria Técnica (Ater) com
mesmos
220
foco
na
Agroecologia.
Hortifruti, grãos e animais.
Assessoria
na
agrotransformação;
na
organização comunitária, na
certificação participativa e na
comercialização.

Fonte: Os autores, 2017

Da mesma forma que a Biolabore, o Capa conta com a Itaipu Binacional como uma
das principais entidades de fomento para os serviços de Ater na região. Este aporte de recursos
também se dá através do programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, que faz parte do
programa Cultivando Água Boa. A atuação do Capa é bastante abrangente neste convênio, já
que lida com pelo menos três públicos de agricultores diferentes: a agricultura familiar, os
assentados da reforma agrária de seis assentamentos e três comunidades indígenas, todos
voltados, principalmente, para o foco da assistência técnica para a agroecologia. Dessa forma,
os técnicos prestam assessoria àqueles agricultores que se enquadrem na realidade de uma
produção sustentável e que utilizem práticas alternativas de manejo em seus cultivos ou
criações, visando o cuidado com o meio ambiente.
A atuação dos técnicos do Capa perpassa a cadeia produtiva deste público beneficiário como
um todo, abrangendo desde a obtenção de insumos para os cultivos, até a produção
propriamente dita, perpassando aspectos como o fomento à agroindustrialização, o apoio à
comercialização, a assessoria para certificação agroecológica, o acesso ao crédito e ainda o
aporte socioambiental para as famílias e propriedades. Tudo isso em busca de proporcionar um
desenvolvimento sustentável e um incremento da qualidade de vida no campo.
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Além da Itaipu Binacional, o Capa recebe recursos de cooperação internacional através
do Pão Para o Mundo – Serviço Protestante para o Desenvolvimento da organização de ajuda
das Igrejas protestantes regionais e livres na Alemanha. Trata-se de uma iniciativa para
desenvolver esforços voltados a fazer com que todas as pessoas tenham sempre alimentos
suficientes, colaborando para a garantia da segurança alimentar e nutricional, que é um princípio
da nova Ater.
O trabalho desenvolvido pelo Capa também conta com a parceria mútua entre várias
entidades. É o caso da Associação Central de Produtores Rurais Agroecológicos – Acempre,
sediada no município de Marechal Cândido Rondon e que recebe assessoria dos profissionais
do Capa para sua gestão, organização e integração entre os agricultores associados. Outro
exemplo é a parceria com a Unioeste, por meio da qual busca-se o desenvolvimento de trabalhos
na estação experimental de Entre Rios do Oeste, onde se pretende implantar uma vitrine de
agroecologia, além de outras ações como eventos e feiras na universidade. Ademais, o Capa
ainda coordenou a estruturação e é a principal entidade de assessoria ao núcleo Oeste do Paraná
da Rede Ecovida de Agroecologia.
Assim como na região Oeste do Paraná, em especial na BP3, outras áreas do Sul do
País são abrangidas pelo Capa em seus demais núcleos, como é o caso do município de Verê
no Paraná, da região Oeste Catarinense e do Rio Grande do Sul, atendendo aos municípios de
Erechim, Pelotas e Santa Cruz.
A interdisciplinaridade da equipe, a forma de atuação voltada à responsabilidade
socioambiental, o público beneficiário da Ater, o fomento ao desenvolvimento sustentável e
demais outros aspectos fazem do Capa uma das entidades que praticam e trabalham no formato
e com preceitos da nova Ater.
2.3.3. Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater
A Emater foi criada em 1977 passando a assumir as atividades da Acarpa no estado e
se constituindo como uma empresa pública e de direito privado, com a visão de trabalhar na
difusão de tecnologia para o meio rural com atenção às comunidades mais pobres, aos efeitos
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no meio ambiente e aos impactos das mudanças climáticas nos pequenos municípios
(EMATER, 2017).
Baseia sua atuação na Lei 17.447/2012, a qual instituiu a Política Estadual de
Assistência Técnica e Extensão Rural – Peater-PR e o Programa Estadual de Assistência
Técnica e Extensão Rural – Proater-PR. Assim como a Lei federal, preconiza o trabalho voltado
ao desenvolvimento rural sustentável, à redução de desigualdades, para a segurança e soberania
alimentar e nutricional, bem como a equidade de gênero, à gratuidade, às metodologias
participativas e à agricultura de base ecológica (PARANÁ, 2012).
Na BP3, a Emater tem desenvolvido um trabalho na preservação do meio ambiente e matas
ciliares. No início, tratava-se de uma iniciativa do Estado que, posteriormente, foi assumida por
uma parceria entre Emater, Itaipu Binacional e prefeituras, na qual a primeira desempenha o
papel da prestação de serviços, desenvolvimento de projetos e acompanhamento das ações, a
segunda garante o aporte de recursos e gestão e a terceira atua com contrapartidas disponíveis
em cada caso. Essa iniciativa envolve várias ações, como a adequação de estradas, a
recomposição de matas ciliares, a recuperação de solos, a eliminação de passivos ambientais,
dentre outras.
Um programa desenvolvido para a agricultura no Estado, executado pela Emater
também na BP3 foi o Pró-Solo. Instituído pelo decreto n° 4.966/2016, o Programa Integrado de
Conservação do Solo e Água do Paraná – Pró-Solo objetiva a sensibilização do produtor, a
formação de especialistas e a capacitação permanente sobre estratégias de conservação do solo
agrícola, além da transferência e difusão de tecnologias, práticas e estratégias de conservação
do solo, da interação entre órgãos públicos em cooperação para controle da erosão do solo, do
incremento da atividade econômica e da produtividade em equilíbrio com a conservação dos
recursos naturais (PARANÁ, 2016). Por meio desse programa, os agricultores que desejam, por
adesão voluntária, podem apresentar um projeto técnico de conservação de solo e água de sua
propriedade à Emater, que o encaminha à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - Adapar
e auxilia para a execução conforme o cronograma, servindo especialmente para aqueles
proprietários que foram notificados pelo descumprimento de alguma legislação de conservação
do solo (PARANÁ, 2016).
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Outra iniciativa em que a Emater, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento e juntamente com vários outros parceiros desenvolve é a Campanha Plante Seu
Futuro. Lançada em 2013, a qual tem como proposta ações permanentes de divulgação e
capacitação de boas práticas agrícolas no campo que proporcionem incremento da rentabilidade
com preservação ambiental (EMATER, 2017). A atuação envolve várias técnicas da produção
de alimentos, porém determina como principais frentes o manejo integrado de solos e água, a
sanidade agropecuária, o manejo integrado de culturas (pragas, doenças e plantas daninhas) e o
manejo e controle de formigas cortadeiras. Um exemplo de atividade da campanha é a parceria
da Emater com a Unioeste de Marechal Cândido Rondon, na qual cinco agricultores
disponibilizaram suas propriedades para que 20 alunos do curso de agronomia, juntamente com
os técnicos da Emater, realizassem o monitoramento de pragas e doenças adotando o manejo
integrado na cultura da soja, visando racionalizar o uso de agrotóxicos no tratamento das
plantações (EMATER, 2016). Semanalmente, boletins informativos das regiões são
disponibilizados com detalhamento sobre o clima, culturas, ataque de pragas e doenças nas
unidades demonstrativas abrangidas pela campanha, além de serem desenvolvidos treinamentos
e capacitações com agricultores.
No mesmo sentido, o Projeto Grãos, estabelecido desde o início dos anos 2000, trouxe
consigo o objetivo de gerar um modelo de sistema de produção de grãos para as pequenas e
médias propriedades que buscasse a sustentabilidade em todos os sentidos (ADEGAS e
HARGER, 2007).
Em uma iniciativa voltada ao fomento de agroindústrias para agricultura familiar, foi criado
em 2000 pelo governo do Estado do Paraná o Programa Fábrica do Agricultor, que tinha como
objetivo a agregação de valor aos produtos da agricultura familiar através da implementação de
pequenas e médias agroindústrias, gerando emprego e renda, inserindo os agricultores no
mercado com premissas na sustentabilidade (PEZENTI e BERTOLINI, 2011). Com vistas ao
apoio à qualificação da gestão das organizações da agricultura familiar, a Emater também
desenvolveu trabalhos em cooperativas de agricultura familiar na BP3 através do Programa
Mais Gestão. Por se tratar de um programa de âmbito federal, a Emater foi uma das executoras
na região, o que se deu através de chamada pública, em 2012 e 2013, e desempenhou as
atividades nos anos de 2014 a 2016, principalmente com o objetivo de qualificar as cooperativas
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e garantir o acesso aos mercados, envolvendo o auxílio para a coordenação de seus recursos,
processos e estruturas, para a finalidade política, social e econômica (SEAD, 2017). Mesmo
com a finalização do programa, algumas ações ainda são desenvolvidas para as cooperativas de
modo informal através da Emater.
Por fim, considerando estas e demais ações desempenhadas pela Emater na BP3,
podese inferir que a entidade pratica o desenvolvimento local da agricultura familiar e se
enquadra, de certa forma, nos princípios citados pela nova Ater

2.3.4 Universidades
Durante o estudo foi possível evidenciar que algumas universidades também se
enquadram como atores no processo das ações de Ater na BP3. É o caso da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, principalmente em seus campi de Marechal Cândido
Rondon, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu e da Universidade Federal de Integração
LatinoAmericana – Unila, de Foz do Iguaçu. Essas entidades se envolvem, principalmente por
meio de projetos de extensão universitária, no desenvolvimento rural sustentável da região e
promovem ações que auxiliam os agricultores e a sociedade em geral.
Destacam-se nas universidades alguns cursos específicos que estão voltados para estas
demandas, como é o caso dos cursos de Agronomia, Zootecnia e a Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável, todos do Centro de Ciências Agrárias e também os cursos
de História e Geografia do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da
Unioeste em Marechal Cândido Rondon. Na Unila, principalmente o curso de Desenvolvimento
Rural e Segurança Alimentar destaca-se neste âmbito.
Algumas iniciativas podem ser citadas como exemplos neste trabalho desenvolvido
pelas universidades em prol da agricultura através da extensão, a saber, o Núcleo de Estudos de
Produção Agroecológica de Leite – Nepal da Unioeste de Marechal Cândido Rondon que,
através de seu projeto, atua na região Oeste do Paraná e com o apoio do CNPQ, MDA e MCTI
presta, desde 2014, assistência técnica a produtores de leite que apresentem potencial para a
produção agroecológica em assentamentos da reforma agrária nos municípios de Diamante
D’Oeste, Ramilândia e São Miguel do Iguaçu, totalizando 67 produtores que além de
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recomendações para a produção mais sustentável, recebem análises da qualidade do leite
periodicamente (NEPAL, 2015).
Além do Nepal da Unioeste, é relevante, também, o Laboratório de Geografia de Lutas
do Campo e da Cidade – Geolutas, fundado em 2007 na Unioeste em Marechal Cândido
Rondon, vinculado ao curso de Geografia, que tem o objetivo de realizar pesquisas que se
dedicam à compreensão da subordinação, lutas e resistências construídas pelos diferentes
sujeitos e classes organizadas nos movimentos sociais, sindicatos, associações, entidades e um
conjunto de ações e manifestações verificadas no espaço urbano e rural. Mais do que isso,
desenvolve ações de extensão rural, principalmente, em acampamentos e assentamentos da
reforma agrária, comunidades indígenas, quilombolas e faxinalenses (GEOLUTAS, 2007).
O projeto de extensão Capacitação em Inclusão Digital para Cooperativas de
Economia Solidária do Oeste do Paraná, com recursos do Ministério das Comunicações através
do programa “Redes Digitais”, juntamente com a Fundação Araucária, que realizou durante os
anos 2015 e 2016 cursos de capacitação em informática de uma maneira inovadora para agentes
da agricultura familiar, com tecnologias de informação e comunicação que os auxiliasse no diaa-dia de suas atividades nas propriedades e nas cooperativas e associações (CORBARI et al,
2017).
O projeto de extensão “ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos
indígenas” do curso de Ciências Sociais da Unioeste, campus de Toledo também é um exemplo
na extensão universitária que trabalha principalmente na discussão com lideranças das
comunidades indígenas e na troca de informações e saberes sobre os direitos indígenas e
reivindicações desses povos (KAVA e NIEDERMAYER, 2014).
Outra iniciativa relevante é a inserção de feiras agroecológicas nos campi da
Unioeste em Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu e no campi da Unila
em Foz do Iguaçu. As feiras ocorrem uma vez por semana e tem o objetivo de fomentar a venda
de produtos artesanais, orgânicos e agroecológicos, de ser um espaço cultural e de trazer os
agricultores para um novo canal de comercialização, baseado em cadeias curtas que valorizem
sua produção.
A disposição de uma área experimental pela Unioeste, em Entre Rios do Oeste, tinha
o propósito de levar o local a ser uma vitrine para a produção agroecológica e também permite
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a interligação da pesquisa aplicada nas universidades com a aplicação de seus resultados nas
propriedades dos agricultores através da extensão.
Além dos exemplos citados, várias outras iniciativas das universidades aproximam a
Ater da agricultura na BP3. A promoção de eventos, seminários, reuniões técnicas, dias de
campo, dentre outras, são ações de difusão de conhecimentos e troca de saberes que a extensão
universitária fornece à sociedade e, em especial, aos agricultores familiares. Todas essas
características também estão ligadas aos preceitos da nova Ater.
A extensão universitária, conforme o pensamento freiriano, está presente nessa
instituição atrelada ao serviço de um processo transformador, emancipatório e democrático,
baseada no diálogo e no respeito à cultura local, assim como no conceito de extensão das
universidades públicas brasileiras (SERRANO, 2013). As atividades de extensão, em uma visão
atual e futura, devem ter como objetivo prioritário o apoio solidário na resolução de problemas
de grupos excluídos e/ou discriminados, dando-lhes a voz (SANTOS, 2011).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desse estudo evidenciaram que a agricultura familiar na BP3 conta com
várias iniciativas que auxiliam a nova Ater, beneficiando as propriedades e as famílias do
campo. Uma consideração destacável é o apoio da Itaipu Binacional no fomento a estas
atividades.
A forma de atuação revelou aproximação com o atendimento aos princípios do
desenvolvimento rural sustentável com ações focadas na diversificação, no cultivo alternativo,
no cuidado com o ambiente e com as pessoas; a gratuidade por existirem entidades
financiadoras para esses serviços prestados; a adoção de metodologia participativa,
considerando a opinião dos envolvidos para a tomada de decisões; o enfoque multidisciplinar,
interdisciplinar e intercultural com equipes técnicas e públicos beneficiários heterogêneos; a
adoção de princípios da agricultura ecológica; e a contribuição para a soberania alimentar e
nutricional pelo envolvimento em programas de alimentação e destinação de produtos saudáveis
à localidade, enquadrando-se nos preceitos regidos pela nova Ater.
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Cabe destacar que, mesmo este trabalho tendo evidenciado algumas entidades que
desenvolvem ações no âmbito da Ater para a agricultura familiar na BP3, outras iniciativas
também podem existir, como é o caso do programa de sustentabilidade do Banco do Brasil, que
incentiva ações de desenvolvimento sustentável, da Cresol, que também oferece serviços de
assistência técnica para seus associados e de demais entidades que estão em consonância com
a agricultura familiar.
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, A AGRICULTURA
FAMILIAR E A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
THE NATIONAL SCHOOL FOOD PROGRAM, FAMILY AGRICULTURE, AND
HEALTHY FOOD
Erica Rodrigues 44
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GT7: Segurança e soberania alimentar; Cultura alimentar: interfaces nos
contextos rurais e urbanos.
Resumo
O principal objetivo do PNAE é, promover a alimentação escolar com respeito à cultura e aos
hábitos alimentares regionais, incentivando a agricultura familiar, que constitui representativo
grupo social nas unidades produtivas do meio rural, e foi desfavorecida, por décadas, em
detrimento dos grandes produtores. Este artigo de revisão bibliográfica foi desenvolvido a
partir de materiais já elaborados. A pesquisa caracteriza-se como exploratória, uma vez que
visa proporcionar maior familiaridade com um tema de modo a torná-lo mais explícito e
aprofundado. O objetivo proposto foi de buscar compreender as definições de agricultura
familiar, bem como o processo que colocou a agricultura nos patamares atuais, e, os aspectos
que envolvem a alimentação saudável nas escolas, o PNAE que constitui atualmente uma
importante estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), ao promover o Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) através da alimentação escolar.
Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional. Agricultura alternativa. Sustentabilidade.
Abstract
PNAE is the most enduring program in the fiel of education in Brazil, and its main objective is
not only to offer meals in schools, but to promote healthy eating, with respect to regional food
habits and culture, and encourage the family farming, which constitutes the majority social
group of productive units of the Latin American rural environment, and was, however,
oppressed with the green revolution, which brought important technological advances, but
resulted in a productive system with policies that favored for decades the great producers ,
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generating social problems that are currently the subject of important discussions. This
bibliographical review article was developed from materials already elaborated, consisting
mainly of books and scientific articles. The research is characterized as exploratory, since it
aims to provide greater familiarity with a theme in order to make it more explicit and indepth.
The objective of this study was to understand the concept of family farming, as well as the
process that placed agriculture at the current levels, and the aspects that involve healthy eating
in schools, the PNAE, which is currently an important strategy for Food and Nutrition Security
(SAN), by promoting the Human Right to Adequate Food (DHAA) through school feeding.
Key words: Food and nutritional safety. Alternative agriculture. Sustainability
1 INTRODUÇÃO
A infância é marcada pelo desenvolvimento e pelo crescimento, e devido seu intenso
processo de formação, as crianças precisam de nutrição adequada para crescer de forma
saudável. A alimentação escolar não é matéria recente, é uma necessidade de extrema
relevância para o crescimento, desenvolvimento, para a aprendizagem e o desempenho escolar
dos estudantes.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Estado é responsável pelo
atendimento às necessidades básicas vitais, sobretudo das crianças e das populações mais
vulneráveis, assim, para contribuir no crescimento, desenvolvimento biopsicossocial,
aprendizagem e rendimento escolar, a alimentação escolar é ofertada em toda a rede básica de
ensino no Brasil através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
O PNAE é responsável pela aquisição e distribuição dos alimentos a serem inseridos
nas refeições oferecidas pelas escolas. O programa consiste na transferência de recursos
financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, recursos que devem ser utilizados exclusivamente na aquisição dos gêneros
alimentícios, além disso, a partir da Lei da Alimentação Escolar, o PNAE determina que ao
menos 30% dos alimentos adquiridos devem ser oriundos de empreendedores rurais familiares
locais, incentivando assim, a agricultura familiar (AF) e o desenvolvimento rural sustentável.
Este trabalho está baseado na pesquisa bibliográfica, que procura explicar um problema a partir
de referências teóricas publicadas em documentos, a coleta de dados ocorreu por meio de
informações contidas em livros e artigos (impressos e online).
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O objetivo proposto foi o de buscar compreender a definição de agricultura familiar,
bem como o processo que colocou a agricultura nos patamares atuais, e, os aspectos que
envolvem a alimentação saudável nas escolas, o PNAE que constitui atualmente uma
importante estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), ao promover o Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) através da alimentação escolar.

2 AGRICULTURA FAMILIAR, O PNAE E A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A

agricultura surgiu há cerca de 10 mil anos, quando o homem deixou de ser

nômade, caçador e coletor e passou a cultivar plantas, criar animais e produzir seu próprio
alimento (DA CUNHA e LIZARELLI, 2014).
Para Feldens (2018), a evolução e o desenvolvimento da agricultura passam por
importantes momentos históricos que nos trazem aos dias atuais, como a invenção dos
primeiros instrumentos agrícolas, ocorrida no período Neolítico, a descoberta do fogo a partir
do atrito entre pedaços de madeira ou pedras (que mais tarde torna-se ainda mais útil como
fonte e energia), a criação das máquinas agrícolas da antiguidade, como a roda, o arado de
madeira de tração animal, a alavanca, etc.
Na idade média, houve o desenvolvimento das máquinas e equipamentos agrícolas
mais complexos, como moinhos, o arado de ferro, e outros equipamentos, que foram possíveis
devido ao surgimento da metalúrgica, e, com o advento das máquinas a vapor e da eletricidade,
no período do renascimento, a agricultura experimentou um grande salto (FELDENS, 2018).
Partindo de simples equipamentos de madeira, a agricultura é praticada hoje com os
mais modernos equipamentos, mas à medida que a tecnologia foi se aperfeiçoando e
aumentando o desempenho das plantações, maior foi sua ação agressiva à natureza
(FELDENS, 2018).
Segundo Ehlers (2009), este padrão moderno de agricultura, se espalhou na década de
70 por diversos países trazendo a esperança de reduzir ou acabar com a fome, mas em pouco
tempo, a euforia das grandes safras deu espaço para a preocupação com a sustentabilidade
deste padrão produtivo.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Com isso, surgiram na mesma época movimentos contrários à utilização de adubos
químicos e agrotóxicos nos processos produtivos, movimento que ficou conhecido como,
agricultura alternativa, poucos anos depois emergiram os debates relacionados à qualidade de
vida das pessoas, aos problemas ambientais, à destruição da camada de ozônio e o aquecimento
global, a dilapidação das florestas e outros, este contexto levou ao surgimento da expressão
desenvolvimento sustentável.
Exemplo disto foi o livro escrito por Rachel Carson ainda na década de 60 intitulado,
Primavera Silenciosa, (Silent Spring) o qual fazia duras críticas às mudanças no sistema
produtivo e seus impactos no meio ambiente como um todo.
As intensificações das descobertas científicas e das inovações tecnológicas, sobretudo
relativas à agricultura, culminaram na chamada Revolução Verde, ocorrida ainda na década de
70, envolvendo grandes transformações na história da agricultura e da agronomia. O avanço
na engenharia genética foi, certamente, o ponto crucial deste fenômeno, o que promoveu a
melhoria nos índices de produtividade, cuja base se deu pelo emprego de variedades vegetais
melhoradas (EHLERS, 2009).
A Revolução Verde trouxe consigo um pacote tecnológico que permitiu triplicar a
produção mundial entre 1950 e 2000. Os estados criaram uma série de instrumentos que
asseguraram a implantação deste modelo convencional, inclusive com a criação de linhas de
crédito para o investimento, que não estava ao alcance dos pequenos produtores familiares, os
quais tiverem que vender suas terras e migrar para os centros urbanos gerando um problema
social, o êxodo rural e inchaço das cidades (EHLERS, 2009).
O êxodo rural culminou em aumento das taxas de desemprego e subemprego, da
marginalização, das favelas e problemas de infraestrutura nas áreas urbanas. Além destes
problemas sociais, a modernização da agricultura gerou contaminação das águas, dos
alimentos, de muitos trabalhadores rurais, a destruição de florestas e a erosão dos solos.
O percurso do homem sobre a terra foi marcado por sua interação com a natureza.
Hoje o homem é um poderoso agente de transformação dos ciclos naturais. Nesta trajetória, a
agressão ao meio ambiente foi marcante, isso ocorreu de modo que tornou urgente a
necessidade de buscar alternativas sustentáveis no campo, que possibilitem o desenvolvimento
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de técnicas agrícolas capazes de promover o manejo eficiente dos recursos de modo que atenda
às demandas do homem sem comprometer a disponibilidade futura destes recursos.
Em grande escala, surgiu na década de 80, novos grupos com ideias que repensavam
a agricultura convencional, e, foi reconhecida e necessidade de conciliar a produção, a
viabilidade econômica e a conservação ambiental. A estratégia modernizadora, adotada pelo
Brasil e outros países em desenvolvimento, deu prioridade para os estabelecimentos patronais,
o que gerou o enfraquecimento da agricultura familiar, mesmo assim, estas propriedades ainda
representam 25% da área cultivada no Brasil (EHLERS, 2009).
2.1 Agricultura Familiar no Brasil
Constata-se que existem duas linhas distintas nos métodos de produção agrícola, a
chamada agricultura convencional e a agricultura alternativa.
Para Vieira Filho e Silveira (2012), na agricultura alternativa, ou tradicional, são
utilizados métodos mais simples de plantio, sem o uso de defensivos agrícolas com fins de
subsistência, onde se destaca a agroecologia, por exemplo, já na agricultura convencional, ou
moderna, se dispõe do manancial químico e tecnológico.
Embora existam variantes importantes nesse contexto, a grande produção agrícola
brasileira pode ser caracterizada como moderna, e o modelo predominante de agricultura é
marcado pelo desgaste do meio ambiente (VIEIRA FILHO; SILVEIRA, 2012). Assim, diante
dos problemas ambientais decorridos da modernização da agricultura e da insustentabilidade
do modelo de produção agrícola predominante, é importante buscar alternativas sustentáveis,
como a agricultura familiar.
No modelo tradicional de agricultura, destaca-se a agricultura familiar, que segundo
Abramovay (1997) é aquela em que a gestão, o trabalho e a propriedade vêm de indivíduos
com laços de sangue ou de parentesco. A agricultura familiar tem um papel central a cumprir
no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lançados em 2015 pela
Organização das Nações Unidas.
Os agricultores familiares não devem ser entendidos como sinônimo de pobreza ou
de atraso, ou fadados ao desaparecimento inexorável, é importante destacar a própria
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terminologia que vem sendo utilizada, deixando de referi-los como pequenos produtores para
passar a chamá-los de agricultores familiares ou unidades produtivas familiares
(SCHNEIDER, 2016).
A Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, define que agricultores familiares são aqueles
que desenvolvem atividades em estabelecimentos cuja área não exceda a quatro módulos
fiscais, dirigidos pela própria família, e desempenhem os trabalhos com mão-de-obra
predominantemente familiar, e cuja renda deve, predominantemente, originar-se dessas
atividades.
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a agricultura familiar brasileira é a
oitava maior produtora de alimentos do mundo, com um faturamento anual de US$ 55,2
bilhões. A agricultura familiar se diferencia da agricultura não familiar, sobretudo pela gestão
da propriedade, além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, que é
seu local de trabalho e de moradia.
É possível observar ainda que a diversidade produtiva é uma característica marcante
desse setor, e segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total dos
estabelecimentos

agropecuários

brasileiros

pertencem

a

grupos

familiares.

São

aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles está na Região
Nordeste. Também são considerados agricultores familiares: silvicultores, aquicultores,
extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária (MMA,
2019).
Segundo Schneider (2016), a agricultura familiar constitui o grupo social majoritário
de unidades produtivas do meio rural latino-americano, e para o autor, nos anos recentes houve
avanços importantes no reconhecimento do papel do agricultor familiar no desenvolvimento
rural e na superação da pobreza e da fome. A exemplo disso, o Programa Nacional de
Alimentação Escolar no Brasil, que apoia e incentiva a Agricultura Familiar.

2.2 O Programa Nacional de Alimentação Escolar e sua importância na educação
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A fome é um problema mundial de extrema gravidade. Segundo Chaves et al. (2009),
uma criança bem alimentada durante sua permanência em sala de aula apresenta maior
frequência e melhor desempenho escolar.
No Brasil a Educação é um direito social fundamental, previsto na Constituição
Federal, conforme o artigo 205 “a educação, direito de todos e dever do estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho”. Do mesmo modo, com a emenda constitucional nº 64/2010, há alteração do art.
6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social.
A alimentação escolar é subsidiada no Brasil pelo Governo federal, através do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, uma autarquia vinculada ao Ministério
da Educação e que coordena o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que por
sua vez, foi implantado em 1955, com o objetivo de garantir que sejam atendidas as
necessidades nutricionais dos estudantes durante sua permanência na escola (FNDE, 2019).
Com um histórico oficial de quase seis décadas, o PNAE é a política pública mais
longeva do Brasil na área da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Segundo Stolarski
(2014), a maçonaria iniciou, por volta de 1908, o atendimento voluntário em escolas no Mato
Grosso com fornecimento de refeições. Há relatos de que em 1924 trabalhadores voluntários
também forneciam comida em escolas de Minas Gerais, mas a partir de 1930 alguns estados
brasileiros começaram a se responsabilizar pela alimentação das crianças nas escolas
(STOLARSKI, 2014).
A fome e a desnutrição representavam graves problemas sociais neste período no
Brasil, então no início da década de 40, o então Instituto de Nutrição embasou proposta para
que o Governo Federal assumisse financeiramente o atendimento da demanda por alimentação
escolar, e na década de 50, ocorreu a primeira tentativa de estruturar um programa nacional de
alimentação escolar (STOLARSKI, 2014).
Ainda na década de 50 o Brasil recebeu uma grande doação da United Nations
Internacional Children Emergency Fund (UNICEF), decorrente de excedentes de uma
supersafra americana, depois, com o fim dos donativos, o governo assumiu financeiramente o
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programa, por considerar que a interrupção deste serviço traria impacto negativo
(STOLARSKI, 2014).
Em 1955 houve a criação da Campanha da Merenda Escolar, alterada em 1956 para
Campanha Nacional de Alimentação Escolar, momento em que o programa ganhou
abrangência nacional. Significativas doações de organismos internacionais contribuíram na
manutenção do programa até o início da década de 70, momento em que houve a priorização
na aquisição de gêneros nacionais, com a consequente criação de várias indústrias no Brasil, e
com a nova constituição de 1988, o direito à alimentação escolar passou a ser uma garantia
(STOLARSKI, 2014).
Em 2001, por meio de medida provisória, se priorizou a utilização de gêneros
alimentícios relacionados aos hábitos alimentares regionais, isso se deu com a obrigatoriedade
de que 70% dos recursos transferidos pelo governo federal fossem aplicados em produtos
básicos. Outro marco importante no PNAE foi o surgimento do controle social no programa,
através do Conselho e Alimentação Escolar (CAE), a partir de 2005 o PNAE passou a integrar
a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (STOLARSKI, 2014).
A definição de Segurança Alimentar e Nutricional, construída por ocasião da
elaboração do documento brasileiro para a Cúpula Mundial de Alimentação, por representantes
do governo e da sociedade civil, significa, garantir a todos condições de acesso a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo,
assim, para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa
humana (FREITAS; PENA, 2007).
O PNAE passou por diversas mudanças ao longo do tempo, hoje o programa não busca
apenas reduzir a fome e alimentar os estudantes durante sua permanência na escola, mas
também passou a incentivar a agricultura familiar.
A Lei 11.947 de 2009, também conhecida como Lei da Alimentação Escolar, dispõe
sobre a alimentação escolar e institui como diretrizes, entre outras, o desenvolvimento
sustentável, que incentiva a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em
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âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares
rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes quilombos
(GABRIEL et. al, 2015).

2.3 A sustentabilidade através da alimentação escolar
No que diz respeito ao apoio ao pequeno produtor rural, é importante destacar que o
maior passo do PNAE se deu com a Lei Federal n°. 11.947, a qual estabelece que no mínimo
30% dos recursos do programa seja destinado à compra de produtos diretamente de agricultores
familiares, criando um circuito curto de venda direta disponível às pequenas unidades de
produção agrícola em cada municipalidade brasileira (CONSTANTY, 2014).
A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar esta fundamentada nas
diretrizes da referida lei, em especial no que tange ao emprego da alimentação saudável e
adequada, adotando-se alimentos variados, seguros, que respeitam a cultura, as tradições e os
hábitos alimentares saudáveis e regionais, bem como ao incentivo para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar,
apoiando a sustentabilidade (FNDE, 2019).
O PNAE é uma política pública que, em diferentes níveis e diferentes sentidos, apoia
a sustentabilidade. A agricultura, para Constanty (2014), deve ser pensada numa dinâmica de
ecodesenvolvimento e de economia solidária, visando o cuidado e a integração à comunidade
de vida do planeta, pois ao lado do uso predatório dos recursos do planeta, o atual modo de
produção/consumo pressupõe desigualdade social e assegura a falta de condições de vida
mínimas para bilhões de pessoas.
Neste contexto, falar de desenvolvimento sustentável no campo implica falar da
agricultura familiar e do PNAE, o qual apresenta um papel importante na educação para a
sustentabilidade e para a alimentação saudável nas escolas. A educação ambiental pode
contribuir na solução de graves problemas ambientais da atualidade, pois o campo da educação
está diretamente ligado à promoção de mudanças nos sujeitos e na realidade. A educação
desenvolve o pensamento crítico, e ainda traz informações e dá direcionamento para a busca
de conhecimentos.
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Neste sentido, a educação ambiental tem um importante papel na promoção de saberes
relativos à sustentabilidade, da mesma forma, a educação nutricional corrobora com o alcance
dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Para Boff (2014, p. 14), a sustentabilidade é definida como:
o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade a integridade
da Mãe Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos,
químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução da vida, o
atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações, e a continuidade, a
expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias
expressões.

É papel do PNAE, estimular a educação alimentar e nutricional e a educação para uma
alimentação saudável a partir das escolas. Para Bizzo e Leder (2005) é relevante exibir e
estimular o consumo de alimentos saudáveis nas escolas, e não comercializar alimentos
prejudiciais à saúde dos indivíduos.
A obrigatoriedade da implementação da educação nutricional no ensino fundamental,
como uma política pública premente, é essencial às necessidades nutricionais, de saúde e
sociais da população escolar, demandando investimentos em sua concretização e nos requisitos
técnico-científicos fundamentais à sua efetivação (BIZZO e LEDER, 2005).
A promoção da educação nutricional através do PNAE esta pautada em
suas diretrizes, conforme o item a Lei Federal n°. 11.947. “a inclusão
da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de
vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional”.
Conforme a mesma lei compete ao Ministério da educação promover estudos e
pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a alimentação escolar, desenvolvidas no
âmbito das respectivas escolas, e compete ao Conselho de Alimentação Escolar, fiscalizar e
acompanhar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar.
Foi criado, em 2012, a partir de discussões entre representantes do Ministério da Saúde,
da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social, de universidades e da sociedade civil,
o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas, um
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documento com objetivo de criar um campo comum de reflexão e orientação da prática, dentro
do conjunto de iniciativas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) (BRASIL, 2012).
O documento foi formulado com o objetivo de consolidar práticas e conceitos da
educação alimentar, além de permitir uma atuação multidisciplinar sobre as políticas que
promovem o direito a uma alimentação adequada, previsto na Constituição e em tratados
internacionais (BRASIL, 2012).
Para Amparo-Santos (2013), o Marco de Referência de EAN para Políticas Públicas
deve ser visto como um divisor de águas, um documento no qual se pode navegar com mais
segurança, uma bússola que, com frequentes ajustes, assegure a possibilidade de desbravar
novas terras e que possa contribuir para o objetivo de garantir à sociedade brasileira o direito
a uma alimentação adequada e saudável.
O documento é relevante para as políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil,
afinal, é reconhecida a importância da educação alimentar e nutricional como estratégica para
a promoção da alimentação saudável dentro do contexto da realização do Direito Humano à
Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (AMPAROSANTOS, 2013). O documento indica nove princípios que norteiam ações em diversos
cenários e setores, conforme apresenta a figura a seguir.
Figura 1 – Os nove princípios para as ações de EAN.
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Fonte: Adaptado do Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. IV in:
MDS

O Marco de Referência foi elaborado como uma política pública, entretanto, é uma
referência que pode servir como parâmetro para toda a sociedade. As ações de EAN devem
ocorrer nos mais diversos setores da sociedade, de modo a respeitar os nove princípios:
Sustentabilidade ambiental, social e econômica; Abordagem do sistema alimentar na sua
integralidade; Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e
perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas; A comida e o
alimento como referências; Valorização da culinária enquanto prática emancipatória; A
promoção do autocuidado e da autonomia; A educação enquanto processo permanente e
gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos; A diversidade nos cenários
de prática; Intersetorialidade e o Planejamento, avaliação e monitoramento das ações.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir do estudo realizado é possível entender o conceito de agricultura familiar e como o
PNAE contribui significativamente como um canal de comercialização para os atores da
agricultura familiar. E compreendeu-se ainda o processo evolutivo da agricultura no decorrer
da história, e quais foram as motivações que levaram ao estágio atual da agricultura
convencional.
É possível entender que o PNAE promove melhor oferta de gêneros alimentícios, locais ou
regionais, que, associados aos processos de educação alimentar e nutricional, previstos nos
objetivos do PNAE e fundamentado no marco de referência em educação alimentar e
nutricional, constituem importante ação de promoção da alimentação saudável, do direito
humano a alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional não só dos alunos, mas
de toda a comunidade escolar (incluindo pais, professores e funcionários). O PNAE constitui
uma importante estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), pois promove o
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) através da alimentação escolar O tema é
rico de pesquisas futuras devido a importância de acabar com a fome que neste contexto, o
setor público tem como fundamento legal promover ações que possibilitem condição de vida
e subsistência desde a tenra idade.
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Resumo
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial são dois campos de discussão, produção teórica,
práticas sociais e políticas que têm origens distintas, mas que podem ser relacionados e
estudados. Neste sentido, o presente artigo propõe um diálogo sustentado em convergências e
divergências entre as duas áreas em questão, partindo de fundamentos teóricos trazidos por
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e princípios que caracterizam as duas searas, buscando sistematizá-las e analisá-las a partir de
um quadro comparativo, bem como situações empíricas em que as duas abordagens se
manifestam. Logo, por meio de elementos de afirmação e alguns questionamentos, o estudo
trouxe como produto possíveis interfaces entre as concepções, políticas, ações e os atores
envolvidos nos dois campos analisados, abrindo espaço a outras interpretações.
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Abstract
Agroecology and Territorial Development are two topics of discussion, theoretical production,
and social and political practices that have different origins and may be related and studied. In
this regard, this article brings a dialogue based on convergences and divergences between the
two considered areas from theoretical fundamentals introduced by experts in both topics. From
this perspective, this study has theoretical bases and principles that characterize the two topics
in order to sistemize and analyze them by means of a comparative chart and empirical situations
that illustrate both topics. Based on some affirmations and questions, this study suggested
possible interfaces between the conceptions, politics, actions, and agents involved in the two
analized topics so that other interpretations may be risen up.
Key words: Agroecology; Territorial development; Rural development; Sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Os campos de discussão que envolvem a Agroecologia e o Desenvolvimento territorial
possuem origens distintas, porém estes podem e merecem ser teoricamente relacionados e
estudados. Ambos os temas, como é normal em novas abordagens teóricas, foram ganhando
complexidade, que se expressam em conflitos e cooperação entre si e com outras áreas do
conhecimento e da ação social, até chegarem às formulações atuais (certamente comportando
distinções internas e igualmente inacabadas).
Neste sentido, o presente artigo busca propor um diálogo evidenciando convergências e
divergências entre os campos da agroecologia e do desenvolvimento territorial e, ademais,
debater e contribuir no diálogo entre estes campos relacionados ao desenvolvimento rural
sustentável. Ambas as abordagens teóricas partem de uma crítica ao modelo atual de
desenvolvimento, onde impactos ambientais e sociais gerados pela agricultura hegemônica
somam-se à intensa circulação de alimentos, que devido à liberalização dos mercados e
importações/exportações, acarretam grandes deslocamentos em detrimento de uma produção
voltada para o abastecimento local (PEREZ-CASSARINO, 2013). Essa forma de agricultura,
além de impactar expressivamente o meio ambiente, acarreta também a exclusão de outras
formas de produção, que considera atrasadas e não desenvolvidas.
Em oposição e alternativa a tais modelos e estratégias, o desenvolvimento foi sendo
formulado e proposto com base em outros referenciais teóricos e com base em práticas sociais
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que resistiram, ainda que se adaptassem parcialmente, à modernização. Nesse sentido, para
Sachs (2010, p. 25), “o desenvolvimento rural oficialmente includente e em harmonia com o
meio ambiente exige soluções intensivas em conhecimentos e mão de obra, e sejam econômicas
em capital e recursos naturais”.
É nesse contexto de busca de iniciativas inovadoras e alternativas que são construídas,
se constituem e se apresentam as abordagens da agroecologia e do desenvolvimento territorial:
com racionalidades alternativas aos modelos exógenos centrados nos interesses de expropriação
e acumulação de riquezas. No Brasil, a agroecologia ganha evidência a partir dos anos 1990,
enquanto o debate dos territórios enquanto lógica de pensar e fomentar o desenvolvimento
aparecem mais claramente a partir dos anos 2000.
Neste sentido, o presente trabalho trata-se de um ensaio teórico, organizado, além desta
introdução, em outros cinco tópicos. Os dois seguintes buscam apresentar as bases teóricas e de
princípios que caracterizam, respectivamente a agroecologia e o desenvolvimento territorial.
Em seguida, procuramos sistematizar e analisar, a partir de um quadro comparativo, as
aproximações teóricas e de princípios entre os temas objeto deste artigo. No tópico seguinte
procuramos apresentar e descrever algumas situações empíricas em que ambas as abordagens
se fazem presentes, demonstrando possibilidades práticas que expressam estratégias de
desenvolvimento territorial em bases agroecológicas. Finalmente, trazemos as considerações
finais com elementos de afirmação e alguns questionamentos destas abordagens e propostas em
termos socioambientais e econômicos inovadores, democráticos e sustentáveis.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Aproximações à agroecologia
As formulações e proposições em torno da agroecologia foram se ampliando e
complexificando, mas são evidentes suas origens fortemente vinculadas a estudos críticos em
torno da modernização da agricultura e sua relação com a ecologia e a sustentabilidade. Alguns
de seus principais teóricos (ALTIERI, 1999; GLIESSMAN, 2009), tratam na maior parte de
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suas obras de estudos, compreensão e sistematização de princípios para manejos produtivos
ecologicamente sustentáveis. (SEVILLA-GUZMÁN, 2002; CAPORAL e COSTABEBER,
2004), assim como agentes e praticantes da agroecologia, dedicaram-se mais enfaticamente aos
processos sociais, políticos e econômicos que compõem o campo da agroecologia e, assim, a
aproximaram do debate da extensão rural, do potencial político transformador que ela abarca,
das políticas públicas e, com isso sua relação com novos referenciais de desenvolvimento ou
com o desenvolvimento sustentável.
A

agroecologia é definida por Caporal e Costabeber (2004, p. 6-7) como

“ciência que estabelece as bases para a construção de estilos de agriculturas
sustentáveis e de estratégias de desenvolvimento rural sustentável”; um campo
de conhecimentos com dois âmbitos: fornecer bases teóricas e metodológicas
para estilos de agriculturas, e de estratégias de desenvolvimento em bases
sustentáveis. Em outras palavras, como processo sócio-técnico-metodológico
que orienta a mudança para uma agricultura não-convencional.
Para Sevilla Guzmán (2002, p. 18), a agroecologia se propõe a superar a parcelização
disciplinar e, para além disso, modificar a própria epistemologia da ciência “ao trabalhar
mediante a orquestração de distintas disciplinas e ‘formas de conhecimento’ que compõem seu
pluralismo dual: metodológico e epistemológico, onde a perspectiva sociológica tem um papel
central”. Neste sentido, a agroecologia constitui um aporte metodológico para orientar
processos sociais visando mudanças nos modos de fazer a agricultura e orientar o
desenvolvimento, com destacado esforço ao protagonismo dos agricultores. Tal contribuição
teórico-metodológica suscita o debate a respeito da participação dos agricultores nos
diagnósticos e planejamentos dos projetos em agricultura e desenvolvimento rural, critério que
é enfatizado nas estratégias agroecológicas.
As formas produtivas, de organização social e do trabalho e de manejo do
agroecossistema, presentes em grande parte da agricultura familiar e camponesa são
frequentemente citadas como características que a identificam como vocacionada para a
agroecologia (CAPORAL, 2009; GLIESSMAN, 2009; SCHMITT, 2013). Portanto, trata-se de
uma perspectiva integrada ao debate do desenvolvimento rural em contexto marcado pela
agricultura familiar e às estratégias e ações que visam alcançá-lo.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A agroecologia, portanto, não se restringe à conversão tecnológica, embora esta seja
uma parte essencial da transição. Mudanças produtivas e inovações tecnológicas na agricultura
são geralmente associadas às formas e dinâmicas de organização social presentes e que resultam
da conjugação de fatores econômicos, ambientais, geográficos e culturais da formação histórica
da comunidade ou do território (ALÉSSIO; ROVER, 2014) e também da ação proposta e
construída pelos diversos atores sociais durante a experiência.
A mudança de sistemas produtivos convencionais para agroecológicos relaciona-se a
demandas e desafios que ocorrem para além da propriedade. Aspectos relativos ao contexto
sócio organizativo dos agricultores, de possibilidades de mercado e de políticas públicas
interferem e devem ser considerados nas ações que visam à transição agroecológica (TA) e ao
desenvolvimento rural sustentável (ALTIERI, 1999; GLIESSMAN, 2009; EMBRAPA, 2006;
CAPORAL, 2009). Gliessman (2010, p.7) menciona a necessária conexão entre quem produz e
quem consome os alimentos, pois [...] a conversão ocorre dentro de um contexto social, cultural
e econômico, e esse contexto deve apoiar a conversão para sistemas mais sustentáveis.
As mudanças tecnológicas ocorrem em um ambiente social, econômico e cultural que
influencia tais trajetórias e é influenciado por elas. Há, portanto, influência recíproca entre o
contexto multidimensional (social, ambiental, econômico, cultural, histórico) e os processos de
mudança.
[...] quando se faz referência à Agroecologia está se tratando de uma orientação cujas
contribuições vão mais além de aspectos meramente tecnológicos ou agronômicos da
produção, incorporando dimensões mais amplas e complexas que aquelas das ciências
agrárias “puras”, pois incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como
variáveis culturais, políticas e éticas da sustentabilidade. Com isso, fica evidente,
enfatize-se, que o complexo processo de transição agroecológica não dispensa o
progresso técnico e a incorporação dos avanços do conhecimento científico
(CAPORAL, 2009, p. 18).

O Marco Referencial em Agroecologia (EMBRAPA, 2006, p. 29) sublinha que “a
transição agroecológica só poderá alcançar sua plenitude quando outras condições, externas à
unidade de produção, forem estabelecidas”. Entre tais condições, cita políticas públicas com
enfoque agroecológico, mudanças na pesquisa, ensino e extensão e a (re)organização dos
mercados. Assim, o Marco Referencial alinha-se com o que defendem Caporal e Costabeber
(2004) e à perspectiva apontada por Sevilla Guzmán (2002) enquanto conceito de agroecologia
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e estratégias para a TA. O entendimento da agroecologia não restrito a um formato tecnológico
ou a um “estilo” de agricultura implica que o processo de sua efetivação abrange a relação com
a natureza, a produção, o mercado, as políticas, a sociedade. Dito de outro modo, um desafio
multidimensional (técnico, social e político) e de grande complexidade teórica e metodológica.
Costabeber e Moyano (2000) abordam a agroecologia destacando um processo de três
dimensões combinadas: econômica, ambiental e social, “a fim de estabelecer-se um quadro
teórico para a compreensão das razões e atitudes dos atores sociais que se envolvem em
processos de câmbio tecnológico e em formas associativas dirigidas a construção e
experimentação de estilos de agricultura com base ecológica” (COSTABEBER; MOYANO,
2000, p. 44). Estes autores entendem a ecologização e a ação coletiva como processos
complementares

para

se alcançar um

contexto

de sustentabilidade. Em

termos

socioeconômicos, identificam a importância da criatividade nos arranjos organizativos das
experiências agroecológicas e de incremento da renda como estratégias coletivas dos
agricultores para enfrentar a marginalização econômica.
A interação entre os processos de ecologização e de ação social coletiva expressaria a
busca e o desejo de construção de uma alternativa tecnológica e organizacional capaz
de superar a mencionada crise socioambiental que afeta e põe em risco a continuidade
da reprodução socioeconômica daqueles segmentos da agricultura familiar que não
querem, ou já não podem seguir ou ingressar no processo de modernização agrária
segundo o padrão convencional de intensificação tecnológica (COSTABEBER;
MOYANO, p 48).

Reconhecendo que a relação com os mercados permeia a dinâmica de organização e
funcionamento da agricultura familiar, influenciando na sua reprodução social, Perez-Cassarino
(2012) afirma ser importante que os grupos de produção em bases agroecológicas tenham uma
abordagem diferenciada também em relação ao mercado. Ao se colocar como ator central nos
processos relativos ao mercado, a agricultura familiar se fortalece e incide efetivamente em uma
proposta alternativa de desenvolvimento rural.

2.2 Aproximações ao Desenvolvimento Territorial
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Para adentrar na discussão acerca do desenvolvimento territorial se faz necessário compreender
que este estilo de desenvolvimento segue o contexto social no qual ele é inserido, e a
nomenclatura utilizada, territorial em detrimento a local, se dá, segundo Pecqueur (2006), para
não induzir à ideia de pequena dimensão ou menor escala. Cabe ressaltar que seu trabalho foi
pioneiro sobre o assunto, com data de 1987.
Uma ressalva pertinente, trazida por Carrière e Cazella (2006), coloca em destaque que a noção
de desenvolvimento territorial apresenta um sentido bastante diferente nos países da Europa
Ocidental e do Brasil. Esta ressalva se faz necessária na medida em que os estudos acerca desta
temática têm como referencial empírico regiões que apresentam expressivos indicadores de
desenvolvimento. Levando em conta as diferenças destas regiões, Carrière e Cazella (2006),
trazem dois modelos teóricos de sustentação às estratégicas de desenvolvimento:
a) um desenvolvimento centralizado e estatal, baseado em grandes complexos urbanos
e industriais, que predominou no pós-guerra; e b) um desenvolvimento
descentralizado, voltado para a valorização dos recursos locais e dos pequenos centros
urbanos integrados ao seu entorno rural, cuja origem está associada à crise econômica
do final dos anos 1970. Pode-se dizer que, no primeiro caso, a abordagem é funcional,
enquanto que no segundo ela é “territorial” (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006, p. 24).

Cabe ressaltar que as reflexões acerca do desenvolvimento e as análises do espaço geográfico
eram ignoradas até o início da crise econômica dos anos 1970, período em que começaram a
ser discutidas de forma associada. É neste momento que o espaço-lugar (até então visto como
suporte de atividades econômicas) é substituído pela ideia de espaço-território carregado de
vida, de cultura e de potencial de desenvolvimento (LACOUR, 1985, apud CARRIÈRE E
CAZELLA, 2006). A noção de território designa aqui o resultado da confrontação dos espaços
individuais dos atores nas suas dimensões econômicas, socioculturais e ambientais (IDEM,
2006).
A

diferenciação do espaço-lugar para espaço-território se dá pela sua

“construção”, a partir do dinamismo dos indivíduos que nele vivem. É esta
noção de território que resulta da confrontação dos espaços individuais dos
atores, seja em sua dimensão econômica, sociocultural e ambiental. Sendo
assim, o território complexifica o espaço-lugar funcional, constituindo uma
variável explicativa. Pecqueur (2006) sugere que o território pode ser definido
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como uma construção social de um grupo combinado, em alguns momentos
podendo ser provisório, estruturado em torno de recursos compartilhados.
Geralmente, esses recursos estão ligados a (oriundos de) um espaço físico bem
delimitado.
Esta configuração mutável do território nos leva ao que Carrière e Cazella (2006), chamam de
características das dinâmicas territoriais, que são: a) elas são múltiplas e sobrepostas, além de
impermanentes; b) na maioria das vezes seus limites não são nítidos; e (c) elas buscam valorizar
o potencial de recursos latentes, virtuais ou “escondidos”. Aqui os “recursos” são entendidos
como fatores a serem explorados, organizados, e até mesmo revelados. Quando um processo de
identificação e valorização de recursos latentes se concretiza, esses recursos se tornam “ativos”
territoriais (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006). Estes recursos e ativos configuram-se em
genéricos e específicos, e pensando nas dinâmicas territoriais, cabe aqui trabalhar sob os
recursos específicos, pois estes são intransferíveis, resultando de um processo de negociação de
atores com diferentes percepções e competências (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006). É este
processo de especificação que consiste na diferenciação de recursos que os atores locais revelam
no processo de resolução dos problemas comuns.
Pensar o território e suas dinâmicas é também compreender que ele é, ao mesmo tempo, uma
criação coletiva e um recurso institucional, e as transformações das propriedades neste território
podem gerar e maximizar o processo de valorização de diversos recursos. Refletindo sobre estas
dinâmicas e na construção coletiva de um território, podemos compreender o quão complexo é
este estilo de desenvolvimento, e impossível de ser pensado de forma genérica, dispondo de
recursos específicos e não transferíveis de uma região para outra. O território não é, portanto,
simplesmente uma realidade geográfica ou física, mas uma realidade complexa, ao mesmo
tempo humana, social, cultural e histórica (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006).
Como traz Jean (2010), o conceito de desenvolvimento territorial propõe algo mais que
apenas uma outra maneira de tornar inteligíveis as realidades do desenvolvimento regional e
local em diferentes escalas, onde uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar é adquirida,
reconhecendo a importância do território não só como uma realidade biofísica, mas também
como uma construção social. As pesquisas acerca do tema desenvolvimento territorial
concentram o foco nos processos e nas dinâmicas de desenvolvimento territorialmente
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ancoradas. O objetivo destas pesquisas é o de identificar e descrever estes processos e
dinâmicas, os impactos gerados para as coletividades e sociedades, assim como para os atores
que os habitam. Neste sentido, Jean (2010) entende que elas visam compreender como estes
atores interagem com territórios que eles constroem e estruturam, ao mesmo tempo em que são
por eles estruturados.
Cabe ressaltar que o desenvolvimento territorial não vem carregado de um conjunto de
certezas, mas como uma perspectiva de rearticulação tanto dos saberes, quanto dos territórios,
caminhando para uma preservação cultural e consolidação de experiências (JEAN, 2010).
Além de buscar compreender o desenvolvimento territorial como perspectiva desta
rearticulação de saberes, segundo Saquet (2018), se faz necessário identificar algumas questões
fundamentais acerca dos processos de desenvolvimento com base na participação popular, nas
relações de proximidade, na agroecologia etc.
Segundo Saquet (2018 apud BAGNASCO, 1978, grifo do autor), a premissa inicial é a
construção de um paradigma de análise territorial para interpretar as variedades de situações
concretas que substantivam certa formação territorial e os processos de desenvolvimento.
Visando uma aplicação do enfoque de desenvolvimento territorial as zonas rurais, fazse
necessário compreender que várias regiões e comunidades rurais se encontram ameaçadas pela
recomposição dos territórios no âmbito do processo de globalização, e que a abordagem
territorial, aliada ao desenvolvimento, deve ser construída localmente e de forma participativa.
Para Jean, 2010,
O desenvolvimento rural é um enfoque global, territorial e integrado do
desenvolvimento das coletividades rurais, que se baseia numa tripla harmonização das
oportunidades econômicas, das coações ambientais e da aceitabilidade social. A
concretização deste enfoque deveria assegurar também, para vários tipos de territórios
fragilizados, uma revitalização rural sustentável que repousaria na vitalidade social
das comunidades rurais, na viabilidade econômica das economias locais e na validade
ecológica dos sistemas rurais (JEAN, 2010, p. 61).

2.3 Agroecologia e desenvolvimento territorial: Diálogos possíveis
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As possibilidades de efetivação do enfoque agroecológico e sua contribuição ao
desenvolvimento territorial se dão no contexto de vida das comunidades e seus meios. O Quadro
1 compõe uma síntese de aspectos que caracterizam cada uma dessas abordagens, a fim de
relacioná-las/compará-las, explorar distinções e, principalmente, perspectivas comuns a ambas.
Quadro 1 – Comparativo entre agroecologia e desenvolvimento territorial
Agroecologia
Origem

Desenvolvimento territorial

● Crise

socioambiental dos anos 70/80:
impactos da modernização na
agricultura (revolução verde) e seus
efeitos sobre os agricultores
familiares

● Crise

socioeconômica dos anos
70/80: percepção e crítica ao
modelo de desenvolvimento
hegemônico, suas desigualdades
regionais e sociais.

(pequenos agricultores) e
comunidades tradicionais.
Ênfase

●

Agricultura

ambiente;

e

meio

●

Desenvolvimento a partir do
local (depois reinterpretado

●

como territorial)

Sustentabilidade.
●

Descentralização.
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Visão do rural
(proposta)

●

Parte da agricultura, dos sistemas

●

de produção;
●

Em geral, enfoca os

rural, incluindo a agricultura;
●

Desenvolvimento e território
como construções sociais;

agroecossistemas e, assim, se

●

Parte da multifuncionalidade do

aproxima da multifuncionalidade

●

Identidade é um fator-chave;

da agricultura familiar e do rural;

●

O desenvolvimento territorial, a
priori, considera espaços rurais e
urbanos, dado que o desafio é o
conjunto do território e não os
setores da economia.

Articulada com o urbano
principalmente pela
comercialização e abastecimento
alimentar (indústria e serviços não
são centrais em sua proposta
inicialmente);

●

Sujeitos/ atores

Ao ampliar a trajetória e
sistematização das experiências, a
agroindústria e o turismo rural
(ecoturismo), por exemplo,
ganham importância, sempre de
acordo com os contextos dos
territórios.

● Ênfase

no protagonismo dos

agricultores familiares e
comunidades tradicionais em
organizações sociais
(de grupos informais até em
associações e cooperativas);
●

● Ênfase

no protagonismo dos
atores sociais em espaços de
articulação; ● Construção de
clubes de compras (ligação
consumidor/produtor), mediante
iniciativas da sociedade civil
que se organiza.

Profissionais das ciências
agrárias, agentes de ATER, ONGs
e movimentos sociais do campo;

●

Gradativamente, aproxima-se e
articula-se com grupos de
consumidores.
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Institucionalização ● Articula-se em fóruns e redes da

●

Articula-se em fóruns próprios

sociedade civil;

da sociedade civil e mistos com

Reivindica reformulação e apoio

governo;

das políticas públicas;
●

●

●

PNAPO, Lei da Assistência
Técnica e Extensão Rural ●
ATER, Certificação e incentivos
em programas de comercialização
da agricultura familiar (como
Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA e Programa
Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE) são exemplos de
conquistas de políticas públicas.

Reivindica reformulação e apoio
das políticas públicas;
Secretaria de Desenvolvimento
Territorial (MDA), durante os
governos Lula e Dilma, foi o
espaço de formulação de
políticas e programas de apoio,
como os
Territórios Rurais e os
Territórios da Cidadania.

Fonte: Os autores, a partir de Schmitt; Tygel (2009); Caporal; Costabeber (2004); Cardona et al. (2016); Cazella
(2008); Brandenburg (2002); Jean (2010).

O Quadro 1 evidencia um conjunto de semelhanças entre as abordagens agroecológica
e territorial, em especial no tocante à descentralização (o “partir do local”) das decisões, a
considerar as identidades socioculturais das comunidades envolvidas, à organização e
participação social nos processos tanto produtivos quanto políticos, às preocupações em relação
ao meio ambiente e à construção de processos sustentáveis, a tratar o desenvolvimento, a
questão ambiental e a qualidade de vida como projetos e estratégias conjuntas entre populações
rurais e urbanas, superando tal dicotomia muito presente em modelos convencionais, como foi
o da modernização.
Buscando uma semelhança entre os territórios rurais na perspectiva de um
desenvolvimento territorial, Jean (2010) cita primeiramente territórios dotados de ecossistemas
saudáveis, ou seja, com ar e água pura, paisagem agradável e um patrimônio natural e construído
bem cuidado. Em segundo lugar e não menos importante, está a viabilidade econômica, onde
se é possível visualizar um aumento no empreendedorismo, diversificação econômica e uma
redução da pobreza. Em terceiro, territórios que usufruem de maior equidade social,
participação dos jovens, e um nível crescente de inclusão social de minorias e mulheres.
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Neste sentido, compreende-se uma base comum entre agroecologia e desenvolvimento
territorial, dado que ambos possuem um caráter contra hegemônico, mediante processos e ações
de resistência ao modelo de desenvolvimento econômico vigente, e que no meio rural vinculase
a dominação das elites agrárias em sua forma extensiva e monocultora de produção. Podemos
encontrar, também, características semelhantes no que diz respeito à construção histórica da
agroecologia e do desenvolvimento territorial rural. Ambos possuem em sua construção uma
confluência histórica entre diferentes trajetórias em reação aos impactos sociais e ambientais
gerados pelo processo de modernização da agricultura ocorrido no Brasil a partir da década de
1970.
O fortalecimento das experiências agroecológicas de produção familiar e o
enfrentamento do modelo de desenvolvimento do agronegócio apoiado em monopólios
agroindustriais, favorecem uma abordagem ao desenvolvimento territorial rural. Como coloca
Jean (2010), mobilizar o capital social e as infraestruturas sociais empreendedoras, sustentar o
desenvolvimento das capacidades das comunidades rurais, entender os territórios rurais como
espaços de multifuncionalidade e construção coletiva são características que se alinham às
premissas da agroecologia, que entende que a construção de referências locais de geração e
disseminação de princípios e práticas identificados, em diferentes níveis, foram sem dúvida um
fator decisivo para que, pouco a pouco, a ideia de que uma outra agricultura é possível,
rearticulando saberes locais (SCHMITT e TYGEL, 2009).
A agroecologia é um elemento importante de inovação em áreas rurais e colabora com
o processo de desenvolvimento rural de forma mais sustentável. Além disso, é um dos
elementos que compõe as ações voltadas ao desenvolvimento territorial rural proposto
pelo governo federal (MUTERLLE; CUNHA, 2011, p. 1).

As organizações não-governamentais e redes de articulação política e das experiências
agroecológicas invocam frequentemente os territórios como o locus das práticas agroecológicas
(ANA, 2017; MONTEIRO; LONDRES, 2017; MUTERLLE; CUNHA, 2011). Tais publicações
destacam os territórios como espaços de reprodução social e de práticas alternativas que
resistem às imposições de modelos de produção e desenvolvimento econômico socialmente
excludentes e ambientalmente inadequados.
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No Brasil das últimas duas décadas evidenciam-se formulações e práticas visando um
desenvolvimento territorial em bases agroecológicas que, ainda que partindo de iniciativas do
“mundo rural”, buscam e avançam na aproximação e relação rural/urbano. Na base dessa
estratégia estão demandas, interesses e argumentos em comum, entre os quais a saúde para o
consumidor e a renda e apoio político para os agricultores ecológicos. Além desses atributos, a
colaboração entre agricultores e consumidores busca a manutenção dos ecossistemas e o resgate
e enriquecimento de costumes alimentares. Assim, tais iniciativas extrapolam interesses
econômicos imediatos e agregam aos projetos e ações rural/urbano o que Neumeier (2012)
denominou como características imateriais das inovações sociais no campo do
desenvolvimento. Algumas experiências que expressam esses objetivos e valores são trazidas
no tópico a seguir.

2.4 Práticas sociais que dialogam entre as abordagens acerca do desenvolvimento
territorial e agroecologia

Partindo das semelhanças históricas entre agroecologia e desenvolvimento territorial,
considerando que ambos possuem um caráter contra hegemônico, podemos verificar o
surgimento de movimentos criativos voltados à relocalização dos sistemas agroalimentares, o
que implica a reconexão dos mesmos com a sua base ecológica e sociocultural.
Dentre estas experiências, práticas e políticas, os agricultores familiares através de
circuitos curtos de comercialização, inserção no mercado institucional e em redes de
comercialização, tem criado novos meios de comercializar seus produtos, promovendo o
desenvolvimento territorial sustentável, e desta forma contribuindo com a soberania e a
segurança alimentar, a autonomia e a reprodução social no campo. Em seus estudos sobre a
Rede Ecovida de Agroecologia, Perez-Cassarino (2012) denominou construção social de
mercados às estratégias e experiências inovadoras que vêm surgindo no campo da
comercialização.
Em relação a estas outras formas de se comercializar alimentos e produtos, na sequência
se apresenta cinco casos que se destacam a partir de questões comuns entre agroecologia e
desenvolvimento territorial. O primeiro como sendo os circuitos curtos, que nos trazem uma
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rica diversidade de produtos, principalmente no ramo da produção ecológica. Segundo
Brandenburg et al. (2013, p. 8), existem sinais de crescimento da comercialização em circuitos
curtos no Brasil. “Em pesquisa realizada em 2012, o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) identificou 140 feiras ecológicas certificadas em 22 das 27 capitais
brasileiras”. Segundo Darolt (2012 apud BRANDENBURG et al, 2013, p. 9) “a maioria dos
produtores de base ecológica com bons resultados de comercialização tem utilizado dois a três
canais de venda, dentre: feiras do produtor, entrega de cestas em domicílio e, mais
recentemente, compras governamentais”.
Para Brandenburg et al. (2013), o conceito de circuitos curtos (CC) aponta para uma
proximidade entre produtores e consumidores; independente da denominação, esses tipos de
circuito de comercialização reforçam a noção de autonomia e conferem um maior peso e
participação de consumidores e produtores na definição dos modos de produção, troca e
consumo.
Ainda visando canais de comercialização como estratégia de desenvolvimento territorial
no meio rural e urbano, apresentamos uma experiência que ocorreu durante os anos de 2011 a
2017, denominada: ‘Redes de Comercialização no litoral do Paraná’. Este projeto foi
desenvolvido pela Motirõ Sociedade Cooperativa, ONG formada por alunos, ex-alunos e
professores da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral, passando por cinco fases de
desenvolvimento.
Tendo como base referencial o trabalho de conclusão de curso intitulado “Plano de
Negócios Redes de Comercialização” de Mendonça e Aguida (2016), além da vivência de uma
das autoras do presente artigo, membra da Motirõ Sociedade Cooperativa, tratamos aqui em
resumo esta experiência. O projeto contou com cinco fases, desde o surgimento da ideia
construído junto de agricultores familiares do litoral paranaense (a partir do projeto de extensão:
‘Feiras: construir caminhos de inclusão social via processos de gestão de mercados com as
comunidades de agricultores familiares do litoral paranaense’), até sua última fase: ‘Cestas in
Natura’, onde a venda dos produtos já acontecia através de três canais: o site do projeto, a venda
através da Feira Livre do município de Matinhos/PR e entregas a domicílio, sendo o principal
canal de comercialização, a Feira, que possibilitou a entrada de novos produtores.
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A experiência do Projeto Redes de Comercialização atuou na consolidação de novos
modelos de desenvolvimento rural, na perspectiva de outras formas de comercialização de
alimentos e produtos locais, aliando autonomia aos produtores e possibilitando o olhar do
consumidor ao território e aos produtores envolvidos.
Outro movimento que também pode ser considerado um modelo alternativo de
desenvolvimento rural é denominado de Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA), que
busca a sustentabilidade, oferecendo um novo modelo de economia, atuando de forma conjunta
entre agricultores e consumidores, proporcionando um canal curto de comercialização,
buscando o equilíbrio entre ser humano e natureza, fazendo emergir uma nova realidade
socioeconômica alinhada às questões ambientais.
Mesmo havendo uma gama de denominações e especificidades em cada local e cada
iniciativa, elas convergem em aspectos relativos aos seus elementos mobilizadores e formas de
atuação (PREISS & MARQUES, 2015). Na prática, as relações básicas dentro das CSA’s, em
geral, são de fácil compreensão, onde consumidor e produtor possuem uma estreita relação na
qual o comprador recebe uma cesta de produtos e efetua pagamentos contínuos (semanal,
mensal, etc.) (CRISTÓVÃO & TIBÉRIO, 2009).
O quarto exemplo tratado no presente artigo é o modelo conhecido como “cesta de bens
e serviços territorializados”, trazido por Pecqueur (2006). Porém, para melhor compreensão
deste modelo, se faz necessário entender o estilo de desenvolvimento em que o autor se baseia
para tratar deste modelo. Sua realidade complexa e específica nos revela uma descentralização
dos processos produtivos aliada a atividade produtiva de forma “situada”, tornando-se mais
nítida a relação de determinada atividade com características relevantes do meio biofísico e
social correspondente (PECQUEUR, 2006).
Segundo o autor, estudos teóricos acerca do tema aliados a suas observações empíricas,
têm permitido evidenciar a existência de uma renda dita de qualidade territorial.
Esta renda de qualidade territorial é uma renda organizacional: ela reflete a capacidade
dos atores locais de, mediante certos dispositivos institucionais, captar a disposição
dos consumidores de pagarem por aspectos relacionados ao ambiente do produto. O
seu desenvolvimento resulta da adoção de uma estratégia territorial de longo prazo,
que envolve tanto os produtores, os agentes da transformação e as cooperativas,
quanto as instituições de coordenação do desenvolvimento local (PECQUEUR, 2006,
p. 136).
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Cabe ressaltar que os atores que constituem este modelo passam a integrar um sistema
de construção social da renda e qualidade territorial, sendo sua principal motivação, claro, a
busca em agregar valor aos seus produtos, incrementando sua renda, mas além disso, o
sentimento de pertencimento a um conjunto de valores compartilhados, permitindo então a
constituição de um clube, termo atribuído por Sandler e Tschirhart, (1980), que significa:
Um grupo constituído voluntariamente que se beneficia de forma mútua,
compartilhando uma ou mais das seguintes características: custos de produção,
características comuns aos membros ou um bem cuja valorização não pode ser
individualizada (SANDLER E TSCHIRHART, 1980, apud PECQUER, 2006, p.
146).

Como último exemplo desta seção, trazemos também uma experiência a partir de um Projeto
de extensão, ou como o autor explicita, extensão/cooperação (SAQUET, 2018).
Segundo Saquet (2018):
Trata-se de um movimento que busca integrar teoria e empiria, conceitos e práticas
para colaborar na utilização, por parte dos sujeitos estudados, dos conhecimentos
produzidos no âmbito acadêmico, preferencialmente, trabalhando com eles
(SAQUET, 2018, p. 2, grifo do autor).

O autor coloca que,
O Projeto denominado Vida na Roça, foi desenvolvido nos anos de 1996 a 1998,
atuando com diversos sujeitos e instituições, num movimento de articulação política
em favor do desenvolvimento, na época denominado de multidimensional,
melhorando a capacidade organizativa local das famílias de agricultores camponeses
da comunidade de Jacutinga (Francisco Beltrão – Paraná) (SAQUET, 2018, p. 2, grifo
do autor).

Ainda em relação ao projeto Vida na Roça, o mesmo teve como “principais diretrizes em suas
ações, a auto-organização, a interdisciplinaridade, a agroecologia, a diversificação produtiva e
a participação social” (SAQUET, 2018, p. 2).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A elaboração do presente trabalho permitiu encontrar interfaces entre concepções,
políticas, ações e atores da agroecologia e do desenvolvimento territorial. Em um esforço
preliminar e certamente incompleto de síntese, percebemos alguns aspectos de clara intersecção
entre os temas estudados:
 A manifesta crítica ao modelo de desenvolvimento hegemônico, aprofundado no pós II
Guerra, partindo de seus efeitos socioambientais, mas também de suas bases econômicas,
teóricas e políticas; e, a partir de tais críticas, a proposição e construção de outros
paradigmas de desenvolvimento, que sejam socialmente includentes e ambientalmente
cuidadosos;
 A busca e defesa de estratégias descentralizadas, socialmente participativas, respeitadoras
da diversidade de contextos, demandas e aspirações das populações e comunidades, o que
só pode ser considerado com base em propostas não-hegemônicas, flexíveis e adaptáveis às
realidades; ou seja, considera as dinâmicas territoriais (para o DT) e os agroecossistemas
(para a agroecologia);
 A consideração cada vez mais necessária e baseada em estudos científicos da questão
ambiental associada aos processos produtivos e de desenvolvimento, dado que os impactos
ambientais como um todo e a pressão sobre a biodiversidade em particular, derivam
diretamente do modelo de produção e acumulação hegemônico;
 E por fim, mas sem esgotar as possibilidades deste esforço de aproximação, destacamos as
inovações na (re)construção dos sistemas agroalimentares, que extrapolam o mundo rural e
colocam em diálogo e colaboração o campo e a cidade, tanto em termos materiais (no
tocante ao abastecimento alimentar) quanto simbólicos (na discussão da política, da cultura,
dos valores e do sentido ambiental que acompanham o alimento).
A existência de movimentos atuantes numa nova forma de se comercializar alimentos e
produtos nos mostra que outros caminhos, além da estrutura social hegemônica que nos é
imposta, é possível. Mas para que estas novas formas de desenvolvimento de fato aconteçam,
se faz necessário um novo olhar acerca do que é desenvolver-se enquanto sociedade, buscando
o equilíbrio entre ser humano e natureza, fazendo emergir uma nova realidade socioeconômica
alinhada às questões ambientais.
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Desde as últimas décadas do século XX, desdobram-se iniciativas nos dois campos, Brasil
afora. Alguns casos foram reportados brevemente neste artigo como ilustrações das múltiplas
possibilidades de inovações ou resgate e reconfiguração de experiências que foram
marginalizadas pela modernização.
Identificou-se, igualmente, um potencial a ser melhor explorado no que diz respeito à
produção teórica que articule os dois campos, que explore o diálogo e as convergências
conceituais e estratégicas entre as formulações em torno da agroecologia e do desenvolvimento
territorial. Ao mesmo tempo, que permita emergir também as distinções e tensões entre estas
abordagens e proposições em torno do desenvolvimento rural sustentável, de modo que a
discussão e a construção teórica avancem e se constituam em um campo mais fecundo de
pesquisas e estudos sobre as novas ruralidades em construção.
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Resumo
A Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VITAL) é um espaço de difusão tecnológica para
Unidade de Produção Familiar com práticas agroecológicas, realizado no Show Rural
Agropecuário no município de Cascavel - PR. Esse relato de experiência foi vivenciado por
Discentes do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural Sustentável da disciplina
Meio Ambiente e Agroecologia. Neste trabalho apresenta-se gramíneas, leguminosas, raízes,
tubérculos, bulbos, plantas medicinais e fitoterápicas que são palatáveis aos ruminantes. O
trabalho apresenta alternativas nutricionais em contraposição ao modelo convencional de
produção animal (Ruminantes). Inicialmente fez-se uma contextualização sobre a Vitrine,
fazendo um resgate das atividades realizadas. Após descreve-se a experiência relatando as plantas
disponíveis na VTA que podem ser utilizadas na alimentação dos ruminantes e por fim,
apresentaremos os resultados destacando as principais forrageiras e suas características
nutricionais.
Palavras-chave: nutrição animal, agroecologia, tecnologia.

Abstract
The Technological Showcase of Agroecology (VITAL) is a space for technological diffusion for
the Family Production Unit with agroecological practices, carried out at the Agricultural Rural
Show in the municipality of Cascavel - PR. This report of experience was experienced by students
of the Postgraduate Program of Sustainable Rural Development of the discipline Environment
and Agroecology. In this work we present grasses, legumes, roots, tubers, bulbs, medicinal plants
and herbal products that are palatable to ruminants. The work presents nutritional alternatives
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in opposition to the conventional model of animal production (Ruminants). Initially a
contextualisation was done on the Vitrine, making a rescue of the realized activities. After the
experiment is described, the plants that are available in VTA can be used to feed ruminants.
Finally, we present the results highlighting the main forages and their nutritional characteristics.
Key words: animal nutrition, agroecology, technology.

1. INTRODUÇÃO
O Show Rural, um evento realizado pela Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de
Cascavel), em Cascavel, no Paraná, é palco do agronegócio nacional. No evento, diversas
empresas do agronegócio, privadas ou estatais expõem aos visitantes aquilo que consideram
excelência no setor agropecuário. Destacam-se na feira as grandes corporações, trazendo ao
público as “últimas novidades” do mercado agrícola. Maquinários, equipamentos, insumos,
tecnologia computadorizada para manejo de precisão, genética animal e vegetal, instituições
financeiras, dentre outras práticas voltadas para o público rural, do pequeno agricultor familiar
aos grandes empresários rurais (COOPAVEL, 2018).
Nestes 720 mil m² de exposição, existe apenas um espaço, com uma proposta
agroecológica de produção, de maneira sistêmica e sustentável. A Vitrine Agroecológica Vilson
Nilson Redel – VITAL que é organizada por diferentes entidades parceiras, sendo elas Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR,
Centro Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA, ITAIPU Binacional, Cooperativa
Agroindustrial de Cascavel - COOPAVEL, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural EMATER, Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná BIOLABORE, Centro de Apoio a Promoção de Agroecologia - CAPA, Agencia de
Desenvolvimento do Oeste do Paraná - ADEOP, Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE e Universidade Federal do Paraná – UFPR (PAVLAK, et al. 2017.
A VITAL ocupa 2.600 m² dentro do Show Rural, destinado a promover e incentivar a
agroecologia. O espaço iniciou em 2003, quando a Embrapa fez uma demonstração de soja
orgânica. Nos anos seguintes cultivou-se também milho, soja, feijão e arroz. A partir de 2006 a
VITAL passou a funcionar como uma pequena propriedade familiar com casa, pastagens, grãos,
frutíferas e horta, trazendo a visão sistêmica da Vitrine (PAVLAK, 2018).
O objetivo deste trabalho é sistematizar a experiência agropecuária na VITAL com
sistema de pastoreio proposto. Bem como, demonstrar que toda a vitrine é conectada entre si nos
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diversos grupos produtivos, ressaltando a ciclagem de energia e nutrientes dentre eles, de forma
sistêmica e mais sustentável possível.
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O espaço destinado à produção de animal (ruminantes a pasto), na VITAL, teve início em
2006, justamente quando demais alternativas de produção vegetal começaram a ser implantadas.
Anteriormente havia um trabalho com produção de soja orgânica (PAVLAK, et al. 2017). A partir
de 2014, esta unidade começou a ser proposta com diversificações de forrageiras, com a intenção
de sugerir um manejo no Pastoreio Racional Voisin - PRV (FULBER, 2018).
O PRV é um sistema de produção animal, alternativo ao convencional, onde se busca
intensificar a produtividade com menor custo ambiental e econômico. Segundo machado (2004),
esta tecnologia está baseada em quatro leis fundamentais para que haja êxito em sua prática, sendo
elas: lei de repouso, lei da ocupação, lei do rendimento máximo e lei do rendimento regular.
Obviamente, que pelo pequeno espaço destinado à produção a pasto, não é possível aplicar
toda a técnica do PRV para que os visitantes tenham ciência exatamente de suas dimensões.
Porém, mesmo assim, é oportunizado aos visitantes visualizarem a diversidade de pastagens,
conservadas, campineiras, sombreamento, bem como alternativas alimentares que se encontram
na vital, como mandioca e ramas de batata doce por exemplo. Inclusive, pode-se observar a
utilização de ervas medicinais e da homeopatia na agropecuária, práticas estas, habituais na
produção animal com tecnologia agroecologica. É importante salientar que, a vital como um todo,
traz uma proposta sistêmica de manejo, onde as diversas experiências apresentadas
retroalimentam-se.
Como forrageiras (usuais ou alternativas) e plantas fitoterápicas encontradas na vital,
podemos relacionar:

Gramíneas
Além da área de pastagem formada por Tifton 85 (Cynodon spp), principal fonte de
alimentos para os ruminantes criados no sistema, a produção de outras forrageiras é estratégica
como reserva para os períodos de escassez de alimentos (secas e geadas). Dentre estas disponível
na VITAL, podemos elencar espécies como a Cana de Açúcar (Saccharum officinarum), Capim
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Elefante (Pennisetum purpureum), Sorgo (Sorgum bicolor), Colonião (Panicum maximun) e
Milheto (Pennisetum glaucum).
A cana-de-açúcar destaca-se por ser muito utilizada nas propriedades rurais, pela sua
rusticidade, produtividade e adaptação aos diversos ecossistemas. Capaz de produzir em torno de
100 ton/ha/ano com corte por até cinco anos. É uma importante fornecedora de fibras e energia,
porém com baixo teor de proteína bruta, e por isso necessita suplementação (THIAGO e VIEIRA,
2002). No sistema agroecológico pode ser complementada com várias leguminosas, como
Leucena (Leucaena leucocephala), Feijão Guandu (Cajanus cajan), Amendoim
Forrageiro (Arachis pintoi) , Alfafa (Medicago sativa), entre outras.
Da mesma forma que a cana de açúcar, o capim elefante, o colonião, o sorgo forrageiro e
o milheto também necessitam de complementação proteica com leguminosas, mas são boas
alternativas para os períodos de escassez (RODRIGUES, et al; 2014).
Todas podem ser utilizadas trituradas, fornecidas verdes, mas também são alternativas para
silagem ou feno. Estas forrageiras além de diversificarem o agroecossistema têm como objetivo
manter o nível nutricional dos animais sem aumentar os custos de produção, trazendo resultados
realmente efetivos.

Leguminosas
De forma geral, as leguminosas forrageiras melhoram a produção animal, promove o
aumento da quantidade e qualidade da forragem ofertada, dentre os benefícios direto na
alimentação animal, as leguminosas apresentam também efeito indireto, relacionado com a
fixação de nitrogênio e contribuindo para o ecossistema da pastagem (MACEDO, 2005).
As leguminosas disponíveis na VITAL são Amendoim forrageiro (Arachis pintoi), Leucena
(Leucaena Leucocephala) e o Feijão guandu (Cajanus cajan). São apresentadas tanto na forma
solteira, como também na forma consorciadas, tendo objetivo de contribuir para a qualidade
dessas pastagens, devido ao elevado valor nutritivo e a boa digestibilidade pelo animal.
No sistema agroecológico, como o proposto na VITAL, as leguminosas auxiliam no
fornecimento de nitrogênio, reduzindo a necessidade de adubações nitrogenadas com o passar do
tempo, sendo essencial para incrementar a produtividade e constituem um caminho na direção da
sustentabilidade de sistemas agrícolas e pecuários (BARCELLOS et al., 2008)
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As leguminosas podem ser fornecidas diretamente sob pastejo com gramíneas, como o caso
do amendoim forrageiro (Arachis pintoi). A utilização para feno ou silagem são opção
sedimentadas, podendo ser usada como no caso da Leucena (Leucaena Leucocephala) e o Feijão
guandu (Cajanus cajan).

Raízes e Tubérculos
A utilização de raízes e tubérculos na alimentação de ruminantes, além de ser uma
alternativa de redução de custos na propriedade, melhoram a produção animal e promove aumento
da qualidade da forragem ofertada. As principais raízes e tubérculos encontrados na VITAL e
com potencial para alimentação de ruminantes, são Mandioca (Manihot esculenta); Batata Doce
(Ipomoea batatas); Beterraba (Beta vulgaris) (MARQUES, 1999)
Com a relação à quantidade e qualidade destes produtos, é importante destacar que eles
podem variar em função do local e época onde forem obtidos, podendo estar disponíveis em
pequenas ou grandes quantidades, ou ainda de forma sazonal. Sendo assim, torna-se necessário
destacar a importância da utilização de alimentos que possam substituir aqueles que são
tradicionais na alimentação animal (SANTOS,2014).

Planta Fitoterápica (Etnoveterinária)
A Fitoterapia é uma ciência milenar que busca o tratamento de patologias animais a base
de plantas medicinais. De acordo a isso, a etnoveterinária é uma ciência que abrange e estuda as
práticas populares utilizadas para o tratamento ou prevenção das doenças a favor do bem- estar
animal.
Dentre essas plantas, encontram-se na VTA disponibilizadas para visitas, 31 (trinta e uma)
espécies de vegetais consideradas fitoterápicas que não possuem o objetivo de exploração do
conhecimento etnoveterinário, mas que podem ser utilizadas para controles de enfermidades dos
animais.

3. MATERIAL E MÉTODOS
A experiência realizou-se com atividade avaliativa da disciplina Meio Ambiente e
Agroecologia do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural Sustentável da
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Unioeste, em uma visita técnica (aula prática) na Vitrine Tecnológica de Agroecologia localizada
no Show Rural município de Cascavel, Oeste do Paraná no primeiro semestre de 2018.
Para descrever a experiência da produção animal a pasto, proposta na VITAL, foi realizada
uma visita para reconhecimento do local e a percepção de como é realizada a apresentação ao
público da produção animal, inserida num manejo agroecológico.
Para compreender o processo executado na VITAL, foram entrevistados três profissionais
que atuaram na organização do espaço desde os primeiros anos de atividade, sendo eles, Ronaldo
Pavlak, Vanice Marli Fülber e Simone Grisa, naquele momento vinculados à Itaipu, PósGraduanda da Unioeste e IAPAR, respectivamente. Os profissionais entrevistados relataram
questões relacionadas ao histórico da pecuária na VITAL, as alternativas alimentares disponíveis
e as plantas fitoterápicas existentes na VITAL que, sistematicamente são utilizadas na produção
animal a pasto.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS
Apesar do espaço reduzido na vital, a diversidade de material cultivado expressa o
potencial que uma unidade familiar pode ter ao adotar um manejo agroecológico. É de suma
importância perceber a correlação entre as unidades desenvolvidas e como elas interagem. A
produção vegetal diversificada serve de alimento para os ruminantes e estes retornam nutrientes
à produção vegetal através de compostos feitos de esterco e urina. É expressiva a qualidade destes
alimentos, demonstrados nas tabelas a seguir:
As gramíneas são a base nutricional de ruminantes em um sistema de pastoreio, e no método de
PRV são essenciais, por conta de suas características de suportar corte e pisoteio constante
(machado, 2004). A tabela a seguir traz as principais forrageiras utilizadas no brasil e que se
encontram cultivada na vital.
Tabela 01: Teores de matéria seca (MS%), nutrientes digestíveis totais (NDT, % MS), proteína
bruta (PB, % MS) e fibra em detergente neutro (FDN, % NS) em algumas gramíneas:
Forrageira
MS
NDT
PB
FDN
Gramíneas
Brachiárias

Brizantha
Decubens
Humidícula
Plantaginea

36,71
31,00
27,50
----

49,29
58,19
--------

7,36
6,72
6,66
9,00

79,16
74,64
75,09
-----
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Cynodon

Panicum

Pennisetum
Cana-deaçúcar
Silagem

Estrela
Coast-cross
Tifton 85
Colonião
Tanzânia
Mombaça
Capim elefante
Milheto
Planta inteira
Ponta

---------43,14
30,19
27,35
------26,67
21,00
28,09
28,54

----70,41
69,10
---53,02
------47,00
61,00
63,62
-----

11,34
17,89
8,12
6,40
8,35
9,87
6,60
8,50
2,56
5,10

69,57
64,73
77,46
77,02
75,33
75,58
74,40
74,78
55,87
74,64

Milho
Sorgo

30,86
30,65

61,91
53,50

7,26
7,01

55,68
61,73

Fonte: tabela construída pelos autores, a partir de dados de DAMASCENO, ET AL. 2018.

Sabe-se que as gramíneas nem sempre conseguem suprir sozinhas a exigência nutricional
de uma vaca em lactação, a qual, com uma produção média de 10 litros leite por dia, necessitam
em torno de 13% de PB na alimentação (NATIONAL RESEARCH COUNCIL,
1988).
Como proposta de alternativas nutricionais para se complementar a alimentação animal, suprindo
assim suas necessidades nutricionais, a vital dispõe de leguminosas, raízes e tubérculos que
podem complementar a dieta de animais criados a pasto.
Na tabela (02) observa-se as leguminosas forrageiras encontrada na VITAL, com grande
potencial para serem utilizadas na alimentação animal.

Tabela 02: Características agronômicas e adaptativas EF (Exigência de Fertilidade do solo),
TMM (Tolerância ao Mau Manejo), PS (Produção de Sementes), VN (Valor Nutricional) de
algumas espécies e cultivares de leguminosas forrageiras no sistema agroecológico da VTA.
Espécies

Cultivar

Amendoim
forrageiro
(Arachis pintoi)

Amarillo

Feijão Guandu
(Cajanus cajan)
Leucena
(Leucaena
leucocephala)

EF

TMM

PS

VN

Media
Alto, com alta
palatabiliade

Media

Alta

Nula ou
desprezível

Super N

Baixa

Media

Alta

Médio

Cunningham

Alta

Media

Alta

Alto, com alta
palatabiliade

Belmonte

Fonte: tabela construída pelos autores, extraído de BARCELLOS ET AL. (2008).
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O consórcio de gramíneas com leguminosas num sistema de pastoreio é a possibilidade de
suprir a exigência nutricional do animal. São interessantes pela rusticidade, suportando
adversidades do manejo. Porém, é imprescindível a escolha de cultivares que mais se adaptam
para a região de acordo com suas características agronômicas.
O amendoim forrageiro (arachis pintoi) possui características interessantes, tais como:
elevada produtividade de forragem, altos teores de proteína bruta e digestibilidade, excelente
palatabilidade, resistência ao pastejo intenso aliado à ótima competitividade quando associado
com gramíneas. (NASCIMENTO, 2006). Devido à boa qualidade de planta forrageira, pode ser
utilizada tanto para o pastoreio quanto para produção de feno. Sendo assim, um alimento
volumoso, alternativo na alimentação de ruminantes.
Feijão Guandu (Cajanus cajan) utilizado como forrageira, especialmente em períodos de
seca, quando as pastagens apresentam baixo valor nutritivo. Apresenta característica importante
como baixa exigência a fertilidade do solo, média tolerância ao mau manejo. Pode ser fornecido
cortado (ramos com folhas e vagens) ou na forma de feno. Com grande fonte de proteína para a
alimentação animal o feijão guandu vem como uma boa opção, ricas em proteína e de menor
custo e produção (CARELLOS, 2013)
A Leucena (Leucaena leucocephala) é uma leguminosa perene, de porte arbustivo ou
arbóreo. Tem grande potencial para utilização como forragem para ruminantes, pois possui alto
valor nutricional, porém apresenta alta exigência a fertilidade do solo, apresenta media tolerância
ao mau manejo e possui uma excelente palatabilidade pelos animais. Em análises dos ramos finos
e folhas os teores médios de proteína bruta (PB) podem ser superiores a 20% (LIMA et al., 2006)
Devido à grande aceitação pelos animais, as leguminosas se tornam importante na
alimentação, visto que de modo geral possuem grande valor nutricional e são de fácil manejo. A
utilização de leguminosas contribui para que o produtor tenha maior ganho com o menor custo
de produção. Sendo grande alternativa como fonte nutricional, principalmente no período de seca
com dificuldade de escassez de pastagem, podem ser utilizadas como banco de proteína em
diversas regiões do Brasil principalmente as espécies Leucaena leucocephala e Cajanus cajan.
De maneira menos usual, mas também com satisfatório potencial forrageiro, as raízes e
tubérculos também podem compor a dieta de animais criados a pasto. De acordo com a tabela
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(03) podemos observar as raízes e tubérculos encontradas na VITAL, tem potencial para serem
utilizadas na alimentação animal.

Tabela 03: Características nutricionais MS (Matéria Seca), NDT (Nutrientes Digestíveis Totais,
energia), PB (Proteína Bruta), FB (Fibra Bruta) Ca (Cálcio), Fósforo (P), de algumas espécies e
cultivares de leguminosas forrageiras no sistema agroecológico da VTA.
Espécie
MS(g)
FB(g)
NDT(g)
PB(g)
Ca(g)
P(g)
Batata doce, ramas

158

Beterraba
açucareira, folhas

172

FORRAGENS VERDE
39
129

23

4,1

1,1

24

1,6

0,6

VOLUMOSOS SECOS/FENOS
698
126
440
188

29,5

7,4

876

283

537

114

9,6

2,3

Mandioca, planta
inteira

303

SILAGENS
84
201

20

1,7

0,4

Mandioca, parte
aérea
Mandioca, raiz

203

71

92

25

1,7

0,6

883

40

591

35

1

0,8

Mandioca, feno de
folhas
Mandioca, feno,
parte aérea

28

62

FRUTOS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, RESÍDUOS
Batata doce, raiz
324
11
249
18
0,3
Beterraba
110
14
42
14
0,2
açucareira
Beterraba forrageira
159
11
129
12
0,3
Mandioca, raiz
396
10
366
16
0,2
CONCENTRADOS
Mandioca, farinha
868
45
764
9
3,2
Mandioca, raspas
secas

860

42

605

23

Mandioca, parte
903
247
541
109
aérea, desidr.
Mandioca, raízes,
873
76
688
24
desidratadas
Fonte: quadro construída pelos autores, extraído de KIRCHOF (2004).

0,4
0,4
0,4
0,6
0,3

2

0,8

5,4

2,3

1,5

0,8
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Da Batata Doce (Ipomoea batatas) podem ser utilizadas tanto as raízes, como as folhas na
alimentação animal de ruminantes. Com relação a raiz, ela é rica em caroteno. Porém a raiz
fornecida mofada ao animal, pode conter metabólicos tóxicos potentes, causando intoxicação
alimentar. Recomenda-se fornecer até 10 kg por cabeça por dia de batata-doce. Com relação ao
fornecimento da rama, é rica em proteína (10,7%) e em vitaminas A e C. Pode ser fornecido sem
restrições aos ruminantes. Com o plantio entre setembro e dezembro, por meio de mudas, a partir
de março seguinte as ramas já podem começar a ser utilizadas (KIRCHOF, 2004). A mandioca
(Manihot esculenta) pode ser utilizada na sua integridade. A parte aérea da mandioca (ramos,
pecíolo e folhas) possui alto valor nutritivo, principalmente, proteína, carboidratos, vitaminas e
minerais, além de excelente aceitabilidade pelos animais. Pode ser utilizada nas formas crua,
desidratada ou fenada. As raízes da mandioca são uma excelente fonte de energia (amido) para
os ruminantes e pode ser empregada de diversas formas na alimentação animal, como por
exemplo a raiz desidratada, bem como o feno da parte aérea. O processamento da raiz de
mandioca produz resíduos que também podem ser utilizados na alimentação dos ruminantes
(CURCELI et al, 2008).
Com relação ao uso na mandioca na alimentação de ruminantes, recomenda-se o aproveitamento,
para alimentação animal, apenas do terço final da planta. Este manejo permite tanto o
aproveitamento de maior proporção de folhas para a ração animal, quanto a seleção das melhores
manivas para replantio. O ácido cianídrico da parte aérea da mandioca é muito tóxico, porém
evapora rapidamente, e pôr isso, seu teor começa a baixar logo após a colheita. Em vista disso,
aconselha-se que, antes de ser fornecida aos animais, a parte aérea da mandioca brava passe pôr
um processo de murcha durante 24 horas. Dessa forma, o teor de ácido cianídrico desce a níveis
não tóxicos. Recomenda-se picá-la e usar em até 50% nos volumosos. Para bovinos adultos
fornecer em doses crescentes de 2 até 15 kg por dia (KIRCHOF, 2004). ` Da beterraba açucareira
e forrageira (Beta vulgaris), recomenda-se o fornecimento da raiz, de forma picada, com limite
de até 30 kg por cabeça por dia. Quantidades superiores a isso podem causar perturbações
digestivas e de metabolismo em geral, assim como, acidose.
(KIRCHOF, 2004).
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Finalmente, as plantas medicinais também possuem importância no manejo de animais em
sistemas agroecológicos. Segundo Grisa (2018), dentre as plantas medicinais encontradas na VTA
e que podem ser utilizadas pela etnoveterinária pode-se citar:

Tabela 04: Plantas Fitoterápicas utilizadas no tratamento animal de acordo com a tradição
popular.
Planta
Parte da
Bovino
Caprinos/Ovinos
Planta
Vermes Chatos
Vermes Chatos
Abobora
Semente
Abobra tenuifolia
Antissepsia de Úbere
Antissepsia de
Alecrim do Campo
Baccharis
Úbere
Folhas
dracunculifolia
Agrião
Nasturtium officinale
Alho
Allium sativum

Folhas/Talo
Macerado

Ameixa
Ximenia americana

Cascas

Arruda
Ruta graveolens

Folhas

Babosa
Aloe vera

Folhas

Banana
Musa acuminata

Folhas

Café
Coffea arabica

Em pó

Carqueja
Baccharis trimera

Hastes

Erva Doce
Pimpinella anisum

Folhas

Eucalipto
Eucalyptus sp

Folhas

Fedegoso
Heliotropium indicum

Raizes

Funcho
Foeniculum vulgare

Folhas/Talos

Bronquite

Bronquite

Verme Redondo
Bronquite, Cicatrizantes,
anti inflamatório.
Mastite

Verme Redondo

Eliminar Placenta e
Úbere empedrado
Feridas

Eliminar Placenta e
Úbere empedrado
Feridas

Verminose

Verminose

Timpanismo

Timpanismo

Diarreia/Mastite

Diarreia/Mastite

Colicas

-

Bronquite

Bronquite

Retenção de placenta

Retenção de
placenta
Timpanismo

Timpanismo

Mastite
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Gengibre
Zingiber officinale

Raizes

Timpanismo

Timpanismo

Goiaba
Psidium guajava

Folha Seca

Diarreia

Diarreia

Guaco
Mikania glomerata
Spreng
Hortelã Mentha
sp

Folha Seca
Folha Verde

Bronquite
Antitermico

Bronquite
Antitermico

Folha

Verme Redondo

-

Limão
Citrus limonum

Fruto

Verminose

Verminose

Linhaça
Linum usitatissimum

Semente

Timpanismo

Timpanismo

Mastite

Mastite

Verme Redondo

Verme Redondo

Verminose

Verminose

Boqueira
Ectima Contagioso
Verminose

Boqueira
Ectima Contagioso
Verminose

Fratura

Fratura

Empanzinamento
Timpanismo

-

Tônico e Purificador de
Sangue

Tônico e
Purificador de
Sangue
Mal do Casco

Linhaça + Iodo
Losna
Artemisia absinthium

Folhas

Mamão
Carica papaya

Folhas

Mamona
Ricinus communis

Azeite

Mastruz
Henopodium
ambrosioides

Folhas

Mastruz + Coloral H
ambrosioides./ Bixa
orellana

Folhas/Pó

Nim
Azadirachta indica

Folha

Picão
Bidens pilosa

Planta Verde

Pimenta Malegata
Capsicum frutescens

Frutos

Mal do Casco

Pimenta do Reino Piper
Sementes
nigrum
Romã
Punica sp.

Raizes

Salvia
Salvia officinalis

Folhas Seca

Verminose
Vermes Chatos

Vermes Chatos

Diarreia

Diarreia
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Folhas e Raizes Antinflamatório e
Antinflamatório e
Tansagem
Plantago major
Cicatrizante
Cicatrizante
Fonte: MORAIS, (2015, p.31), Extraido de Burg e Mayer (2001), Adaptado pelos autores.
Observando-se na tabela 03, as plantas disponíveis na VITAL para uso da etnoveterinária
também são encontradas nas Unidades de Produção Familiar da região Oeste Paranaense, sendo
necessário nesse caso, que extensionistas e pesquisadores aprofundem e promovam atividades de
cursos e dia de campo para conhecimento e estudos desses medicamentos fitoterápicos.
5. CONCLUSAO
A vital é um espaço “ímpar” no evento do “show rural COOPAVEL”, símbolo de vida e
esperança aos que a visitam, pela sua exuberância e diversidade. A produção animal, dentro da
vital é um eixo na produção agroecológica, contribuindo com a ciclagem energia e de nutrientes
no agroecossistema, fortalecendo a sua sustentabilidade.
A pecuária no oeste paranaense é bastante expressiva, uma das principais bacias leiteiras
do estado. Embora a exposição da área de manejo animal na VITAL pareça apenas contemplativa,
consideramos essencial a possibilidade de se demonstrar a ciclagem de nutrientes e energia que a
produção animal pode proporcionar em uma unidade de produção familiar. O grande objetivo da
VITAL é trazer ao público a compreensão da ciclagem sistêmica possível em um
agroecossistema, promovendo segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, econômica e
social, da forma que a agroecologia propõe.
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Grupo de Trabalho 11: Agricultura de montanha em montanhas e sistemas
agroflorestais

Resumo
Os ambientes de montanha são importantes espaços de socialização e desenvolvimento de
atividades agrícolas que impactam o ambiente. O objetivo desse artigo é apresentar estratégias
de uma agricultura de montanha sustentável, experimentada no município de Nova Friburgo,
Rio de Janeiro, Brasil. A referência metodológica é o trabalho desenvolvido, especialmente nos
últimos 10 anos, pela pesquisa e extensão rural, junto as famílias de agricultores familiares. O
artigo mostra que com a participação social ativa é possível conviver em harmonia com a
natureza, promovendo a conservação dos recursos naturais, especialmente em ambientes
frágeis, como os de montanha.
Palavras-chave: agricultura de montanha, participação social, agroecologia

Abstract
Mountain environments are important spaces for socialization and development of agricultural
activities that impact the environment. The objective of this article is to present strategies of a
sustainable mountain farming, experimented in the Nova Friburgo municipality, Rio de
Janeiro, Brazil. The methodological reference is the work developed, especially in the last 10
years, by rural research and extension, with families of family farmers. The article shows that
with active social participation it is possible to live in harmony with nature, promoting the
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conservation of natural resources, especially in fragile environments, such as mountain
environments.
Key words: mountain farming, social participation, agroecology

1. INTRODUÇÃO
Os ecossistemas de montanha ocupam cerca de 1/4 da superfície terrestre. São a base
direta de sustento de 12 % da população mundial e geram bens e serviços para mais de 50 %
da humanidade. Aproximadamente 10 % da população mundial vivem em áreas montanhosas
de altas encostas e cerca de 40 % ocupam áreas de bacias hidrográficas em baixas e médias
montanhas (ONU, 2011).
Os ambientes de montanha são importantes locais de lazer, esporte, turismo e centros de
patrimônio étnico, cultural e com significado espiritual para várias sociedades.Também
apresentam características próprias, como declividade e altitude, determinando grande
variabilidade de ambientes com certa proximidade, além de produzirem considerável quantidade
de recursos hídricos, sendo dessa forma importantes na produção de serviços ambientais
(LÓPEZ NETTO, 2013).
O Brasil é o 16º país com maior área montanhosa do planeta, mas pouco percebe a
importância desse tema (LÓPEZ NETTO, 2013). Explora nessas áreas atividades agrícolas com
expressivo sucesso, mas via de regra, de forma muito impactante ao ambiente.
Os principais relevos montanhosos brasileiros encontram-se nos planaltos residuais
Norte-amazônicos; nos planaltos residuais Sul-amazônicos; nos planaltos e serras do Atlântico
leste-sudeste; planaltos e serras Goiás-Minas e planaltos e serras residuais do Alto Paraguai
(ROSS, 2009).
O sul-sudeste brasileiro apresenta notável feição morfológica constituída pelas serras do
Mar e da Mantiqueira que apresentam grandes escarpas voltadas para o oceano Atlântico. Essas
escarpas serranas apresentam desnivelamentos elevados, ás vezes superiores a 2.000 metros. A
Serra do Mar estende-se desde o sul de Santa Catarina, região sul do Brasil, até o norte do
estado do Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil A média da linha de cumeada geralmente
oscila entre 800 e 1.300 metros (SILVA, 2008), sendo seu ponto culminante o Pico Maior dos
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Três Picos (FARIA, 2005), em Nova Friburgo, Região Serrana Fluminense (em referência ao
estado do Rio de Janeiro), com aproximadamente 2.316 metros (INEA, 2009).
A classificação de Kapos et al (2000), citado por López Netto et al. (2011), relaciona as
montanhas com altitude, altura e declividade. A Região Serrana Fluminense está inserida nas
classes 4, 5 e 6, conforme pode ser observado no Quadro 1.
Quadro 1 – Classificação das montanhas.
Classe

Altitude (m)

1
2

Acima de 4.500 Não considerada

Não considerada

3.500 – 4.500

Não considerada

Não considerada

2.500 – 3.500

Não considerada

Não considerada

3

Altura (relevo relativo)

Declividade

4
5

considerada
1.500 – 2.500 ≥ a Não
2º (4,5%)
1.000 – 1.500
Declividade ≥ a 5º (11%) ou altura ˃ 300 metros, considerando raio de 7 km

6

300 – 1.000

Altura ˃ que 300 metros, considerando raio de 7 km

Fonte: Kapos et al (2000), citado por López Netto et al. (2011).

A Região Serrana Fluminense caracteriza-se por relevos montanhosos, solos pouco
profundos e intemperizados, clima tropical úmido e tropical de altitude. Esse clima é propício
à olericultura. Os remanescentes da Mata Atlântica desempenham papel importante na
infiltração de água de chuva e abastecimento das bacias hidrográficas. As atividades agrícolas
ocupam as restritas planícies fluviais e as baixas vertentes menos declivosas do domínio
montanhoso (LÓPEZ NETTO, 2013). Os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis
apresentam o maior número de estabelecimentos rurais de economia familiar na região, 1.607
e 2.726, respectivamente (INCRA, 2007). As unidades produtivas empregam intensivamente
as tecnologias da agricultura industrial, notadamente fertilizantes sintéticos concentrados e
agrotóxicos (GUERRA et al., 2007). A região é o mais importante polo de produção agrícola
do estado do Rio de Janeiro, produzindo principalmente olerícolas, flores e aves. Estudos
realizados na região mostram que o uso generalizado dos agrotóxicos tem levado à
contaminação do lençol freático comprometendo à saúde, especialmente dos floricultores. Esse
modelo de agricultura vem acarretando uma vulnerabilidade social e um acentuado processo de
degradação ambiental que afeta a capacidade produtiva das unidades familiares. Altos níveis
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de erosão são verificados em decorrência do uso de práticas pouco conservacionistas, levando
ao aumento dos riscos econômicos, somados aos altos custos de produção e à incerteza dos
preços dos produtos agrícolas (ASSIS; AQUINO, 2010).
A pressão do crescimento populacional nessa região, o relevo montanhoso, o uso e
ocupação do solo desordenado, associadas as incertezas da economia agropecuária, afetando a
renda rural, tornam seus fragmentos florestais vulneráveis e importantes para a conservação
No entanto, em função do envolvimento dos diversos atores, como da pesquisa e extensão
rural, integrados aos atores sociais, como os agricultores familiares e suas organizações sociais,
e pela implementação de políticas públicas de apoio aos agricultores familiares, especialmente
nos últimos 10 anos, promoveram importantes conquistas para o desenvolvimento sustentável
em ambientes de montanha.

2. APRENDIZADOS
O enfoque de desenvolvimento endógeno – que parte da identificação das potencialidades
do território, valorizadas pelas famílias agricultoras – com ênfase na agroecologia, trabalhados
ao longo do tempo pelos atores sociais e externos, através de estratégias como: pesquisa
participativa, assistência técnica e extensão rural (ATER) coletiva, reconhecimento das
potencialidades locais, fortalecimento da organização local e indução à cooperação, vem
demonstrando que esses são os caminhos para se alcançar a sustentabilidade. A referida
estratégia envolve a participação de agricultores, pesquisadores, extensionistas rurais, técnicos,
professores, pais e alunos.
Exemplos de ações em agricultura, que comprovam a efetividade de tais estratégias são:
as experiências de adoção do uso de adubos verdes como plantas de cobertura nas rotações de
hortaliças, dos sistemas de produção familiares locais, promovendo menor revolvimento do
solo, incorporação de matéria orgânica e redução da erosão; a utilização de canteiros suspensos
de morango, em cultivo protegido, com redução da incidência de doenças e menor uso ou
eliminação dos agrotóxicos; o desenvolvimento do agroturismo pela valorização dos atributos
da socioagrobiodiversidade, especialmente pelo uso, valores e significados da montanha,
proporcionando renda complementar às famílias agricultoras; o fortalecimento das
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organizações sociais, com a existência de 33 associações comunitárias, 1 conselho que
congrega as associações – Conselho dos Dirigentes das Organizações de Agricultores
Familiares de Nova Friburgo / CONRURAL – espaço de construção, interação, debate,
proposição e elaboração de demandas, 2 sindicatos, o Sindicato da Agricultura Familiar de
Nova Friburgo / SINDAF-NF e o Sindicato Rural de Nova Friburgo.
Um itinerário de trabalho, utilizado como referência, nos espaços de construção coletiva,
proposto por Borba et al. (2009), foram assim caracterizados: a) valorização dos recursos
naturais, qualidade ambiental, diversidade biológica, experiências locais, organização social;
b) condições para a participação (autoconhecimento, reconhecimento e disposição coletivo,
confiança mútua); c) espaço para a dúvida permanente (reflexão, discussão, ação); d) debates
que geram diagnósticos participativos; e) tomada de decisão coletiva; f) atores externos que
trabalham para o grupo e com o grupo; g) responsabilidades compartilhadas entre organizações
externas e atores locais.

3. CONCLUSÃO
A experiência nos últimos 10 anos de ação articulada entre atores da pesquisa e extensão
rural em Nova Friburgo, demonstrou que há necessidade de promover a integração das ações
técnicas, junto as famílias de agricultores, de forma a melhor conhecer os ambientes de
montanha e sua socioagrobiodiversidade para a justa apropriação dos recursos naturais, sem
degradar a natureza, estimular o sentimento de pertencimento, valorizar os saberes dos que
vivem nos ambientes de montanha e que esses devem ser os protagonistas das mudanças e
inovações entendidas como importantes.
A agroecologia deve nortear a agricultura de montanha e o caráter multifuncional da
agricultura, nesses ambientes, pode se revelar um potencial para o desenvolvimento endógeno.
A cooperação e integração entre os diversos atores é o caminho para transpor obstáculos,
que de outra forma são difíceis de resolver. Assim, com a participação social ativa, é possível
conviver em harmonia com a natureza, promovendo a conservação dos recursos naturais,
especialmente em ambientes frágeis, como os de montanha.
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A base de conhecimento que permite a definição de boas e consistentes estratégicas tem
que ser construída com os atores sociais, mas para isso é preciso conhecer a história
agroambiental, perfil cultural e socioeconômico, assim poder perceber a vida econômica e
social em ambientes de montanha para, a partir disso, poder avançar na efetiva direção de
construir processos de transição agroecológica que possibilitem ter uma agricultura de
montanha efetivamente sustentável.
A consecução desse objetivo demanda a promoção de processos de construção
participativa do conhecimento, apoiados em arranjos institucionais inovadores que possibilitem
eficácia de resultados, com a adoção de formatos tecnológicos que potencializem ações de
baixo impacto ambiental e reduzida dependência de insumos sintéticos e energéticos desta
atividade.
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Grupo de Trabalho: GT7: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR, CULTURA
ALIMENTAR: INTERFACES NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS
Resumo
O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) originou-se de inúmeras lutas e conquistas
no decorrer da história mundial, sofrendo alterações ao longo do tempo. Seu início indiretamente
ocorreu em meados da primeira guerra mundial adotando apenas o temo de segurança alimentar,
relacionando apenas com a produção de alimentos. Josué de Castro, em sua obra Geografia da
Fome, denunciou à sociedade brasileira, que a verdadeira causa da fome era a distribuição
inadequada das riquezas. Atualmente a concepção de Segurança Alimentar e
Nutricional está relacionada tanto com a produção de alimentos adequados para a alimentação
como seu acesso por todos, principalmente aqueles que estão em situação de insegurança alimentar.
No Brasil, o PRONAF, apoia a agricultura familiar. Os agricultores familiares de assentamentos
rurais fazem parte do contexto da SAN. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a
segurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares em um assentamento, verificando as
condições de vida, trabalho e alimentação. A coleta de dados iniciou por sequencias dos lotes rurais,
onde os participantes responderam um questionário e um recordatório alimentar. Posteriormente
foi realizada uma palestra e uma oficina culinária. Neste estudo, todos os agricultores familiares
sempre trabalharam com a agricultura, e todas as atividades realizadas nas propriedades sustentam
a família e o excedente é comercializado. No recordatório alimentar, os resultados demonstraram
um consumo exagerado de carboidratos, proteínas e baixa ingestão de fibras. Assim, para estar em
total estado de Segurança Alimentar e Nutricional é necessário contemplar todas as necessidades
básicas e garantir os direitos como cidadãos.
Palavras-chave: Reforma agrária. Direito Humano a Alimentação Adequada. Agricultura
Familiar.
Abstract
The concept of Food and Nutrition Security (SAN) originated from numerous struggles and
achievements throughout world history, undergoing changes over time. Its beginning indirectly
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occurred in the middle of the food security issue, relating only to food production. Josué de Castro,
in his work Geografia da Fome, denounced to the Brazilian society, that the true cause of the
hunger was the inadequate distribution of the riches. Currently, the concept of Food and Nutrition
Security is related to both the production of adequate food for food and its access by all, especially
those who are food insecure. In Brazil, PRONAF supports Family farming. Rural farmers in rural
settlements are parto f the FNS context. In this sense, the objetive of this work was to evaluate the
food and nutritional security of the Family farmers in a settlemet, verifying the conditions of life,
work and food. Data collection started with sequences from the rural lots, where the participants
answered a questionnaire and a food recall. Later a lecture and a cooking workshop were held. In
this study, all Family farmers have always worked with agriculture, and all acitivies carried out
on the surplus is marketed. In the food recall, the results showed na exaggerated consumption of
carbohydrates, proteins and low fiber intake. Therefore, in order to be in full state of Food and
Nutrition Security, it is necessary to contemplate all basic needs and guarantee the right as citizens.
Key words: Land reform. Human Right to Adequate Food. Family Farming.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), bem como
os outros direitos humanos, surgiu de várias lutas e conquistas no decorrer da história da sociedade,
passando por alterações ao longo do tempo e, portanto, sua transformação é constante (NOVAES,
2008).
Inicialmente, foi adotado na Europa no período da primeira guerra mundial (19141918)
apenas o termo segurança alimentar, voltado para a segurança nacional e para a capacidade de cada
país produzir seus alimentos (BURITY et al., 2010).
Após a segunda guerra mundial (1939-1945) este conceito cresceu, principalmente com a
criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945. Nesse período, a insegurança
alimentar foi relacionada com uma produção insuficiente de alimentos nos países pobres (BURITY,
et al., 2010).
Neste mesmo período, o médico e professor Josué de Castro publicou o livro mundialmente
conhecido, Geografia da Fome (1946), denunciando à sociedade brasileira a verdadeira causa da
fome. O autor dividiu o país em cinco regiões, de acordo com aspecto alimentar que cada região
possuía, analisando toda a história social, cultural e econômica.
Assim, foi comprovado que a incidência da fome e carência nutricional da população não estava
relacionada com a falta de recursos naturais ou excesso populacional, mas sim com a distribuição
inadequada das riquezas, que estavam centralizadas nas mãos dos mais ricos, que eram a minoria.
Deste modo, alertou-se sobre a necessidade de adoção de políticas que além da distribuição
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alimentar, realizasse a reforma agrária, para a população necessitada produzir seus alimentos e
gerar sua renda (CASTRO, 1984).
Assim, diante da demanda mundial por alimentos, foi disseminado por meio de pesquisas o
uso de estratégias para otimizar a produção de alguns alimentos ao se utilizar tecnologias genéticas
dependentes de insumos químicos, o que deu início a chamada Revolução Verde, que causou
impactos terríveis ao meio ambiente e não resolveu a problemática da fome (BURITY et al., 2010).
Posteriormente, na década de 70, houve uma crise mundial na produção de alimentos e teve
a I Conferência Mundial de Alimentação organizada pela Food and Agriculture Organization
(FAO) e pela ONU. Já na década de 80, após passar a crise na produção de alimentos, chegou-se à
conclusão que a fome estava relacionada com o acesso e não somente a produção (NASCIMENTO
et al., 2010).
Porém, foi após os anos 90 na Cúpula Mundial da Alimentação, que a obtenção da
alimentação adequada passou a ser reconhecido como direito humano e dever dos Estados oferecer
condições primordiais para cidadania e dignidade humana (NOVAES, 2008; NASCIMENTO et
al., 2010).
Neste contexto, surgiu também o embate sobre a soberania alimentar, ou seja, movimentos
sociais lutando contra políticas neoliberais comandadas pela organização mundial do comércio e o
banco mundial, que monopolizavam a produção alimentar e agricultura impondo-se aos governos
de todos os países (SANTOS et al, 2009).
A evolução do conceito de SAN aconteceu em níveis internacionais e nacionais de acordo
com as necessidades de cada nação (LEÃO et al., 2013). Segundo Vendramini et al., (2012) no
Brasil, desde a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a temática passou a
ser vista de maneira generalizada atentando se a quantidade e qualidade dos alimentos, adotando o
seguinte conceito:
Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambientais, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Artigo 3º,
Lei 11.346/2006 - LOSAN).
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O Brasil possui um Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), que tem como
finalidade a elaboração e execução de políticas direcionadas a segurança alimentar e nutricional,
incentivando a relação entre o governo e a sociedade civil nesta causa, além de acompanhar,
fiscalizar e diagnosticar a situação da segurança alimentar e nutricional no país (VENDRAMINI et
al., 2012).
Entre as políticas públicas ligadas a SAN está o fortalecimento da agricultura familiar, por
meio do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF) criado em 1996, visando
encaminhar recursos de créditos, infraestrutura e capacitação técnica aos agricultores familiares
(CUSTÓDIO et al., 2011). O PRONAF possui atuação em nível nacional, sendo considerado o
principal apoio a agricultura familiar, ajudando na economia de vários municípios, com ênfase nos
mais pobres (SILVA, 2011).
A agricultura familiar representa a maior parte dos alimentos que compõem a mesa
brasileira, num total de 70% dos alimentos produzidos (GABOARDI JUNIOR, 2013).
Entre a população de agricultores que fazem parte do contexto da SAN estão os grupos de
familiares de assentamentos rurais, que foram beneficiados pela reforma agrária, ganhando um
espaço para plantio, para viabilizar sua produção de alimentos tanto para o consumo como para o
aumento de sua renda, adaptando-se em um novo ambiente de trabalho e vida
(SOUZAESQUERDO et al., 2013).
No âmbito da reforma agrária no Brasil, assentamento refere-se a um espaço ocupado por
uma população, visando à exploração agrícola, bem como a realização de políticas públicas
voltadas para esse setor, fomentando uma sociedade e a vida coletiva (SOUZA-ESQUERDO et al.,
2013).
Os agricultores assentados possuem um papel importante no cenário rural do Brasil, pois
participam socialmente e economicamente com a geração de emprego, redução do êxodo rural,
ampliação da produção de alimentos, aumento da renda familiar e melhoria em sua qualidade de
vida (SOUZA-ESQUERDO et al., 2013).
Hoje em dia, em diversas regiões os assentados e os assentamentos alcançaram
reconhecimento e apoio político e social, além de conseguirem resgatar a dignidade até então
excluída, pois anteriormente eram vistos como estranhos e bagunceiros, principalmente em regiões
onde houve ocupações de terra (SOUZA-ESQUERDO et al., 2013).
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a segurança alimentar e nutricional dos
agricultores familiares em um assentamento, verificando as condições de vida, trabalho e
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alimentação e realizar ações promotoras de Segurança Alimentar e Nutricional através de atividades
de educação alimentar e nutricional para promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

2.

DESENVOLVIMENTO

2.1

Materiais

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizados equipamentos de multimídia (data show e
computador) para ministrar a palestra sobre Segurança Alimentar e Nutricional, questionário,
recordatório alimentar e apostila com receitas culinárias.

2.2

Métodos

2.2.1 Questionário de entrevista e recordatório alimentar

Este estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa e quantitativa, desenvolvida em um
assentamento rural, que tem 3 anos de existência, localizado na região oeste do Paraná, que teve
início após aprovação do comitê de ética em pesquisas com seres humanos do Centro Universitário
Assis Gurgacz - FAG, sob o protocolo de n° 64121716.9.0000.5219.
Participaram da pesquisa 35 agricultores de ambos os sexos, que possuíam como critério de
inclusão: apresentar idade igual ou maior que 18 anos. Portanto, foram excluídos adolescentes e os
que se negaram participar desse estudo.
O período para a coleta de dados teve início em 04 do mês de fevereiro de 2017 e estendeuse até 25 do mês de março de 2017. Ressalta-se que inicialmente no mês de novembro de 2016, foi
realizado o primeiro contato pessoalmente com a coordenadora do assentamento e posteriormente
um segundo contato por telefone, definindo-se as datas, horários e a pessoa para acompanhar as
visitas nas casas dos agricultores.
A coleta de dados iniciou pela sequência dos lotes rurais, sendo que primeiramente foram
explicados os objetivos da pesquisa, entregue e lido para cada agricultor um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em (ANEXO 01) para assinarem, concordando assim
com a pesquisa.
O questionário de entrevista (APÊNDICE 01) foi elaborado com perguntas descritivas e
objetivas. Já no recordatório os participantes relataram um dia de consumo alimentar.
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2.2.2 Palestra e oficina culinária

Foram realizadas palestras e oficinas de culinária para abordagem de temas como: o que é
a Segurança Alimentar e Nutricional; contaminações de alimentos por produtos químicos, físicos e
microbiológicos e os danos que podem causar a saúde; os direitos humanos a uma alimentação
adequada e alimentação saudável. Para ministrar a palestra sobre Segurança Alimentar e
Nutricional todos os familiares agricultores foram reunidos no salão comunitário do assentamento.
Já a oficina culinária foi realizada na cozinha da escola do assentamento, com a participação de
alunos e pessoas da comunidade para ensinar sobre formas de evitar o desperdício de alimentos, a
importância de aproveitar cascas e talos, e sobre a importância das boas práticas na preparação de
alimentos.

2.2.3 Tratamento dos dados

Os dados dos questionários foram submetidos a uma primeira análise, onde se realizou a
leitura, organização e compreensão dos questionários. Posteriormente os dados foram tratados
estatisticamente em um programa do Google Formulário. Já os dados dos recordatórios foram
analisados em um programa Microsoft Excel.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1

Questionário de entrevista e recordatório alimentar
Participaram da pesquisa 35 agricultores de um assentamento do oeste do Paraná, sendo 71,4%

do sexo feminino, com idade média de 43 anos e 28,6% do sexo masculino, com idade média de 40
anos. O questionário de entrevista foi composto por dezessete perguntas, abordando desde questões
pessoais até as questões relacionadas com a propriedade. Os participantes relataram que sempre
trabalharam com a agricultura, e as atividades agrícolas realizadas nas propriedades estão
apresentadas no Gráfico 01.

Gráfico 01- Atividades agrícolas realizadas nas propriedades do assentamento.
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Fonte: Dados das Autoras da Pesquisa (2017).

As culturas que se destacam são os tubérculos, grãos, verduras e legumes, além da criação de
aves, ovinos e vaca leiteira. A produção dos alimentos é realizada artesanalmente nas propriedades
do assentamento, que em média possuem sete hectares cada uma, abastecidas por poços semi
artesianos, além de possuir uma área de preservação ambiental coletiva. Para a realização do preparo
da terra para o plantio, a maioria dos agricultores (88,20%) usam fertilizantes orgânicos. Já a matéria
prima empregada para o plantio é variada, sendo que a maioria utiliza muda pronta (91,20%) e
sementes crioulas (88,20%) e a minoria sementes transgênicas (8,80%). E para a proteção dos cultivos
contra pragas e doenças, 64,70% dos inseticidas e fungicidas utilizados é natural, porém alguns
produtores aplicam agrotóxicos. Esses dados, concordam com a agricultura familiar com a
preservação ambiental e produção de alimentos mais saudáveis.
Basicamente, o plantio realizado pelos agricultores sustenta a família e o excedente da
produção é comercializado diretamente na propriedade e alguns fazem venda direta ao consumidor,
com disponibilidade de entrega. A maioria dos alimentos consumidos pelos agricultores (verduras,
leguminosas, grãos e leite) provém do cultivado. A renda das famílias é praticamente, oriunda da
comercialização dos produtos cultivados no assentamento, sendo em média um salário mínimo.
Já no recordatório alimentar, foram avaliados os nutrientes e o fracionamento dos alimentos.
Os resultados obtidos com os recordatórios alimentares estão apresentados na Tabela 01.

Tabela 01 - Médias da análise dos recordatórios alimentares dos agricultores participantes.
ANÁLISE

MULHERES

HOMENS

Energia

1.535

2.010

(Kcal)
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Carboidratos

215

247

Proteínas (g)

69

89

Gorduras

50

81

17

20

4

3

0

0

1

1

1

1

(g)

totais (g)
Fibras (g)
Número

de

refeições ao dia
Porção de
frutas ao dia
Porção de
verduras ao dia
Porção de
legumes ao dia
Fonte: Dados das Autoras da Pesquisa (2017).

Analisando os resultados, observa-se que as mulheres apresentaram um consumo energético
1.535Kcal, 215g de carboidratos, 69g de proteínas e 50g de gorduras totais. Já os homens consumiram
2.010Kcal, 247g de carboidratos, 89g de proteínas e 81g de gorduras totais. Comparando com IBGE
(2010), os resultados obtidos com a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 demonstraram
dados diferentes, pois o consumo de energia médio da população brasileira de mulheres em faixa
etária de 19 a 59 anos em ambiente rural foi de 1.694Kcal, 241,1g de carboidratos, 73,8g de proteínas
e 48,4g de gorduras totais.
E os homens em idade de 19 a 59 anos em ambiente rural, os resultados foram de 2.201Kcal,
308,8g de carboidratos, 97,7g de proteínas e 61,8g de gorduras totais.
De acordo com Padovani et al., (2006), a ingestão diária recomendada macronutrientes para
mulheres e homens em idade entre 31 a 50 anos é de 130g de carboidratos para ambos, 46g e 56g de
proteínas e 20-35% provenientes das gorduras totais. Os resultados obtidos em ambos os sexos,
evidenciam um consumo excessivo de energia proveniente de carboidratos e proteínas.
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Segundo Batista (2015), o consumo exagerado de gorduras saturadas e trans, sal e açúcares
são responsáveis pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo por doenças crônicas não
transmissíveis.
Em relação às fibras, observa-se que as mulheres consumiram 17g, sendo uma quantidade
inferior ao consumo dos homens que foi de 20g. Segundo IBGE (2010), a POF 2008-2009, o consumo
de fibras das mulheres e homens que vivem na zona rural em idade de 19 a 59 anos foram de 20g e
26,9g, respectivamente.
Segundo Padovani et al., (2006), o consumo diário recomendado de fibras para mulheres é de
25g e para os homens é de 38g, ambos em idade de 31 a 50 anos. Portanto, o consumo de fibras tanto
de mulheres como de homens deste estudo, estão inadequados.
Avaliando o número de refeições, observa-se que as mulheres realizam em média 4 refeições
ao dia e os homens 3 refeições diárias. De acordo com BRASIL (2008), preconizase que se realizem
três principais refeições ao dia, sendo café da manhã, almoço e jantar, intercaladas por pequenos
lanches.
A quantidade média do consumo de frutas, verduras e legumes ao dia por ambos os sexos
foram 0, 1 e 1, respectivamente. Justifica-se o não consumo desses alimentos no período da realização
desta pesquisa, devido à estiagem e crescimento dos cultivares frutíferos, pois o assentamento tem
apenas de 3 anos de existência.
As frutas, verduras e legumes são ricos em nutrientes, devendo ser consumidos diariamente
nas refeições, pois ajudam a proteger a saúde e reduzir riscos de várias doenças (BRASIL, 2008).
Segundo Proença e Silveira (2012), o consumo de alimentos industrializados contendo gordura trans,
repercute negativamente na saúde, interferindo no estado nutricional e no aparecimento de doenças
crônicas.
3.2 palestra e oficina culinária
Na palestra abordaram-se temas como: o que é a Segurança Alimentar e Nutricional;
contaminações de alimentos por produtos químicos, físicos e microbiológicos e os danos que podem
causar a saúde; os direitos humanos a uma alimentação adequada e alimentação saudável. Os
participantes ficaram atentos em todo o decorrer da palestra, demonstrando interesse pelo assunto,
relatando que não tinham conhecimento sobre os assuntos abordados.
Após a palestra foi utilizado um instrumento imagético para orientação nutricional,
demonstrando aos participantes a quantidade de sal, açúcares e gorduras presentes em alguns
alimentos industrializados, alertando sobre o perigo para a saúde de toda a família. Já na oficina
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culinária, os participantes aprenderam sobre as boas práticas de manipulação de alimentos e
receberam apostilas com algumas receitas, onde foi ensinado sobre o tema aproveitamento integral
dos alimentos, frisando a importância de consumirem alimentos saudáveis e aproveita-lo em sua
totalidade, evitando assim muitos desperdícios de alimentos e nutrientes, além de aprenderem
transformar a matéria prima produzida na propriedade em diversas receitas.
Neste estudo, todos os agricultores sempre trabalharam com a agricultura. As culturas
cultivadas que se destacam são os tubérculos, grãos, verduras e legumes, além da criação de aves,
ovinos e vaca leiteira.
Para a realização do plantio, 88,20% dos agricultores usam fertilizantes orgânicos, 91,20%
muda pronta e 88,20% sementes crioulas. Já para a proteção dos cultivos contra pragas e doenças,
64,70% dos inseticidas e fungicidas utilizados é natural, porém alguns produtores aplicam
agrotóxicos.
Praticamente todas as atividades realizadas nas propriedades, seja o plantio e/ou a criação de
animais, sustentam a família e o excedente da produção é comercializado gerando renda. No
recordatório alimentar, os resultados demonstraram um consumo exagerado de carboidratos e
proteínas. Já a ingestão de fibras, foi insuficiente, abaixo do consumo diário recomendado. Tal
resultado, provavelmente foi devido à baixa ingestão de frutas, verduras e legumes. Justifica-se o não
consumo desses alimentos no período da realização desta pesquisa, devido à estiagem e o crescimento
dos cultivares frutíferos.
Na palestra foram abordados temas relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional. Já na
oficina culinária, os participantes aprenderam a aproveitar de forma integral os alimentos,
transformando a matéria prima produzida na propriedade em diversas receitas.

4. CONCLUSÃO
Ao analisar a Segurança Alimentar e Nutricional dos agricultores familiares desse
assentamento, observa-se que os mesmos obtiveram algumas conquistas como, a terra, escola para os
filhos, produção para o autoconsumo e uma pequena geração de renda com o excedente. Porém,
muitos desafios precisam ser enfrentados como, infraestrutura no assentamento, acesso as políticas
públicas como, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) sendo alternativas para viabilizar o escoamento da produção e assim aumentar a
renda familiar e implementação de políticas que incentivem a juventude a permanecer no campo.
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Assim, para estar em total estado de Segurança Alimentar e Nutricional é necessário contemplar todas
as necessidades básicas e garantir os direitos como cidadãos.
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APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS NA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR:
DESENVOLVIMENTO DE UM BOLO DE BANANA COM CASCA ISENTO DE
LACTOSE
INTEGRAL FOOD USE IN FAMILY AGROINDUSTRY: DEVELOPMENT OF A
BANANA CAKE WITH PELL LACTOSE-FREE
Márcia Steffenon57
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Grupo de Trabalho 7: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR; CULTURA
ALIMENTAR: INTERFACES NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS

Resumo
A intolerância à lactose é um distúrbio gastrointestinal caracterizado pela deficiência da enzima
lactase, impossibilitando a digestão da lactose presente em leites e derivados. Um dos recursos
utilizados pelos indivíduos intolerantes é a exclusão desses alimentos da dieta. O objetivo desse
trabalho foi desenvolver um produto com qualidade nutricional e sensorial para esse públicoalvo, consumidores de um empreendimento familiar rural, fazendo uso integral da banana,
diminuindo o custo e a produção de lixo orgânico, e promovendo a Segurança alimentar e
Nutricional (SAN). O resultado da qualidade microbiológica é condizente com os padrões
exigidos pela legislação. Os testes sensoriais revelaram aceitação geral de 94%, e quanto à
intenção de compra, o questionário indicou que 36% dos participantes responderam que
certamente comprariam, e 55% que provavelmente comprariam, totalizando 91% dos
participantes, demonstrando como resultado final, uma boa aceitação do produto, e também
grande potencial de mercado.
Palavras-chave: agricultura familiar, desperdício, intolerância à lactose.
Abstract
Lactose intolerance is a gastrointestinal disorder characterized by the lactase enzyme
deficiency, which precludes the lactose digestion present in milk and dairy products. One of
the resources used by individuals who are lactose intolerant is the exclusion of these foods from
their diet. The objective of this article was to develop a product with nutritional and sensorial
qualities to the target audience, consumers of a rural family establishment, making full use of
bananas, reducing the cost and production of organic waste, and promoting Food and Nutrition
Security (SAN). The microbiological quality result was consonant with the law standards. The
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sensorial tests revealed that the general acceptance was of 94%, and related to the purchase
intention, the questionnaire indicated that 36% of the participants answered that they would
certainly buy it, while 55% said they would probably buy it. In this way, they totaled 91% of
the participants, showing a good product acceptance as a final result, and also a big market
potential.
Key words: family farming, waste, lactose intolerance.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil há um grande paradoxo, visto que o país é um dos dez maiores produtores de lixo
orgânico, e também apresenta alto índice de fome e desnutrição (TORRES; CAMPOS;
DUARTE, 2012). Além disso, a má qualidade nutricional dos alimentos industrializados, tem
feito com que cada vez mais pessoas sejam diagnosticadas com alergias e intolerâncias
alimentares.
A intolerância à lactose foi descoberta por Hipócrates, em torno de 400 anos antes de Cristo,
porém o conhecimento popular sobre o assunto tem aumentado, significativamente, nos últimos
25 anos. Essa intolerância alimentar é caracterizada pelas respostas anormais do organismo
perante a ingestão da lactose, devido a deficiência na produção de lactase, que é a enzima
responsável pela degradação da lactose. Quando ocorre essa deficiência, a lactase é fermentada
a ácido lático produzido por microorganismos, e este gás é responsável pelos sintomas, como
distensão abdominal e flatulência (JUNIOR; KASHIWABARA; SILVA, 2013).
Até a vida adulta, os humanos perdem cerca de 90% dos níveis de lactase que possuíam ao
nascimento, a manifestação dessa perda ocorre de diferentes formas, com variações de
intensidade, desde leve desconforto, até diarreia intensa, podendo levar a desnutrição. Essa
afecção comum em crianças e adultos, pode ser tratada com dietas restritas de lactose e
substituição por outras fontes que não o contenham, ou em casos necessários, a introdução de
fórmulas específicas, providas de lactase, como maneira de suprir a deficiência dessa enzima
(TÉO, 2002). Com base nisso, esse trabalho visa desenvolver um produto sem lactose, e
aumentar o valor nutricional por meio do aproveitamento integral, e diminuir resíduos
orgânicos.
A população mundial tem mudado seus padrões de vida, e principalmente de alimentação, devido
ao crescimento populacional e urbanização, busca-se cada vez mais a praticidade de alimentos préprontos e preparados, o que resulta em uma grande quantidade de alimentos e resíduos descartados,
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tanto em casa, como em Unidades de Alimentação e Nutrição. Segundo dados da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), 46% do lixo orgânico é produzido
nas etapas de processamento, distribuição e consumo, e este desperdício toma grandes proporções,
refletindo na geração de resíduos acima do ideal.
Apesar da perspectiva negativa, esse quadro pode ser minimizado com pequenas ações no diaa-dia, reutilizando recursos, e ainda melhorando o aspecto nutricional, sendo assim, é
indispensável abordar o valoroso aproveitamento integral dos alimentos (MEDEIROS, 2005).
Devido ao elevado fator de desperdício, este estudo tem como objetivo secundário desenvolver
um produto com aproveitamento integral da banana, e inseri-lo no cardápio de um
empreendimento familiar rural do município de Pato Branco - PR60, a partir da análise sensorial
e de intenção de compra do mesmo.
O Brasil tem evoluído quando o assunto é a segurança alimentar e nutricional (SAN), desde as
primeiras ideias ligadas à produção agropecuária, ganhando relevância até dimensões mais
profundas, como a má distribuição, acesso, qualidade e formas de produção sustentáveis desse
alimento. Devido as políticas de SAN, o país tem sido reconhecido pela eficiência no combate
à fome e desnutrição, saindo do mapa mundial da fome em 2014, elaborado pela Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Parte dessa conquista e avanço
das políticas de SAN, deve-se a agricultura familiar, que representa 85% dos estabelecimentos
no meio rural. Dentro disso, destacam-se as agroindústrias, responsáveis pela SAN, pois
promovem, dentre outros, os princípios da SAN de permitir acesso permanente aos alimentos,
incentivar a cultura local, e fornecer alimentos com qualidade nutricional, e sustentáveis,
produzindo menor impacto no meio ambiente (MALUF, 2011).
Esta pesquisa é importante, pois a procura de alimentos sem lactose vem crescendo
consideravelmente e a oferta destes produtos no mercado ainda é pequena, e os produtos
existentes costumam ter custo elevado. Este estudo é inédito no sentido de aliar a funcionalidade
ao baixo custo para o produtor familiar rural e o consumidor, e também ao aproveitamento
integral do alimento, promovendo a SAN por meio da agricultura familiar, e buscando a
aceitabilidade igual ou maior que 70% da intenção de compra. Por meio desta pesquisa os
indivíduos intolerantes a lactose poderão encontrar um produto com valor nutricional superior
aos alimentos industrializados semelhantes, feito com alimentos sazonais, de fácil acesso, e
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ainda contribuir para a diminuição do lixo orgânico, fator importante, pois este representa
grande parte de todo o lixo produzido no país (CASAGRANDE, 2009).

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e métodos

Para a produção do bolo foi utilizada a banana caturra adquirida no comercio local da
cidade de Pato Branco – PR. As matérias-primas foram transportadas até o laboratório de
técnica dietética da FADEP – Faculdade de Pato Branco, onde foram processadas e
incorporadas na preparação. Foram utilizadas as bananas integralmente, onde passaram pelo
processo de limpeza incluindo a lavagem sob água corrente potável e uso de esponja.
A preparação foi desenvolvida a partir de receita pré-existente. Primeiramente
realizamos o corte manual das bananas (484g), que foram processadas no liquidificador, sendo
incorporados os ovos (150g) e sal (0,5g). Em uma tigela separada, foram dispostos os seguintes
ingredientes: aveia grossa (105g), aveia fina (105g), açúcar mascavo (138g), açúcar cristal
(87g), amido de milho (116g) e fermento químico em pó (16g). Posteriormente a massa do
liquidificador foi despejada na tigela, misturando com os outros ingredientes, até obter uma
massa homogênea. A massa foi colocada em uma forma retangular previamente untada com
óleo e farinha de trigo. A preparação foi assada em forno elétrico, por 40 minutos, em
temperatura média de 210°C sem aquecimento prévio (Figura 1).
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Pesagem dos Ingredientes

Processamento dos Produtos Úmidos

Adição dos Ingredientes Secos

Mistura Manual

Cocção em forno doméstico
(210°C/40 min)

Resfriamento
(temperatura ambiente)
Figura 1. Fluxograma descritivo do processo de preparação do bolo de banana sem lactose

2.1.1 Análises bromatológicas e microbiológicas

O bolo de banana isento de lactose passou pelas seguintes análises bromatológicas: O teor de
umidade foi determinado pelo método da secagem em estufa a 105ºC (AOAC, 2007), o
conteúdo de cinzas foi determinado após incineração da amostra em mufla a 550ºC (AOAC,
2007), a determinação de proteína foi realizada pelo método destilação e titulação Kjedahl, e
empregado fator de conversão de nitrogênio em proteína de 6,25 (AOAC, 2007), o conteúdo
de lipídeos totais foi determinado pelo método de extração Soxhlet (LUTZ, 2008) e o fator de
carboidrato foi determinado por diferença (AOAC, 2007).
A

qualidade microbiológica foi avaliada pelo Laboratório de

Qualidade Agroindustrial LAQUA, localizado na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), onde foram realizadas as análises microbiológicas
de Coliformes Totais, Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp. As
quais comprovaram que as características microbiológicas estão de acordo com
os parâmetros de qualidade exigidos pela RDC nº 12 de Janeiro de 2001.
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2.1.2 Análise sensorial

A

análise sensorial foi realizada com 42 provadores não treinados,

onde foram avaliados os atributos: cor da superfície, cor do miolo, aroma, sabor,
textura, bem como o aspecto geral e intenção de compra. Os testes ocorreram
nas dependências da FADEP – Faculdade de Pato Branco com os acadêmicos
da mesma instituição. Cada amostra foi identificada com um número aleatório
e possuía aproximadamente 30g. Os provadores preencheram uma ficha onde
avaliaram os atributos descritos acima em uma escala hedônica de nove pontos,
na qual o número um (1) equivale a “desgostei muitíssimo” e o número nove (9)
equivale a “gostei muitíssimo”. A intenção de compra foi avaliada por escala
de cinco ponto, sendo (1) certamente não compraria e (5) certamente compraria.
Além disso, realizou-se uma breve análise de custo do produto, considerando os valores
das matérias-primas do momento da aquisição destas para a produção final do produto, não
considerando demais custos relacionados à produção, como energia, embalagem e logística.

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A intolerância à lactose é descrita por Jackson e Savaiano (2001) como uma síndrome clínica
caracterizada pela incapacidade primária ou secundária de hidrolisar a lactose em seus
monossacarídeos constituíntes devido a uma insuficiência da enzima lactase em relação a
quantidade de lactose presente no intestino, e o excedente não absorvido conduz ao
aparecimento dos sintomas da intolerância.
Téo (2002), em seus estudos sobre o cuidado nutricional em paciente intolerantes à lactose,
identifica essa intolerância como um erro metabólico, decorrente de uma deficiência
enzimática, e diz que ao nascer, a atividade da lactase é alta, mas vai diminuindo a medida que
crescemos, justificando o fato de que muitas pessoas não nascem com a intolerância, e sim a
adquirem durante a vida adulta.
No mercado há poucas opções de produtos sem lactose com qualidade sensorial e nutricional,
pensando nisso, o aproveitamento integral do alimento é útil, pois além de diminuir o
desperdício, de acordo com Stork et al. (2013) a casca da banana, especificamente, é fonte de
fibras e lipídeos, que enriquecem a alimentação habitual.
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O desperdício alimentar foi abordado por Casagrande (2009), onde em seus estudos apontou que
desperdiçar é sinônimo de extraviar, esbanjar ou perder aquilo que poderia ser utilizado em benefício
da população desfavorecida, neste caso, a utilização integral do alimento será benéfica para reduzir
os custos da produção do bolo, e também contribuir para o fator da redução do lixo orgânico,
colaborando com as ações de SAN, que traz em seus princípios a sustentabilidade ambiental na
produção e consumo de alimentos (MALUF, 2011). De acordo com Lemos, Botelho e Akutsu
(2011), evitar o desperdício é dificultoso, pois essa prática já está internalizada na cultura brasileira,
sendo este mais um motivo para incentivar as pesquisas neste sentido, visto que além da diminuição
do lixo, as partes menos atrativas dos alimentos possuem tanto quanto, ou mais nutrientes que a
própria polpa do alimento.

2.2.1 Análises bromatológicas e microbiológicas

Na busca por recursos simples e acessíveis, favorecendo recursos ambientais e fomentando
políticas de SAN, o presente estudo apresentou vantagens na elaboração do bolo com casca de
banana em relação à preparação industrializada, como, por exemplo, a melhoria no teor de
proteínas, lipídios e maior quantidade de fibras.
A

tabela 1 demonstra que em 100g de alimento, a preparação caseira

contém 4,71g de proteína, 1,92g de lipídeos, 3,35g de fibras, e 25,63g de
carboidratos, valores considerados melhores nutricionalmente, se comparado à
preparação industrial, que apresenta valores inferiores, como o elevado teor de
lipídeos, sendo 9,07g/100g, e baixo teor de fibras, sendo 1,66g/100g.
Tabela 1. Composição centesimal do bolo de banana com casca isento de lactose em comparação ao bolo de banana
tradicional
Características físico-químicas

Bolo de banana c/ casca isento
de lactose (100g)

Bolo de banana tradicional*
(100g)

Umidade

32,66 ± 0,57

-

Proteinas

4,71 ± 0,18

3,93

Lipídios

1,92 ± 0,07

9,07

Residuo mineral

1,73 ± 0,11

-

Fibra Alimentar

33,35

1,66
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Carboidrato

25,63

52,14

*IBGE Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil 2008-2009 (2011)

Os resultados dos testes de qualidade comprovaram que as características
microbiológicas estão de acordo com os parâmetros de qualidade exigidos pela RDC nº 12 de
Janeiro de 2001, conforme tabela 2.

Tabela 2 – Composição proximal do bolo de banana sem lactose

Fonte: Laboratório de Qualidade Agroindustrial LAQUA (UTFPR)

2.2.1 Análise sensorial e de intenção de compra
Os dados da análise sensorial demonstraram as frequências das notas atribuídas a cada
parâmetro avaliado. Para a obtenção desses resultados, somou-se as notas (7) gostei
moderadamente, (8) gostei muito e (9) gostei muitíssimo. Na figura 3, que indica a cor da
superfície, observa-se um percentual de 82% de aceitação. Sobre a cor do miolo (figura 4), a
aceitação foi de 91%. O item aroma (figura 5) obeteve 77% de aprovação. No quesito miolo
(figura 6), a aprovação foi de 90%. De acordo com as notas sobre a textura (figura 7), obetevese aceitação de 85%. Sobre o aspecto geral (figura 8), a aprovação foi de 94%, o que indica
excelente aceitação, pois de acordo com Monteiro (1984), para que um produto possa ser
considerado aceitável, é necessário obter índice de aceitabilidade de no mínimo 70%.
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Figura 3. Aceitação do aspecto cor da superfície

Figura 4. Aceitação do aspecto cor do miolo

Figura 5. Aceitação do aspecto aroma
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Figura 6. Aceitação do aspecto sabor do miolo

Figura 7. Aceitação do aspecto textura

Figura 8 – Aspecto Geral

Para a avaliação de intenção de compra, foi utilizada uma escala de 1 a 5 pontos, onde um (1)
equivale a “certamente não compraria”, e cinco (5) equivale a “certamente compraria”, essa análise
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demonstrou intenção de compra superior a 90%, e destes, 36% afirmaram que certamente
comprariam (nota 5) e 55% que provavelmente comprariam (nota 4). Nenhum dos avaliadores
indicou que provavelmente não compraria (nota 2) ou que certamente não compraria (nota 1)
conforme figura a seguir.

Figura 9. Análise de intenção de compra do bolo de banana com casca sem lactose

Por fim, no que diz respeito ao custo do produto, considerando apenas a matéria-prima
utilizada, obteve-se um de R$ 7,58 para um bolo de aproximadamente 6,5 Kg, sendo que cada
porção de 30g teria um custo de R$ 0,34, que por sua vez sugere que o bolo de banana com
casca sem lactose é um potencial produto para agregar valor ao empreendimento familiar rural.
3. CONCLUSÃO
A casca da banana mostrou-se um ingrediente adequado para a formulação de um bolo sem
lactose e com alto valor nutricional. Também pode-se observar que a produção desse bolo não
apresentou maiores dificuldades que produzir um bolo “tradicional”.
O produto desenvolvido obteve qualidade microbiológica de acordo com a legislação vigente.
Os resultados da análise sensorial realizada com 42 provadores demonstrou aceitação e
intenção de compra superior a 90%, sendo este, um produto com grande potencial de mercado
e também um potencial produto para a agroindústria familiar e para a promoção da SAN,
sobretudo na redução do desperdício de alimentos, o aumento da qualidade nutricional dos
alimentos e o baixo custo.
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DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS TOLERANTES A SECA DESDE PRÁCTICAS
AGROECOLÓGICOS: EXPERIÊNCIAS DE PRODUTORES COMUNITÁRIOS NA
VENEZUELA
DIVERSIFICATION OF TOLERANT DRYING CULTURES FROM
AGROECOLOGICAL PRACTICES: EXPERIENCES OF COMMUNITY PRODUCERS
IN VENEZUELA
Orlando José Bastidas 161
Elvis Manuel Vilória 262
Karelis Andreina Angel 363
Carmen Gregoria Barrientos 44
Grupo de Trabalho GT 3 Agroecologia
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi promover o desenvolvimento de práticas
agroecológicas para combater a fome em territórios áridos no estado de Trujillo, Venezuela. A
pesquisa-ação participativa foi utilizada como metodologia, por meio de entrevistas diretas e
reuniões com produtores. Tudo o trabalho ocorreu em dois anos, possibilitando a realização de
atividades agrícolas sustentáveis, surgindo e executando assim quatro linhas de trabalho, que
foram: análise para o diagnóstico de fertilidade dos solos, o estabelecimento de parcelas de
demonstração, uso de sementes crioulas no cultivo de plantas de ciclo longo, e o estabelecimento
de hortas familiares para promover a diversificação de plantações os cultivos. Os resultados
mostram, em primeiro lugar: desejo de trabalhar a agricultura, em segundo lugar, uma nova
percepção dos produtores, sobre o cultivo de plantas com maior qualidade de forma sustentável,
indicando a possibilidade de produzir culturas em terras seca, unidades a partir desses métodos
agroecológicos.
Palavras-chaves: Desenvolvimento rural, agricultura familiar, sustentabilidade, qualidade de
vida, organizações comunitárias.
Abstract
The objective of this research was to promote the development of agroecological practices to
combat hunger in arid territories in the state of Trujillo, Venezuela. Participatory action
research was used as a methodology, through direct interviews and meetings with producers.
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All the work took place in two years, allowing sustainable agricultural activities to be carried
out. Four lines of work emerged and were carried out: analysis for the diagnosis of soil fertility,
establishment of demonstration plots, use of native seeds in cultivation of long-cycle plants, and
the establishment of family gardens to promote crop diversification. The results show, firstly,
the desire to work on agriculture, secondly, a new perception by farmers on the cultivation of
higher quality sustainable plants, indicating the possibility of producing crops on dry land, units
from these agroecological methods.
Key words: Rural development, Family agriculture, sustainability, Quality of life, community
organizations.

1. INTRODUÇÃO
Os períodos de seca em diferentes condições climáticas é um risco natural, que causa
grandes prejuízos a produção de alimento, afeta uma porção significativa da população mundial.
As consequências para as comunidades podem agravar tensões sociais e acelerar distúrbios.
Unido a isto o acelerado crescimento demográfico, favorece a alta demanda pela produção de
alimentos, no entanto muitas regiões do planeta não suportem altas produções. De acordo com
a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, (FAO, 2014), cerca de
805 milhões de pessoas, estavam cronicamente subalimentadas no mundo, ou seja, as
quantidades de alimento ingeridas eram insuficientes, ou ainda, os alimentos que ingeriam não
possuíam nutrientes suficientes para sanar as necessidades básicas. Em sua maioria os principais
afetados encontram-se justamente nas áreas rurais onde a agricultura de subsistência é a
principal atividade econômica.
A Venezuela apresenta áreas rurais áridas com poucos recursos hídricos e
monoculturas de baixa produção, fazendo com que o camponês migre para as zonas urbanas.
Nesse sentido (Zambrano, Trujillo, e Sol. 2015) fazem uma referência importante a este
fenômeno, destacando que, os sistemas de produção agrícola na Venezuela e em qualquer parte
do mundo, devem contribuir para a regionalização da produção agrícola, que leve em
consideração as características naturais e sua interação com os modos de uso da terra ao mesmo
tempo em que se considerem as bases e planos de manejo ou investigações que corrijam as
deficiências dos sistemas agrícolas.
Além disso, surge a necessidade de que os sistemas de produção sejam conduzidos
com técnicas agroecológico como: (lavoura mínima, aproveitamento dos quintais como áreas
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de cultivos sustentáveis, feijão agroecológico, bioenergia, biodiversificação, compostagem
manejo e insumos agroecológicos) em comunidades rurais com climas secas, onde, posam
aumentar os níveis de produção nas diferentes unidades de desenvolvimento agrícola e pecuário;
cujo objetivo é satisfazer as necessidades nutricionais do ser humano, sendo uma alternativa
favorável e com benefícios para o produtor em se auto gerenciar a médio e longo prazo com
novas fontes de renda. Esta modalidade da agricultura ecológica fornecem as bases científicas,
metodológicas e técnicas, atacando também a soberania alimentar da população para uma nova
“revolução agrária” (Altieri e Nicholls 2010).
Trabalhos como o de (Moreno, 2009) nos aproxima dessa realidade agroecológica, a
autora observou diferentes respostas em nível morfológico, anatômico, celular e molecular ao
avaliar as planta cultivadas como as (melancia, abóbora e melão da família de cucurbitáceas,
também abacaxi, babosas, mandioca e algumas acácias), fatores este relacionado a tolerância e
adaptabilidade ao estres hídrico. Estas respostas incluem modificações no crescimento e
desenvolvimento do metabolismo C4 e CAM, que regulam a expressão gênica induzida pelo
estresse. Isto é, um mecanismo fotossintético da concentração de CO2, onde essas células
incorporam a água durante a noite e os assimilam na forma de carboidratos e, portanto, sua
capacidade de desenvolvimento.
Uma

estratégia

agroecológica

pode

orientar

o

desenvolvimento

agrícola

ambientalmente sustentável, adaptando-o às condições climáticas existentes: satisfazendo assim
as necessidades humanas sem comprometer as futuras, manter os níveis contínuos de produção
agrícola e pecuária, atender e responder às necessidades sociais das famílias e comunidades
áreas rurais, conservando os recursos naturais. Com base no exposto, o objetivo deste desta
pesquisa foi promover o desenvolvimento de práticas agroecológicos para combater à fome e a
seca com plantas como: milho (Zea mays), mandioca (Manihote sculenta), pimenta (Capsicum
frutescens L.), bananas (plátano), frutas cítricas (laranja, tangerina e limão), batata
(Solanumtuberosum), tomate (Solanum lycopersicum), alface (Lactuca sativa) tolerantes a seca
no estado de Trujillo, Venezuela.
2. MATERIALES E MÉTODOS
2.1 Descrições da área de estudo
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Este trabalho foi realizado na comunidade “Félix Nava” no ano 2016 a 2018, a região
está localizado no distrito de la Paz no município de Pampán, no estado de Trujillo, Venezuela,
(veja figura 1) entre as coordenadas 9 ° 34 '21, 18 '' e 9 ° 33 '6,65'' de latitude norte, e 70 ° 27
'57, 49''e 70 ° 27' 53,24 '' de longitude leste. Altitude de 227 metros, temperatura anual de 26º
C e uma precipitação média anual de 1.315mm, com período chuvoso concentrada neste mês, e
um período seco que corre entre os meses de março, abril, agosto e outubro, com 70 e 80% do
volume total de chuva concentrada nestes meses, (Ministério do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis, 2010).

FIGURA 1- Localização da comunidade “Félix Nava”.

2.2 Situação Problema
De acordo com as informações fornecidas pelos porta-vozes das associações de
moradores, (Grupos sociais, que permitem exercer diretamente a gestão de políticas públicas e
projetos orientados a responder às necessidades), a colônia de estudo possui cerca de 130
habitantes, divididos em 36 famílias, que possui uma área territorial de 293 hectares. O serviço
de água potável para os habitantes ocorre por meio do aceso a poços comuns (atinge lençol
freático), uma vez que eles não puderam se beneficiar do serviço de água através de tubulações.
Seu consumo é direto e, em alguns casos, eles fervem a água apenas para crianças.
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Da mesma forma, quando um poço tende a secar, eles vão para o poço do vizinho (a)
para compensar essa necessidade. A principal fonte de água de superfície encontrada na
comunidade “La Betico” que se origina a partir da bacia do rio Boconó, membros da
comunidade dizem que esta água é "contaminado pelas comunidades adjacentes, mas mesmo
assim está sendo explorada para a agricultura, pecuária e consumo”. A este respeito, foi
necessário fazer uma análise bacteriológica, coletando duas amostras de água analisadas no
Regional Negócio Trujilano hidráulica uma instituição que presta serviços técnicos
relacionados ao uso integral dos recursos hídricos, isto indica que cuja água não é adequada
para consumo humano, já que os valores de coliformes fecais e os coliformes totais excedem
os valores exigidos pelo Ministério do Meio Ambiente (veja a tabela 1).

Tabela 1- Análise bacteriológica realizada em duas amostras de água no córrego La Bético em
06/03/2016
Amostra Amostra

Valor para água Indicador Unidades
N° 1

N° 2

de Risco

Coliformes
Totais

< 5000
3200

3200

NMP/100ml

1300

920

NMP/100ml

Coliformes
Fecais

< 1000

Bactérias
Heterótroficas

2400 1700 NMP/100ml < 5000

Da mesma forma, as entrevistas foram conduzidas por pesquisadores que visitaram todas as
casas da colônia estudada, (Figura 2), nessa etapa da pesquisa eram observados o consumo dessa
água, ou seja, como a utilizavam: diretamente, cozendo alimentos, limpeza da casa e roupas.
Embora esse recurso hídrico fosse muito escasso na região havia o compartilhamento dos poços
com os vizinhos próximos, além de utilizarem parte dela para irrigar os cultivos. Além disso, o
conselho comunal elaborou um projeto há cerca de oito anos, que foi introduzido na cidade de
Pampán; solicitando a colocação do serviço de água potável. Em resposta a isso, os funcionários
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desse órgão governamental foram responsáveis apenas por colocar 500 metros de mangueira
preta na entrada da comunidade. Infelizmente, essas autoridades não concluíram o projeto
aumentando o problema.
FIGURA 2- Entrevistas com a comunidade

Fonte: Autores (2016).

A comunidade tem como força organizacional o Conselho Comunal. Sua principal
função é organizar os seus habitantes e, através disso, tentar resolver os problemas da
comunidade, articulando e integrando as pessoas para exercer diretamente a gestão de políticas
públicas e projetos sociais orientados para as necessidades e aspirações da comunidade na
construção de uma sociedade de equidade e justiça social, conforme estabelecido no Art. 2 (Lei
dos Conselhos Comunais de 2009). Portanto, é incrível que existam leis que protejam esses
problemas, mas aparentemente só existem no papel, assim como as agências governamentais
não prestam axilio a essa comunidade que apresenta sérios problemas com a água devido à seca
e poluição, o que diminui a capacidade de produção à monocultura que desenvolvem e, portanto,
sua qualidade de bem.

2.3 Procedimentos Metodológicos
O projeto acompanhou as ações do paradigma sócio-crítico, neste sentido a modalidade
Pesquisa-Ação Participativa (IAP) para permitir o diagnóstico das propriedades rurais e seu
agrupamento em núcleos para identificar os problemas e suas possíveis ações para serem
transformados em produtos positivos. (Bartolomé, 1997) Ele ressalta que o primeiro passo para
trabalhar cordialmente com uma comunidade é estabelecer um vinculo bom, porque de outra
forma qualquer proposta e ação seria muito difícil de fazer.
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Desde o início da inserção a comunidade de “Félix Nava” as visitas foram feitas
em primeiro lugar aos principais membros do conselho comunal e aos produtores, com o objetivo
de apresentar e ouvir suas propostas e questões como: será possível uma alternativa que equilibre
o bem-estar ambiental junto a produção agrícola adequando os aos sistemas sustentáveis? A
partir deste momento, iniciou-se o aprofundamento em diferentes temas de interesse para o
trabalho, contando com a colaboração dos moradores, proporcionando informações diretas
através de entrevistas, conversas, reuniões e oficinas, conseguindo assim, a integração e
aceitação dos pesquisadores com a maioria dos entrevistados a povoação.
Após conversas formais e informais com pessoas que mantêm toda a sua vida na
comunidade, foram coletadas informações da área como tamanho, tipo de solo manejo e uso de
cultivo e ferramenta de trabalho, observando-se que possui potenciais naturais que representam
uma força, além de conhecimentos agros produtivos e culturais para promover seu
desenvolvimento em grandes latitudes. No entanto, essas pessoas indicaram que a grande
fraqueza está na empatia de seus habitantes devido a ter grande dificuldade em estabelecer o
plantio de uma lavoura devido ao déficit hídrico para a irrigação que ali apresentam. Por este
motivo, eles propuseram organizar a diversificação das culturas para a sua produção; que
favorece parte de suas necessidades conforme retratado na (Figura 3).
FIGURA 3- Encontro com a comunidade.

Fonte: Autores (2016).

Nesse sentido, os atores envolvidos no processo de transformação foram orientados
pelos pesquisadores sobre as ações e as formas de assumir as estratégias agroecológicas, de
modo a promover a produção agrícola. Após uma avaliação dos documentos e entrevistas
realizados a comunidade, o objetivo foi realizar uma investigação de campo que proporcione à
comunidade a oportunidade de realizar ações de transformação para promover a diversificação
de culturas tolerantes à seca como alternativas para o desenvolvimento da comunidade “Félix
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Nava” Venezuela, entendida como problema detectado naquela localidade que merece ser
estudada e executada.
Sendo assim, para realizar os objetivos desta pesquisa agro-produtiva, propôs-se
desenvolver sua execução em diferentes fases. Em apoio a este argumento (Murcia 1994), ele
menciona que toda pesquisa deve ter uma fase de planejamento que é a organização sistemática
das atividades que permitirão o objetivo proposto. Portanto, os pesquisadores em conjunto com
a comunidade propuseram um planejamento cronológico e hierárquico que indica as ações a
seguir para conhecer os problemas existentes na comunidade.
Os resultados obtidos de aqueles dez encontros com a comunidade “Félix Nava”
foram, em primeira instância, um plano de ação que mais tarde seria realizado em resposta aos
problemas apresentados pelos sistemas produtivos locais e à baixa renda econômica dos
habitantes da região. Tendo em conta as potencialidades que apresentam e a vontade de alcançar
um desenvolvimento rural sustentável. Para isso, foram propostas quatro linhas de trabalho e
executadas, as quais serão definidas a continuação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No âmbito de uma modalidade descritiva, foi elaborado um plano de ação junto aos
produtores, composto por quatro linhas de trabalho, divididos em sessões para cada trabalho
realizado, juntamente com o objetivo de grupo proposto os membros da comunidade e os
pesquisadores.

3.1 Tópico de cada uma das 4 linhas
3.2 Linhas de trabalho N° 1: Análise para o diagnóstico de fertilidade do solo e
adubação de culturas
Junho de 2017 foi realizado a amostragem do solo na unidade de produção (uno), a
fim de conhecer a fertilidade e fornecer as recomendações necessárias para as culturas. Quinze
subamostras foram coletadas na camada de 0-0,30 m de profundidade em solo sobrelevo plano,
coloração uniforme; seguindo uma trajetória em forma de zig-zag e utilizando ferramentas de
campo como: Enxada e pá reta. Cada uma das subamostras foi misturada de forma homogênea
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em um recipiente limpo (balde) onde foi removida uma amostra padrão para realizar a análise
o diagnóstico de fertilidade (veja a figura 4).

FIGURA 4- Amostragem em parcelas do produtor 1.
Fonte: Autores (2017).
As medidas necessárias foram tomadas no momento da amostragem para obter
resultados precisos de acordo com a realidade das terras que a comunidade “Félix Nava”, as
amostras foram levadas para o Laboratório de Serviços de Análise de andares do Núcleo
Universitário “Rafael Rangel” (veja tabela 2).
Tabela 2- Caracterização de solos na área experimental.
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De acordo com estes resultados gerados, a comunidade “Félix Nava” possui solos com
classe textural franco-siltosa. Além disso, e de acordo com as propriedades do solo, e sua textura
como resultada da tabela, elas possuem permeabilidade média, boa aeração, capacidade média
de retenção de água, tamanho médio de partículas finas.

3.3 Linha de trabalho N° 2: Estabelecimento de parcelas de demonstração
Em abril de 2017 foi realizado o workshop sobre "produção de sementes artesanais de
leguminosas", conduzido pelos pesquisadores e extensionistas. O local de encontro foi na capela
"Félix Nava" pertencente à comunidade, onde participaram alguns produtores da comunidade,
a fim de obter conhecimento sobre as variedades de leguminosas tolerantes à seca que foram
propostas pelos pesquisadores e extensionistas, conforme retratado na (Figura
5).
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FIGURA 5- Workshop para conhecer suas potencialidades e fraquezas

Fonte: Autores (2017).
Cabe ressaltar que as variedades de leguminosas foram solicitadas por pesquisadores
do Instituto Nacional de Pesquisas Agropecuárias (INIA) e entregues pela instituição, dentre as
quais destacam-se: o morotunga listrada, o tapirama fúcsia, o feijão vermelho argentino, e feijão
preto adaptável à área. Essa gestão de obtenção de algumas variedades tolerantes à seca permitiu
que os produtores participassem, interviessem e esclarecessem suas preocupações em relação
às informações fornecidas pelos pesquisadores, na (figura 6) estão apresentadas as variedades
de feijão existente na comunidade “Félix Nava”.
Feijão A

Feijão B

Feijão C

Feijão D

FiGURA 6- A) Feijão preto, B) Tapirama fucsi, C ) Vermelha argentino, D). Morotunga
listrada.
As variedades aceitas foram: tapirama preto, feijão preto e feijão argentino vermelho
morotunga listrada; sendo estas as novas culturas integradoras para esta comunidade. Da mesma
forma, os mesmos produtores ofereceram suas pequenas áreas de terra para realizar as parcelas
de demonstração das leguminosas tolerantes à seca, seguidas da entrega das variedades
mencionadas acima para serem cultivadas nas diferentes unidades de produção.
(veja figura 7).
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FIGURAS 7- Entrega de las leguminosas a los productores.

Fonte: Autores (2017).
Após o processo de ação transformadora, em abril de 2017, realizou-se nova visita a
comunidade, agora para nossa unidade de produção N° 2, para selecionar a terreno e fazer a
parcela de demonstração da variedade negra de tapirama. O solo foi preparado com ferramentas
disponíveis na unidade de produção, tais como: enxada, facão, ancinho. As medidas do mesmo
foram 5 m x 6 m, obtendo uma área total de 30 m² como é observado nas (figura 8).
FIGURA 8. Parcela demonstrativa na unidade de produção 2 .

Fonte: Autores (2017).
Além disso, durante o crescimento e desenvolvimento da cultura, observou-se a presença de
alguns insetos, tais como: formigas, pulgões, grilos e minadores. Por essa razão, 5 aplicações
foliares de Nin (Azadirachta indica), que é utilizada em produção agroecológica foram feitas
para a formiga, por atuar como um inseticida, por isso, folhas dessa espécie foram colocadas
em um grande recipiente com água abundante, deixando-a de molho, durante 6 dias,
fermentando obtendo um odor desagradável (veja figura 9).
As aplicações foram feitas a cada seis (6) dias durante um mês para a colheita
manualmente, molhando completamente a planta (ver figura 20), obtendo como resultado uma
baixa população de formigas em todas as plantas. Notou-se que os outros insetos detectados
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

apresentaram baixo dano econômico para esses cultivos. No entanto, o controle cultural foi
utilizado, ou seja, (eliminação de ervas daninhas dentro e fora da parcela, evitando plantas
hospedeiras de insetos que atuam como entidades nocivas ao item desejado) e controle natural
presente na área, que atuam como insetos benéficos ou inimigos naturais.
FIGURA 9- Preparação e aplicação de controlador biológico de insetos baseado em Nin.

Fonte: Autores (2017).

Além disso, em maio de 2017; foi realizado o aporcado, irrigação e capina manual para a
semeadura como apresentado nas (figura 10). Esse mesmo mês, as plantas começaram a crescer
e se alongar a partir de sua parte apical, sendo necessário o procedimento de tutoramento das
variedades leguminosas utilizadas.
FIGURA 10- Diferentes tarefas culturais aplicadas à cultura do tapirama.

Fonte: Autores (2017).

Seguindo com o procedimento, em 25 de maio de 2017, foram usados 20 talhões de
árvore de camundongos (Gliricidia Sepium), pois são os que mais têm a comunidade, com
dimensões aproximadas de 2 e 2,50 m foram cortados para realizar a tutoração do tairamama
cultivado. No dia 27 do mesmo mês, o tutorado foi usado como cerca, (veja as figura 11).
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FIGURAS 11- Trabalho tutelado no enredo de demonstração.

Fonte: Autores (2017).

Visto dessa maneira, a lavoura começou a florir em de junho de 2017, com um total de
11-19 botões florais roxos (figura 12), mostrando que cada planta preta de taramella tem a
capacidade de ser altamente produtiva, com posterior desenvolvimento da cápsula produzindo
assim 3 sementes por vagem.

FIGURA 12- Primeiros botões florais Desenvolvimento do casulo.

Fonte: Autores (2017).

O plantio de tapiranga preta foi realizado em maio de 2017 na foi aplicado na unidade
de produção do N° 3 com a mesma metodologia de trabalho de preparação do solo com a ajuda
do produtor e de seus familiares (figura 13), foram semeadas uma 1 semente cova e realizou-se
irrigação no local de plantio. A área delimitada era de 8 x 9 m, equivalente a 72m², com uma
distância entre os solos de 3m a uma distância entre filas de 2 m. A germinação ocorreu em na
primeira quinzena do mesmo mês de semeadura. No entanto, durante o seu desenvolvimento,
houve algumas desvantagens na cultura; pela presença de aves (galinhas) e répteis (iguanas)
que frequentavam o local afetando a parte aérea da planta, o que levou ao atraso do crescimento
da variedade, necessitando de nova semeadura na segunda quinzena do mesmo mês.
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FIGURA 13- Trama de demonstração da terceira unidade de produção.

Fonte: Autores (2017).
Apesar disso, a cultura conseguiu se desenvolver continuando com seus estágios
fenológicos. Quanto ao tutorado, o produtor usou bastões de bambu de tal forma que eles
escalaram mais facilmente (figura 14).

FIGURA 14- Tutorado do cultivo de tapirama preta.

Fonte: Autores (2017).
Também foram realizadas plantações de tapirama preto e feijão vermelho argentino
nas propriedades de cinco produtores da comunidade com o objetivo de uso de cercas (figura
15). A vantagem dessa técnica é que o produtor não realiza uma tutoria no plantio; desde que a
planta é capaz de escalar, desenvolver e produzir nela; tendo em conta que a planta em seus
estágios iniciais de desenvolvimento precisa ser atendida por predadores como: aves, répteis
(iguanas), bovinos e caprinos.
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FIGURA 15- Uso de cercas com a variedade de Feijão argentina.

Fonte: Autores (2017).
3.4 Linha de trabalho N° 3: Uso de sementes artesanais para a elaboração de canteiros
de culturas de ciclo longo (fruteiras)
Em abril de 2017, realizou-se uma nova palestra para a comunidade "Felix Nava" sobre
cultivos de ciclo longo (fruteiras), onde foram mencionados aspectos como: a importância do
uso dentro das comunidades. Para expandir os itens que podem ser cultivados por pessoas
dedicadas ao campo, especialmente produtores; sem esquecer os altos custos que hoje têm a
aquisição de sementes certificadas nas diferentes tendas do estado.
Esta palestra contou com a participação de produtores da área com interesses
particulares em relação à inclusão de culturas em suas propriedades e os benefícios que eles
geram no longo prazo, em termos de seleção de sementes, foi escolhido de acordo com sua
forma, tamanho e estado do mesmo (condições adequadas para sementeira). A semente foi
proveniente da própria comunidade, com o objetivo de promover a propagação de espécies já
adaptadas às condições agroclimáticas da área, como uma alternativa de baixo custo para a
diversificação agrícola na região.
Assim, em de maio de 2017, a preparação do substrato foi realizada nas terras da 4ta
unidade de produção, utilizando os seguintes materiais: carrinho de mão, picareta, pá e sacos de
polietileno. Para tanto, foi utilizado estrume de bovinos em decomposição, terra preta e areia,
combinados em proporções que totalizaram 3 caminhões pequenos que são utilizados na
construção civil ( figura 16).
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Fonte: Autores (2017).
FIGURA 16 - Ferramentas utilizadas na execução da linha de trabalho.
Para conseguir uma composição balanceada no momento da mistura, as seguintes
proporções foram tomadas: 10 pás de esterco bovino, 10 pás de terra preta e 15 pás de
areia. Subsequentemente, encheram-se sacos de 1,5 kg com o objetivo de fazer as
sementeiras de frutos acima mencionadas (figura 17).

FIGURAS 17. Sacos de enchimento e localização final para o respectivo manejo agronômico.

Fonte: Autores (2017).
Durante o mês de julho de 2017, as mencionadas árvores frutíferas foram entregues
aos produtores que selecionaram as plantas de acordo com seu interesse, prazer e necessidades
(figura 18).

FIGURAS 18- Entrega de plantas frutíferas aos produtores da comunidade.
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Fonte: Autores (2017).
Desta forma, estas culturas foram levadas para o campo para serem transplantadas;
com resultados positivos que afirmam o potencial da área apesar de seu clima árido; Pouco a
pouco, as mudanças foram geradas ao longo do tempo pelos beneficiários. Onde eles serão
capazes de produzir e gerar renda adicional a longo prazo; além de contribuir para a segurança
alimentar. Nesse sentido, essas espécies frutíferas são alternativas para a diversificação; já que
90% dos produtores são dedicados a cultivar apenas milho.
Por esse motivo, a integração desses itens em pequena escala fortalece a
produtividade da área e, portanto, do produtor. A longo prazo novas culturas serão adquiridas
enquanto a cultura dominante (milho) continua a ser uma das culturas com maior uso na área.

3.5 Linha de trabalho N° 4: Portos de família para promover a diversificação de culturas.
Para a execução desta linha, foram considerados quatro habitantes da comunidade que
manifestaram voluntariamente seu interesse em participar desta atividade. Essas pessoas são:
produtor (A), produtor (B), produtor (C), Produtor (D). A ação começou com o
desenvolvimento de viveiros de sementes de tomate, colorau, pimentão e berinjela para depois
serem transplantados para pequenas áreas de terra selecionadas por eles (figura 19).
FIGURA 19- Diferentes canteiros de culturas de ciclo curto (pimentão, tomate e paprica).
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Fonte: Autores (2017).
Da mesma forma, foram realizadas palestras em relação às hortas familiares,
fornecendo informações sobre os procedimentos e condições necessárias para o estabelecimento
das lavouras individualmente, em cada propriedade, devido à falta de motivação dos moradores
para convocar reuniões propostas por os investigadores.
Em agosto de 2017, foi realizado o preparo e mistura do substrato com terra preta e
esterco de cabra decomposto para a realização das mudas de tomate, pimentão, pimentão e
beringela. O procedimento aplicado ocorreu da seguinte forma: extração da semente (artesanal)
das respectivas frutas, foram colocadas em papel absorvente sobre uma superfície sombreada
para posterior secagem. Com relação às sementes de tomate, elas foram deixadas de molho com
água por duas horas; separando a mucilagem que cobre a semente para que ela não sirva como
uma cultura de doenças, para finalmente ser colocada para secar.
Em setembro do mesmo ano, a área foi selecionada para estabelecer a horta familiar
na propriedade da produtora; para isso, foi realizada a preparação com os métodos tradicionais
mencionados acima, para o posterior transplante dos itens páprica, pimentão, berinjela e plantas
medicinais (figura 20); contando alguns com cercas de arame de galinha resulta na adaptação
destas culturas.

FIGURA 20- Horta familiar; Produtora (A e B).

Fonte: Autores (2017).
Como a comunidade não tem produção própria de fertilizantes orgânicos, os
produtores pediram aos pesquisadores para ensiná-los a fazer o minhocários, para a extração de
húmus líquido e sólido de minhoca para o uso de fertilização em diferentes culturas. Para isso,
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objetos reciclados, ideais na criação de minhocas vermelhos da Califórnia (Eiseniafoetida),
foram colocados no último lugar, deixando-os com algum desnível. Estes são preenchidos com
uma camada de solo e uma camada de estrume seco decomposto, repetindo o procedimento até
uma altura de 30 - 40 cm. Além disso, restos de vegetais que servem como alimento para as
minhocas foram colocados (figura 21).

Fonte: Autores (2017).
FIGURA 21- Lombricarios representativa produtora (C e D).

É importante umedecer o leito de minhocas para manter a umidade adequada, já que
eles não sobrevivem a altas temperaturas ou a ambientes secos. Quanto à coleta de húmus
líquido, fez-se um orifício no fundo do recipiente, colocando-se um pedaço de mangueira de tal
maneira que serve para drenar os resíduos líquidos do mesmo. Essas oficinas foram realizadas
no inicio do setembro de 2017 e reiniciado a princípios do ano 2018.
A metodologia aqui aplicada representa um alto potencial de utilização para a
consecução do objetivo deste trabalho, em termos de diversificação de cultivos por meio de
ações comunitárias, o que pode ser visto como uma importante ferramenta de complementação
pelas entidades governamentais competentes na área projetos agropecuários com vantagens de
rapidez e objetividade, além das especializações e coleta de informações daquela localidade.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fazer a jornada pelas diferentes etapas que compõem esta pesquisa, a mesma nos
permitiu ter uma visão global e integradora de todos os acontecimentos ou eventos que
ocorreram durante a mesma. Portanto, este estudo qualitativo de pesquisa-ação participativa,
nos levou a compreender, analisar, explicar e interpretar o processo de aprendizagem recíproca
entre a comunidade e os pesquisadores, a fim de promover culturas diversificadas em áreas
secas, onde logicamente gerou mudanças substanciais na prática de uma monocultura para uma
variedade, com praticas conscientes e ecológicos.
O projeto foi executado pelos membros dessa comunidade para fortalecer sua
produção agrícola. As implicações estão associadas, primeiro, ao desconhecimento de seus
recursos naturais, à falta de orientação e apoio em suas necessidades, à desorganização e à apatia
por parte dos habitantes para especificar. O coletivo deve trabalhar em sinergia para alcançar o
mesmo objetivo, compartilhando interesses e desejos comuns. Gerar fonte de empregos diretos
e indiretos, mas respeitando as leis ambientais para garantir o prazer para as gerações futuras.
A adaptação das leguminosas estabelecidas nas diferentes parcelas dos produtores foi
totalmente desenvolvida; graças aos mecanismos fisiológicos que as plantas apresentam em
tolerar períodos de seca. Além disso, as variedades utilizadas se adaptaram facilmente à área,
devido às características edafoclimáticas da região.
Sem dúvida, as agências governamentais devem se concentrar em ajudar diretamente
os produtores em cada estado; porque as produções agroalimentares do país são geradas nos
campos. No entanto, as comunidades podem tomar iniciativas para resolver seus problemas
econômicos, sociais ou ambientais, conforme demonstrado por essa comunidade.
Com este trabalho temos a satisfação de ter a participação de muitas pessoas de
diferentes especialidades e habilidades especialmente pelos pesquisadores, pois apenas
organizar uma comunidade já é uma grande conquista, também este tipo de projeto ajuda para
que as comunidades se desenvolvam social e economicamente, gerando novos conhecimentos.
É uma contribuição significativa tanto para a comunidade científica, quanto para ser utilizada
em planos e projetos locais ou nacionais em relação às boas práticas agroecológicas.
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Resumo
O objetivo deste artigo é fazer uma análise do surgimento, ascensão, apogeu e crise das
cooperativas de leite da agricultura familiar no Sudoeste do Paraná. O método de investigação
consistiu de pesquisa bibliográfica associada às entrevistas semiestruturadas com atores
estratégicos do processo. Como principais resultados destaca-se que as cooperativas de leite
surgiram em meados dos anos 1990 como uma forma de fortalecimento da agricultura familiar
no mercado do leite, em franca expansão no período. No seu apogeu, em 2009 havia 27
cooperativas atuando na região Sudoeste do Paraná, número reduzido para 11 em 2016. Entre
as explicações para a crise estão fatores relacionados à organização associado à concorrência
com grandes empresas, o que resultou em dificuldades de fidelização dos associados.
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Abstract
The objective of this article is to analyze the emergence, rise, apogee and crisis of the family
farming milk cooperatives in the Southwest of Paraná. The research method consisted of a
bibliographical research associated to semi-structured interviews with strategic actors of the
process. As main results it is highlighted that the milk cooperatives appeared in the middle of
the 1990s as a way of strengthening family farming in the milk market, which expanded rapidly
in the period. At its peak, in 2009 there were 27 cooperatives operating in the Southwest region
of Paraná, a number reduced to 11 in 2016. Among the explanations for the crisis are factors
related to the organization associated with competition with large companies, which resulted in
difficulties of loyalty of members
Key words: Cooperativism, Governance, Management and Innovation.

1. INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem por objetivo fazer uma análise do surgimento, ascensão, apogeu e crise do
cooperativismo de leite da agricultura familiar no Sudoeste do Paraná. Para tanto, julgamos
necessário dividir o trabalho em três partes, sendo a primeira uma breve análise histórica do
surgimento do cooperativismo na Inglaterra, sendo uma necessidade material de subsistência
por parte dos tecelões ingleses, que estavam imerso num conjunto de mudanças de ordem
econômica, social e política na consolidação do capitalismo. Em seguida, será analisada
experiência do cooperativismo solidário da agricultura familiar no Sudoeste do Paraná,
inicialmente com o ramo crédito, porém nos focamos nas Cooperativas de Leite da Agricultura
Familiar com Interação Solidária (CLAFs). Por fim, o foco é o processo de crise destas
cooperativas que se instaura no período recente, enfatizando os problemas relativos ao
planejamento e gestão.
Em relação a metodologia utilizada nesse trabalho, além de dados de pesquisas bibliográficas
realizadas sobre a temática, foram de grande relevância as entrevistas realizadas com três atores
sociais que tiveram e estão envolvidos nesse processo. Uma é ex-lider do cooperativismo de
leite da agricultura familiar, o segundo ainda exerce um papel de liderança e outro é um dos
assessores estratégicos do cooperativismo da agricultura familiar. As entrevistas são
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semiestruturas a fim de não deixar algo engessado e coletar o máximo de informações possível
para problematizações.

2. COOPERATIVISMO
O cooperativismo nasceu das necessidades materiais de sobrevivência e da experiência
pioneira dos famosos tecelões de Rochdale, um povoado situado no distrito industrial de Lancaster,
no Oeste da Inglaterra. Os tecelões desempregados foram motivados a se unirem contra as
adversidades impostas pela conjuntura socioeconômica em que se encontravam, formando uma
cooperativa. Do ponto de vista institucional, este conceito era novo, porém do ponto de vista
prático era antigo (THOMPSON, 1998).
É nesse sentido, que o conceito de cooperativismo resulta originalmente do
associativismo, ou seja, uma associação de pessoas ou grupos sociais com sentido de identidade,
solidariedade ou colaboração, sendo possível observar esse fenômeno tanto nas famílias quanto
em empresas, escolas e comunidades (FRANTZ, 2003). De acordo com Pereira:
O cooperativismo utilizará frequentemente (pelo menos em suas origens) o conceito
de comunidade, uma vez que ele surgirá com a justificativa de combater as
transformações causadas pelo avanço do capitalismo. Originados no interior de
associações de operários e camponeses europeus partidários de um conjunto de
diferenciado de ideologia de caráter socialista, os primeiros (sic) cooperativas
buscavam uma saída para resolver (ou ao menos minimizar) os problemas decorrentes
da Revolução Industrial, agravadas no século XIX. (2012, p. 31-32).

Dessa forma, as primeiras experiências de trabalho cooperativo nascem como “uma
alternativa econômica a situações históricas específicas, sendo reconhecido como um dos mais
eficientes instrumentos de desenvolvimento e de possível transformação social” (DUARTE,
1986, p. 13). A Revolução Industrial, ocorrida na Grã-Bretanha foi para o historiador Eric
Hobsbawn o mais importante processo revolucionário no mundo, desde a invenção da
agricultura e das cidades, Estado que possuía os fatores fundamentais para o advento de tal
fenômeno, como o “lucro privado e o desenvolvimento econômico [...] como os supremos
objetivos da política governamental” (HOBSBAWN, 1997, p. 45-46).
É nesse cenário que o cooperativismo nasce, como forma de resistência à situação de
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miserabilidade que muitos europeus viviam:
O movimento social pela organização cooperativa não é um bloco único. Trata-se de
um movimento que toma formas e sentidos de organização, segundo as estruturas
sociais, as concepções políticas, as categorias econômicas as nacionalidades e as
crenças religiosas, as diferentes concepções e interpretações do sentido da cooperação.
(FRANTZ; HILGERT; CORRÊA, 2006, p. 30).

De acordo com Frantz (2003), a iniciativa dos tecelões de Rochdale, em 1844, é
considerada a primeira experiência do cooperativismo moderno, sendo uma das iniciativas mais
marcantes da história do moderno cooperativismo, incorporando ideias e valores sociais da época,
tais como: solidariedade, autoajuda, liberdade, democracia, equidade, altruísmo e progresso (2003,
p. 18).
A maioria dos teóricos do cooperativismo tem afirmado que o fenômeno do
movimento cooperativo moderno se pauta nos interesses das relações de trabalho humano, em
contrapartida, portanto, dos interesses do capital. Dentre eles, podemos destacar Frantz (2003),
afirmando que: “O movimento cooperativo, como fenômeno da modernidade, tem a ver com a
defesa do interesse do trabalho humano contra os interesses do capital” (2012, p. 12). E ainda
segundo o mesmo autor:
As formas precursoras de cooperativismo moderno constituem-se, principalmente, por
meio da ajuda mútua, com a finalidade de atender, diretamente, as necessidades de
seus membros pela produção e conservação de alimentos. Constituem-se também
expressões de reações das pessoas e grupos sociais diante dos problemas sociais do
mundo do trabalho. (FRANTZ, 2003, p. 16).

Por sua vez, o movimento do cooperativismo da agricultura familiar e da economia
solidária no Sudoeste do Paraná está relacionado diretamente à forma de ocupação histórica e
geográfica regional, da forma de apropriação da terra, da estrutura fundiária e acima de tudo da
experiência histórica de resistência às adversidades encontradas pela população local.
Através das mudanças ocorridas no Brasil, a partir dos anos 1980, que trouxeram
diversas alterações na agricultura brasileira, como os processos de abertura econômica
neoliberal e a desregulamentação de diversos setores da economia, ocorreram impactos
significativos na produção dos agricultores familiares, para Gehlen:
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[...] as transformações ocorridas no âmbito internacional, baseadas em uma nova
racionalidade política e econômica, que prevê a redução das atribuições estatais e o
aumento de poder dos agentes econômicos, através de um processo gradativo de
liberalização de mercados e desregulação da atividade disciplinadora dos Estados no
campo da economia da política e do social, impuseram uma nova dinâmica
operacional ao complexo agroindustrial de laticínios no Brasil. (2000, p. 122).

Acreditamos que esse movimento está relacionado de forma direta com as condições
materiais de existência desses grupos familiares. É nesse cenário que se inicia um movimento
dos agricultores familiares para a constituição de mecanismos de defesa de seus interesses, com
a formação das cooperativas da agricultura familiar com interação solidária, a começar pelo
processo organizativo do ramo no que se relaciona ao crédito.

2.1 O cooperativismo de crédito no sudoeste paranaense
Nesse item, abordaremos o processo histórico de constituição do CRESOL e logo após
apresentaremos a constituição das cooperativas de leite, uma vez que, em nosso entendimento,
elas são consequência das experiências bem-sucedidas das cooperativas de crédito. Nessa
perspectiva, em 1989, através da ASSESOAR (Associação de Estudos e Orientação Rural), os
recursos da ONG alemã MISEREOR69foram canalizados para financiar um projeto intitulado
Fundos de Crédito Rotativo (FCR), cuja finalidade era fomentar o associativismo.
Devido às limitações financeiras, e por conta das inúmeras dificuldades dos
agricultores familiares em acessarem crédito para o financiamento da produção em suas
propriedades, é na década de 1990 que se começa a pensar na organização associativa e coletiva
dos agricultores familiares no Sudoeste do Paraná. Como consequência dessa capacidade
organizativa acumulada, em decorrência dessa experiência, em 1995, foi constituída a CRESOL
(LANNOY, 2006). O crédito foi o primeiro ramo das cooperativas da agricultura familiar a se
organizar, como infere um ex-líder do cooperativismo:
Então, nos anos noventa que começou a se pensar mais no crédito por conta do Banco
do Brasil, que era o que financiava, né. E o banco do estado, eles começaram a cortar
o crédito dos agricultores. Vinha um volume pra agricultura, eles destinavam pra meia
dúzia e não tinha mais dinheiro. E, aí, se começou a se preocupar em criar um [...]
fundo de crédito rotativo [...] que nós pegamos oitocentas mil sacas de milho da

69

Organização episcopal alemã para cooperação e desenvolvimento no combate à pobreza, suas atuações são voltadas
para África, Ásia e América Latina.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Alemanha. E, daí, fomos e fomos emprestando, mas era informal, né. (EX-LÍDER DO
COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 6, MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA).

Notamos pelas palavras do entrevistado acima que existiam recursos para o
financiamento agrícola. No entanto, poucos eram contemplados, deduzimos, a partir do exposto,
que as instituições financeiras tinham receio de conceder crédito para a agricultura familiar,
pois compreendiam que os riscos de inadimplência eram maiores entre esses, em relação aos
médios e grandes proprietários. Outra informação interessante fornecida pelo entrevistado é a
relação de confiabilidade, pois a confiança foi e é um valor importante entre os agricultores, já
que os recursos tomados por empréstimo da Alemanha foram informalmente direcionados,
portanto os riscos existiam, mas a confiança se tornou um valor universal e acabou se
sobressaindo em relação à desconfiança.

2.1.1 O processo organizacional do cooperativismo de leite
É importante ressaltar, nesse momento, que as nossas interrogações sobre a
sustentabilidade, a médio e longo prazo, e o futuro do cooperativismo da agricultura familiar
do ramo do leite, começaram em 2009, quando trabalhamos na assessoria de expansão da
UNICAFES, entidade que representa todos os ramos das cooperativas da agricultura familiar e
economia solidária.
Primeiramente, pensar em constituir cooperativas no início da década de 1990, quando
há poucos anos houvera uma crise enorme no cooperativismo, não foi tarefa fácil, o que
podemos atestar na fala, a seguir, do mesmo ex-líder do cooperativismo solidário: “[...] bom,
falar em cooperativa na época era difícil, porque tinha quebrado as cooperativas, e até pela
oficina que tinha feito com que isso quebrasse” (EX-LÍDER DO COOPERATIVISMO DE
LEITE SOLIDÁRIO 6, MUNICÍPIO DE RENASCENÇA). As entidades dos movimentos
sociais populares sempre foram muito atuantes no Sudoeste do Paraná, assim, a contribuição
dessas organizações foi de grande importância para o início do cooperativismo solidário:
[...] nós tínhamos um conselho da qual eu fazia parte pelo sindicato dos trabalhadores,
né, o das as entidades, inclusive a (CNBB) participava, né, como também integrante
do conselho. E isso foi dando certo, daí que surgiu a ideia de nos criar uma instituição
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financeira pra pegar recurso público, né. (EX-LÍDER DO COOPERATIVISMO DE
LEITE SOLIDÁRIO 6, MUNICÏPIO DE RENASCENÇA).

De modo concomitante ao processo de constituição das cooperativas de crédito e,
percebendo que a experiência fora bem-sucedida, começa-se um diálogo em torno da
possibilidade de organizar as cooperativas de produção de leite da agricultura familiar. A
mesma hostilidade que os agricultores sofriam do mercado em relação ao crédito, eles tinham
em relação ao comércio do leite, de modo que, comercializar de forma individual, fragilizavaos
frente às empresas de lácteos. Em conversa com o primeiro presidente de uma das CLAF’s,
evidencia-se o grau de exploração a que eram submetidos os agricultores:
Bom, aí começou constituir as cooperativas de crédito e eu tive a oportunidade de ser o
presidente da primeira cooperativa, mas como eu percebia que o leite também estava se
firmando como uma viabilidade econômica na região e eram todos individuais e
explorados de uma maneira assim igual ou pior do crédito, né. Aí eu falei: não, eu fico
fora porque eu quero organizar as cooperativas do leite, né. Então, foi mais fácil porque
eu já tinha um modelo de cooperativa de crédito que só mudou para o leite, né. Com
isso, a gente começou organizar os agricultores e começamos a constituir as
cooperativas. (EX-LÍDER DO COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 6,
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA).

Por conseguinte, em 1998, constituíram-se as primeiras CLAF’s nos municípios de
Renascença, Dois Vizinhos, Marmeleiro e Nova Prata do Iguaçu, desse modo:
Tanto essas primeiras quatro cooperativas de leite como todas as outras cooperativas
formadas posteriormente foram constituídas a partir de um conjunto de pequenos
grupos de agricultores organizados por comunidades rurais de cada município, os
chamados ‘grupos de base’. Toda a concepção pedagógica e o processo organizativo
eram promovidos por alguns profissionais que prestavam assessoria aos agricultores
através desse grupo. A intenção dos técnicos era incentivar a organização de base entre
os agricultores, produzindo neles uma mentalidade de serem fortes se estivessem
unidos. Por isso, foram estabelecidos canais de discussão entre os grupos, envolvendo
também diversos atores – como os ligados a assistência técnica e a extensão rural e ao
poder público municipal – já com o intuito de organizar a comercialização coletiva de
dar corpo à ideia de uma central. (ESCHER, 2011, p. 212).

Além do trabalho de caráter organizativo/educativo, de formar os grupos por
proximidade e relações de confiabilidade, estabelecendo objetivos, metas e estratégias de
consenso entre os produtores de leite, havia um trabalho de acompanhamento técnico com os
agricultores familiares produtores de leite: “nós fomos constituindo as cooperativas, e foi dando
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certo, né. A nossa cooperativa era praticamente virtual, no início, né. Porque nós dávamos
assistência técnica, organizávamos e negociávamos o leite com as indústrias da região”
(ENTREVISTA 6).
Percebemos, então, que além do trabalho organizacional havia um trabalho de
assistência técnica, de socialização das informações sobre manejo, genética, qualidade do leite
e pastagem. Desse modo, havia os grupos nas comunidades, em torno de dez famílias por grupo,
que no conjunto do município poderia alcançar o número de 150 agricultores familiares. A
negociação ocorria de forma coletiva nas comunidades rurais e cada um deles tinha um
coordenador. Os agricultores, reunidos com os representantes da indústria, somavam a
quantidade de leite produzida no município e nas reuniões realizavam a negociação do preço de
forma coletiva.
Notamos que, representados pelo coordenador do grupo, havia uma participação dos
produtores na negociação do leite com a indústria e essa estratégia facilitava tanto o poder de
barganha no aumento do preço quanto na logística da empresa, uma vez que a mesma não
precisava negociar o preço do produto de forma individual com cada produtor. Portanto, nesse
momento, foi uma estratégia viável para ambos os lados, que fica mais clara na afirmação:
[...] então tinha os grupos nas comunidade. Tipo, dez famílias por comunidade, que
no total davam cento e cinquenta agricultores no município. [...] Com um coordenador
que somava a quantia de leite que tinha e, daí, o montante geral negociava com a
indústria. Nós temos na cooperativa [...] cem mil litros de leite pra negociar o preço.
Aí, vinha os coordenadores do grupo negociar com o cara da indústria e era bacana,
interessante. E, com isso, a gente começou ganhando um preço melhor, mas quem ia
buscar o leite era o caminhão da indústria. (ENTREVISTA 6).

Diante disso, realizando algumas análises sobre as ações que estavam sendo
desenvolvidas pelos grupos familiares nas comunidades e aproveitando o acúmulo de
experiências de negociação e estratégias, em busca de melhorar o preço do litro de leite, os
agricultores familiares constituíram as CLAF’s, ou seja, ocorreu a institucionalização formal
das ações que já vinham sendo desenvolvidas na prática. Com a constituição das cooperativas
de leite, porém, os espaços de decisões que eram de base, transferem-se para grupos mais
limitados, constituídos pelos diretores das cooperativas denominadas de singulares.
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As cooperativas de leite da agricultura familiar visavam “promover estratégias de
organização e de tecnologias a baixo custo, para que os agricultores não fossem excluídos da
produção leiteira, visando à venda conjunta do leite, viabilizando um sistema de coleta de leite,
além da prestação de assistência técnica” (BRAGA, 2010, p. 52-53), nessa perspectiva:
Diante da modernização da produção leiteira, em que agricultores descapitalizados
têm dificuldades em acompanhar esse processo e também frente à concentração da
atividade leiteira pelas grandes multinacionais, o cooperativismo surge como uma
forma de organização que pode dar mais autonomia ao agricultor, possibilitando a
disponibilidade de financiamentos para investimentos, além da implantação de
estratégias que possibilitem renda maior aos agricultores como, por exemplo, a
produção de leite a baixo custo. Com base nesses pressupostos e no chamado
Cooperativismo de Interação Solidária, com propostas diferentes do chamado
cooperativismo de gestão empresarial, é criada a Cooperativa de Leite da Agricultura
Familiar (Claf), alicerçando-se no histórico do cooperativismo, associativismo e
outras formas de organizações, tanto formais como informais do Sudoeste paranaense.
(BRAGA, 2010, p. 47).

De acordo com Escher, “[...] o que, por um lado, serviu para institucionalizar o que
antes era eminentemente informal, mas, por outro, foi gradualmente transferindo os espaços de
decisão dos grupos de base existente nas comunidades para grupos mais restritos, formados
pelos diretores das cooperativas singulares” (2011, p. 212-213). Consequentemente, após a
institucionalização das singulares, as ações e as estratégias permanecem as mesmas, porém cada
vez mais deslocadas de um diálogo horizontal com a base, e as decisões se tornam cada vez
mais restritas e verticais.
Não pretendemos afirmar, nesse estudo, que a criação das cooperativas de leite da
agricultura familiar foi negativa para o seu processo organizativo, porém quando as decisões
ficam cada vez mais restritas e verticais e, por consequência, mais rápidas, elas podem ser
menos duradouras e os demais envolvidos não se sentirem corresponsáveis pelas decisões:
É curioso observar como um intenso processo coletivo de deliberação reflexiva foi
sendo constituído e logo em seguida desestruturado [...] Tratou-se de uma interessante
experiência, que incluiu aprendizado coletivo, resolução conjunta de conflitos e
inovação de processos, em que participaram tanto os agricultores cooperativados na
produção de leite como os empresários ou representantes de vários laticínios.
(ESCHER, 2011, p. 213).
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Ao visualizarem que o processo organizativo das cooperativas estava contribuindo de
forma significativa para o aumento no preço do leite, bem como na organização dessa cadeia
produtiva, em 2003, constituíram o SISCLAF. Esse Sistema, também denominado de Central,
dentre outras funções, tinha um papel representativo, organizativo e de interlocução dos debates
e estratégias do cooperativismo de leite da agricultura familiar:
Estas cooperativas modificaram a relação que as empresas estabeleciam com os
pequenos agricultores, pois os agricultores organizados passaram a encontrar nas
cooperativas uma estrutura de apoio e a possibilidade de elevar o preço recebido pelo
leite, seja porque as cooperativas criaram a possibilidade de remunerá-los melhor, seja
porque as empresas se obrigaram a elevar os preços pagos aos pequenos agricultores,
mesmo àqueles que não se encontravam associados aos sistemas cooperativos. As
referidas cooperativas, organizadas para atender especificamente os pequenos
produtores, denominados de agricultores familiares, [...] foram se expandindo
rapidamente pela grande mesorregião Fronteira Sul. (GNOATTO et al., 2010, p. 4).

Apesar de não problematizarmos essa questão, ponderamos que seja importante ao
menos mencionar que em outras regiões do Paraná também foram constituídas outras centrais
de cooperativas de leite da agricultura familiar, baseadas no mesmo modelo organizativo do
movimento da economia solidária. Podemos citar como exemplo: o Sistema de Cooperativas
de Produtores de Leite da Agricultura Familiar (SISCOOPLAF), localizado no município de
Cascavel, congregando, em 2011, nove cooperativas na região oeste do Paraná; e a Central
Regional de Cooperativas da Região Centro do Paraná (COORLAF), localizada no município
Guarapuava, também congrega nove cooperativas. O SISCLAF, que se inicia a partir de 2003,
também é fruto de uma articulação e da experiência organizacional coletiva dos agricultores
familiares. De acordo com David:
O Sistema Integrado de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar com Interação
Solidária (SISCLAF) - é uma articulação de cooperativas municipais, organizadas a
partir de fevereiro de 2003, pela necessidade de se desenvolver, planejar e centralizar
ações das diversas cooperativas singulares de leite que começaram a formar-se na
região a partir dos anos de 1990. Fruto de um processo de construção coletiva, das
entidades da agricultura familiar da Região Sudoeste, as cooperativas de leite
municipais, chamadas CLAF, vem há pelo menos doze anos atuando na organização
da cadeia produtiva do leite. (2009, p. 17).

No ano de 2006, a central SISCLAF congregava um número de 15 cooperativas, e
essas cooperativas estavam articuladas junto a outras entidades da agricultura familiar em
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quatro fóruns tais como: Pinhas, Marrecas, Vale do Iguaçu e Fronteira e tinham como objetivo
discutir os problemas e deliberar sobre eles: “o pessoal fazia os fóruns das cooperativas, então
essas quinze cooperativas estavam divididas em quatro fóruns, onde estes fóruns as
cooperativas por proximidades de região se reuniam para discutir seus problemas, então estava
montado dessa forma” (LÍDER DO COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 8,
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO).
Percebemos na figura 01 que, em poucos anos, o cooperativismo de leite da agricultura
familiar teve um crescimento considerável, tanto que em 2009 o SISCLAF era formado por 27
cooperativas singulares e, em sua maioria, por produtores considerados pequenos, que
produziam menos de dois mil litros mensais. Por conseguinte:
O surpreendente crescimento das cooperativas de leite na região Sul do Brasil, e
particularmente do Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar com
Interação Solidária (SISCLAF) no Sudoeste do Paraná, parece em alguma medida
estar desafiando certas tendências macroestruturais, como a globalização do mercado
dos lácteos, a concentração industrial e a captação da matéria prima por grandes
multinacionais e a exclusão generalizada de agricultores familiares pequenos
produtores de leite, preconizadas pela maioria dos ‘estudos de mercados’ orientados
por abordagens teóricas mais convencionais. (ESCHER, 2011, p. 209).

Não restam dúvidas de que o processo organizativo, que se configurou com o surgimento
do cooperativismo do leite da agricultura familiar, contribuiu significativamente para o aumento
da produção e da produtividade do leite no Sudoeste do Paraná, e, principalmente, para o aumento
do preço recebido pelos produtores. Porém, toda essa organização coletiva em torno do
cooperativismo da agricultura familiar começa a apresentar dificuldades a partir de 2011, tema que
problematizaremos na próxima seção.

Figura 01: Organograma da Central SISCLAF em 2009.
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Fonte: Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar com Interação Solidária
(SISCLAF), 2009, adaptado pelo autor do trabalho, 2016.

2.1.2 Crise do cooperativismo do leite da agricultura familiar no Sudoeste
Nessa parte do trabalho, focalizaremos as dificuldades enfrentadas pelo mercado do
leite na organização do cooperativismo da agricultura familiar no Sudoeste do Paraná. Vale
ressaltar que as dúvidas sobre o sistema cooperativo de leite da agricultura familiar no Paraná,
já faziam parte de meus questionamentos desde 2009, quando trabalhamos como assessor de
expansão da UNICAFES/PR.
Na ocasião tivemos a oportunidade de visitar 77 cooperativas da agricultura familiar
atuantes nos ramos de crédito, produção e comercialização no estado do Paraná. Dentre essas,
27 eram cooperativas de leite vinculadas ao SISCLAF, nove ao COOPLAF e outras nove ao
COORLAF. Nesse sentido, através das observações empíricas que tivemos, começamos a nos
preocupar sobre a sustentabilidade, a médio e longo prazo, do cooperativismo de leite.
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Notamos que, quando começaram a se constituir as cooperativas de leite da agricultura
familiar (principalmente a partir do ano 2000), elas se tornaram as indexadoras do preço do leite
para as empresas que atuavam nos municípios. Nesse sentido, os preços tiveram um relativo
aumento, fazendo com que muitos agricultores familiares se deslocassem de outras atividades
e se dedicassem a atividade leiteira, mesmo os que não comercializavam com as
CLAF’s eram beneficiados pela atuação das mesmas na região.
É importante ressaltarmos também, que nesse momento muitos agricultores começam
a investir cada vez mais na atividade leiteira, resultando numa maior escala de produção e com
isso passam a ser assediados pelas empresas privadas. Muitos associados das cooperativas
acabam saindo desse modelo organizacional, principalmente pelo poder de barganha que
tinham devido a sua produção mensal.
A partir do exposto, inúmeros questionamentos surgiram em relação à crise do
cooperativismo do leite no Sudoeste do Paraná, tais como: Tal modelo teria entrado em crise
devido ao individualismo dos agricultores familiares? Seria uma jogada de mercado das
empresas privadas de lácteos que atuavam na região na formação de cartéis de preços para
dificultar as ações das cooperativas? Denunciaria a falta de coragem dos agricultores familiares
em trabalharem coletivamente, já que a decisão coletiva gera uma responsabilidade coletiva?
Demonstra a inexperiência de gestão dos agricultores familiares na condução das cooperativas?
Seria a falta de planejamento estratégico na gestão das cooperativas e o descumprimento de sua
função no aumento do preço do leite e o repasse para os agricultores familiares, demonstrando
a inutilidade de sua existência? E por último, poderia ser bem-sucedida uma experiência de
cooperativismo solidário com princípios socialistas num sistema de produção e reprodução
capitalista?
Esses podem ser questionamentos de inúmeras pessoas que acreditam no
cooperativismo solidário como modelo organizacional e de inclusão social dos pequenos
agricultores familiares na cadeia produtiva do leite. Contudo, são de suma importância as
indagações, reflexões e possíveis críticas à condução desse modelo organizacional, na tentativa
de ajudar a apontar caminhos para o futuro do cooperativismo solidário do ramo leite no
Sudoeste paranaense.
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Através da pesquisa de campo que realizamos, percebemos possíveis deficiências
estratégicas no processo organizacional do cooperativismo solidário de leite. Dentre tantos,
destacamos a constituição de duas plataformas de resfriamento com recursos do governo federal
sem o devido planejamento, uma em Bela Vista da Caroba e outra em Itapejara do Oeste, o que
implicou um custo operacional de aproximadamente R$ 20.000,00 por mês, e os custos
independem da quantidade do volume de leite da plataforma. Dessa maneira, quanto menor o
volume de leite que passa pelas plataformas, maior será a quantidade de centavos cobrados do
produtor para manter os custos operacionais do empreendimento, uma vez que teria dois fretes
a pagar, um até a plataforma e outro até as indústrias com as quais as cooperativas
comercializavam.
A segunda “falha” estratégica ocorreu logo após a organização dos agricultores
produtores de leite em torno das cooperativas. Uma vez que era de suma importância dar início
de forma progressiva ao processo de industrialização do leite que passava por dentro das
cooperativas, havia propostas de algumas lideranças nesse sentido. No entanto, nas deliberações
das cooperativas tal proposta não se concretizou. Partimos do pressuposto de que as dificuldades
acima mencionadas resultam da falta de gestão e planejamento, uma vez que os diretores das
cooperativas eram agricultores familiares e, com exceção da condução de próprias
propriedades, a maioria nunca tivera experiência de gestão.
A constituição do SISCLAF poderia ser uma forma de melhor organizar todas as ações
das cooperativas de leite do Sudoeste do Paraná (pelo menos era essa a intenção), porém,
constatamos inúmeras dificuldades na organização desse processo. E a principal delas foi o não
cumprimento do estatuto que os próprios cooperados constituíram, uma vez que a maiorias das
deliberações feitas no coletivo não eram cumpridas pelos diretores quando retornavam para as
cooperativas singulares.
Uma dessas decisões foi a de que todas as cooperativas comercializariam o leite pelo
SISCLAF via plataformas e deveriam contribuir com R$ 00,1 por litro para a manutenção do
sistema, porém, houve uma cooperativa que não cumpriu tal decisão e não sofreu nenhuma
forma de sanção, o que motivou outras cooperativas a não respeitarem muitas das decisões
coletivas.
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Após a decisão deliberada coletivamente sobre a contribuição de R$ 00,1 para a
manutenção do SISCLAF, um dos diretores de uma cooperativa singular, que ajudou a aprovar
e deliberar esse assunto, ao voltar para sua cooperativa questionou a contribuição do valor, e o
presidente da central decidiu não retê-lo. Sendo assim, a reserva que seria necessária em
momentos de crise deixa de existir e, por consequência, o sistema teve dificuldade de se
legitimar, pois as decisões coletivas, quando questionadas, eram revogadas pela direção do
SISCLAF.
Por conseguinte, as empresas privadas que já tinham experiência de gestão estratégica
de mercado, aproveitam as dificuldades organizativas do cooperativismo e começam a traçar
estratégias para dificultar a atuação conjunta das cooperativas. Nesse sentido, tudo indica que
elas começaram a fazer cartel do preço que pagariam ao SISCLAF e a negociar direto com as
singulares, pagando um valor acima do que pagariam na negociação conjunta, inviabilizando
assim, as plataformas de resfriamento, conforme identificamos na entrevista abaixo:
[...] aí, essas empresas no mês de maio pra junho, simplesmente, estavam oferecendo
exatamente o mesmo valor: 3, 4 centavos mais baixo. Aí, se identificou que elas
tinham um cartel baixando o preço para as cooperativas da central não pagariam mais
do que aquilo ali. (LÍDER DO COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 8,
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO).

Dessa forma, diante da inexperiência de gestão dos diretores das cooperativas, da falta
de espírito coletivo e das dificuldades da central em organizar o cooperativismo do leite, todo
o processo organizativo de mais de uma década começa a ruir:
em abril tem uma entressafra. É o momento que as empresas mais precisam de leite.
E naquele momento, a central o SISCLAF estava dizendo que era pra todo mundo
passar pela plataforma. Ali já teve o primeiro ranchinho, algumas começaram a se
negar de entregar. As empresas estavam indo direto nas cooperativas que elas vinham
negociando anteriormente, e oferecendo mais do que a comercialização em conjunto.
(LÍDER DO COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 8, MUNICÍPIO DE
FRANCISCO BELTRÃO).

Pelo fato da comercialização conjunta ser tratado basicamente com empresas do
Sudoeste do Paraná, demorou alguns meses até o SISCLAF conseguir negociar com uma
empresa de fora, mesmo assim, as empresa da região continuaram pressionando as singulares,
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tentando convencê-las a venderem direto para as empresas, com a justificativa de que pagariam
um valor acima do da central. Além da negociação que as empresas locais tentavam realizar
diretamente com as singulares, elas também começaram a disputar aqueles produtores de leite
que realizavam investimento na produção leiteira e com isso obtinham um aumento de produção
e produtividade.
A maioria dos associados das CLAF’s era de pequenos produtores de leite. Em 2009,
em torno de 22% dos produtores de leite no Sudoeste do Paraná estavam vinculados às
cooperativas de leite, no entanto, correspondiam a uma produção de apenas 6% do total do leite
produzido na região. Percebemos, então, a importância do cooperativismo para os pequenos
produtores de leite, menos capitalizados com uma produção de no máximo 100 litros, pois
provavelmente seriam excluídos da atividade caso não estivessem vinculados às cooperativas.
Todavia, quando os produtores conseguiam um aumento da produção e da
produtividade, a probabilidade dos mesmos se desvincularem da CLAF era grande, tanto que
das 27 CLAF’s existentes em 2009, apenas 11 estavam com CNPJ aberto, em julho de 2016, e
dessas apenas seis estavam operando com leite e uma única estava atuando somente no mercado
de merenda escolar.
Portanto, a crise do cooperativismo não resultou apenas da dificuldade de organização em
torno do SISCLAF, mas também das cooperativas em fidelizar seus associados, uma vez que
as empresas privadas também disputavam produtores de leite com as singulares municipais.
Sendo assim, além dos inúmeros problemas de condução da experiência organizacional das
cooperativas de leite, acreditamos que o cooperativismo solidário de leite cumpriu com uma
função de extrema importância para o que havia se proposto, lutar pela elevação do preço do
leite. Tais problematizações serão abordadas na próxima seção.

3. PROBLEMAS NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO
No item anterior, discorremos sobre a grande capacidade organizacional dos
agricultores familiares na constituição das cooperativas solidárias de leite, no Sudoeste do
Paraná, no intuito de ampliar o seu poder de barganha no aumento do preço do leite.
Descrevemos também possíveis equívocos estratégicos que conduziram à atual crise desse
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modelo organizacional. Sendo assim, interessa-nos nesse momento, discutir a função que a
cooperativa exerceu e se, diante da atual organização da cadeia produtiva do leite, há a
necessidade material da existência dessas cooperativas.
Na ocasião da constituição do cooperativismo, o objetivo era valorizar o preço do leite,
melhorar a situação econômica do produtor, possibilitar a aquisição de equipamentos adequados
para o aumento da produção e da produtividade e, acima de tudo, possibilitar o acesso ao
conhecimento na atividade leiteira. E o que chama a atenção é o fato de que a grande maioria
dos produtores atingiu esses objetivos nos anos de 2009 e 2010, justamente no momento em
que houve a maior movimentação de leite pelo SISCLAF, em torno de sete milhões de leite por
mês. Sendo assim, o auge das cooperativas tinha sido atingido e a partir desse momento, o
sistema organizacional começa a se desintegrar:
[...] quando a central chegou nesse ponto, foi que nem castelo de carta, lá em baixo o
pessoal começou a cair fora, e aí começou a desmoronar. Por quê? O que aconteceu?
Entre 2009 e 2010, o objetivo de 2003 foi atingido e, aí, a central não tinha mais o que
oferecer ao produtor. Vamos se juntar para melhorar o preço? Tá, mas eu já tenho o
preço bom, vou me juntar pra quê? No momento em que tenho uma situação estável,
pra quê que eu quero cooperativa? Mesmo que seja a cooperativa que deixou ele nessa
situação. (LÍDER DO COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 8,
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO).

A partir do momento em que a central começa a comercializar todo o leite por dentro
do sistema, o trabalho de base que as cooperativas mantinham com seus associados, como o
acompanhamento técnico, o manejo, a gestão, etc; será cada vez menos prioritário,
principalmente, por conta da “loja”, anexa às cooperativas, que a maioria delas passou a
operacionalizar. Sendo assim, a função de diretor da cooperativa começa a confundir-se com a
de gerente da loja, e a função de técnico passa a misturar-se com a de balconista.
As lojas apresentam ainda um agravante, não faziam distinções entre sócios ativos e
não ativos, desse modo, ao comercializarem com preço reduzido para todos, viabilizavam os
negócios fora das cooperativas. Além do mais, como dissemos anteriormente, as indústrias não
ofereciam esses serviços aos produtores, dessa forma, a loja da cooperativa contribuía para
subsidiar a baixa dos custos. No entanto, as empresas eram as mais beneficiadas, já que não
precisavam investir em assistência.
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O único contato que o produtor mantinha com a cooperativa era via o motorista do
caminhão, ou seja, mantinham uma relação meramente comercial e não como integrantes de
uma organização coletiva, que necessitava de decisões também coletivas. Como em muitos
casos o trabalho do freteiro era terceirizado, houve situações em que esse decidiu sair da
cooperativa e começar a transportar leite para outra empresa. Desse modo, a relação de
confiabilidade estabelecida era maior com o freteiro – que em sua saída levou consigo uma
parte considerável dos associados –, do que com a cooperativa.
Houve inúmeras ações tanto da cooperativa quanto da central para manter o quadro
associado fidelizado. Outra dificuldade encontrada pelas cooperativas novamente gira em torno
da gestão, estamos falando da não preparação de um quadro de futuros diretores para gestar a
cooperativa, por conseguinte, não foi dado prosseguimento a trabalhos fundamentais de
diretores anteriores. É importante salientar que a grande maioria dos cooperados respeitavam o
trabalho e as orientações da cooperativa:
[...] os produtores das cooperativas sempre responderam muito bem ao trabalho de
campo. Sobre o problema de qualidade, passa um técnico, até mesmo um diretor,
mesmo sem conhecimento técnico nas propriedades. A gente tem que melhorar a
qualidade do leite, temos que cuidar da higiene, você já vê resultado. Eu acompanhei
isso aí há poucos dias em Itapejara, tinha uma identificação da qualidade do leite, e
ele foi nas propriedades, na sequência a qualidade do leite melhorou. Quer dizer, o
produtor só estava precisando ser chamado a atenção de algum detalhe, alguma coisa;
e houve resultado. Realmente teve cooperativas que fecharam, que se distanciaram
dos associados, no momento que elas se distanciaram da base a cooperativa não teve
sustentabilidade e na sequência a central também não teve sustentabilidade. É como
dizem de um castelo de cartas, começou lá em baixo a ruir e vem tudo a baixo. (LÍDER
DO COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 8, MUNICÍPIO DE
FRANCISCO BELTRÃO).

Embora dentro das cooperativas existem muitos cooperados que as compreendem
como um instrumento de fortalecimento coletivo, houve muitas ocasiões em que o agricultor
não se identificava com a cooperativa, ou seja, essa não era entendida como um espaço para o
processo +-0organizativo e o fortalecimento coletivo dos produtores de leite. Para muitos, não
havia nenhuma diferença entre as cooperativas e a empresa privada, pois ao invés do preço do
leite ser um dos objetivos do processo organizativo, ele se tornou o único.
Além dos associados que buscavam na cooperativa exclusivamente o preço para o
leite, também houve inúmeros diretores que buscavam exclusivamente o preço para as
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cooperativas, tanto na comercialização do leite quanto na compra e venda dos produtos que
eram comercializados na loja. Desse modo, a relação se tornou cada vez mais comercial, uma
vez que não havia tratamento diferenciado na compra de insumos da loja para associados.
Algo que nos chamou a atenção em nossa pesquisa de campo foi a falta de experiência na
gestão da loja por parte da maioria dos diretores, pois de modo geral eles não estavam preparados
para dirigir o empreendimento. Constamos também, de modo bastante perceptível, o desinteresse
de muitos desses em realizar as capacitações oferecidas, pelo SISCLAF, a UNICAFES e as
Universidades, quanto à gestão, além dos problemas nessa área.
Além da inexperiência no que se refere à gestão dos diretores das singulares, muitos
equívocos estratégicos também cometeram os diretores da Central, um dos principais deles diz
respeito ao calote de aproximadamente um milhão de reais que a Central levou de uma empresa.
Como um dos principais objetivos do cooperativismo era o preço do leite, os diretores
comercializaram boa parte do produto com uma determinada empresa por um preço acima ao
das concorrentes. No primeiro mês, a empresa efetuou parte do pagamento, no segundo mês,
porém, não efetuou nenhum pagamento para o SISCLAF.
Na esperança de conseguir receber o dinheiro da empresa, a Central decidiu tomar um
empréstimo com a Cresol do montante não pago pela empresa e repassá-lo aos produtores, desse
modo, esses não sentiriam o calote. Assim, a Central conseguiu absorver o calote sem atingir
as cooperativas e os produtores, contudo, isso ocasionou impactos maiores posteriormente. Esse
fato foi amplamente comentado, inclusive por algumas empresas concorrentes, para dificultar
a relação entre os associados e a cooperativa.
Para melhor compreendermos a diferença do cooperativismo solidário com as
empresas privadas, faz-se necessário trazer para o debate um conceito importante que é a
transparência, pois é notório que esse aspecto é um valor importante, mas na relação com o
mercado a transparência torna-se um problema.
No jogo do mercado, o acesso transparente aos dados, como o cooperativismo, na
medida do possível, tentou fazer, levou que as empresas experientes nas regras desse jogo não
tivessem muitas dificuldades para suplantar as estratégias de mercado desenvolvidas pelas
cooperativas, como salienta um dos assessores do SISCLAF, das cooperativas:
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[...] um problema da central sempre foi alardear aos quatro ventos sua situação,
situação financeira. E, assim, se a situação financeira da central estava ruim, todo
mundo sabia. Tanto concorrente, entidades parceiras, todo mundo, sempre foi dentro
dessa lógica, nunca escondeu isto pra ninguém. Só que num mercado aonde não está
preocupado com o que é a empresa e o que é a cooperativa, o que é agricultor familiar,
que tem toda uma representatividade, qualquer sintoma de fraqueza é usada contra.
Então, ali sofreu um processo enorme de decadência, digamos assim, estava no auge
e na hora que deu isso começou a desmoronar mais rápido ainda. Então, não que o
processo de diminuição de cooperativa de ter saído agricultor não fosse acontecer, ele
ia acontecer de qualquer jeito, só que isso acelerou o processo. Talvez levasse dois
anos, aconteceu em um ano porque foi influenciado dessa forma. (LÍDER DO
COOPERATIVISMO DE LEITE SOLIDÁRIO 8, MUNICÍPIO DE FRANCISCO
BELTRÃO).

Na tentativa de negociar o calote com as empresas, o SISCLAF, acabou adquirindo
uma unidade industrial da referida empresa. Porém, era uma unidade extremamente
ultrapassada do ponto de vista tecnológico e produtivo, uma vez que, a maioria dos
equipamentos era totalmente obsoleto. A central adquiriu essa unidade por R$ 1.700.000,000,
desse modo, liquidou toda a capacidade de operacionalizar uma indústria, pois gastara parte
significativa do capital de giro no negócio.
Mesmo com todas as dificuldades, no terceiro mês (em dezembro) de atividade da
indústria, houve uma sobra de R$ 150.000,00. No entanto, esse período do ano é o período de
maior produção, não obstante, toda essa sobra foi repassada para os produtores, inflacionando
assim (R$ 0,17) o litro de leite. Aparentemente foi um bom negócio, porém, nos meses
seguintes, além da diminuição do volume de leite, a indústria precisou competir com as
empresas que estavam mais preparadas para bancar uma oscilação de preços até que o mercado
se equacionasse novamente.
Como percebemos, inúmeras tentativas e esforços foram realizados para a constituição
e o fortalecimento organizacional do cooperativismo. Percebemos que em longo prazo a crise
se abateu sobre o cooperativismo. Inúmeras dificuldades existem para compreender o que está
por trás dessa situação, talvez uma explicação de cunho ideológico seja mais prática, mais fácil
e menos dolorida, como colocar a culpa no cenário, nas forças externas do capitalismo e na
dificuldade organizacional.
No entanto, ao longo desse trabalho, ficou mais evidente que o ponto fundamental foi
a não elaboração de uma estratégia de fases de implementação, ou seja, um processo
organizacional que começasse primeiramente com a organização dos produtores, a
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comercialização coletiva e a constituição das cooperativas singulares. A segunda fase seria a
industrialização e a terceira, a constituição do SISCLAF. Desse modo, a primeira fase foi
bemsucedida e a terceira fase foi antecipada, queimando a etapa da industrialização.
As dificuldades e as problemáticas em torno da crise do cooperativismo de leite da
agricultura familiar são preocupações constantes dos atores envolvidos, um dos assessores do
cooperativismo salienta:
[...] como vencer as transições, diria, dentro da agricultura familiar e o
cooperativismo, ser, portando, um meio facilitador dessa transição? As cooperativas
de leite se instalaram em momentos de crise. Estabilizou o mercado, mas nós
continuamos entendendo as cooperativas como necessárias em momentos de crise e
não conseguimos mudar, transitar pra fase 2. Essa é a primeira constatação.
(ASSESSOR DO COOPERATIVISMO 10, MUNICÍPIO DE FRANCISCO
BELTRÃO).

Um de nossos principais questionamentos era se poderia ser bem-sucedida uma
experiência do cooperativismo solidário de autogestão democrática, com princípios socialistas
num sistema de produção e reprodução capitalista. Sendo assim, a defesa da importância dos
princípios do cooperativismo é inquestionável, mas no caso do cooperativismo solidário de leite
no Sudoeste precisam ser encarados de forma mais crítica. Nesse sentido, a defesa da economia
solidária e assistencialista com um modelo de gestão descentralizado, sempre foi a principal
bandeira de muitas lideranças, uma vez que essa era uma forma de se diferenciarem do
cooperativismo tradicional.
Porém, o que a história nos reservou (não que concordemos com isso), foi que a
autogestão democrática fracassou, ou seja, acreditamos que o fracasso da autogestão
democrática aconteceu em função da falta de experiência por parte dos agricultores com esse
modelo organizacional.
Portanto, o principal objetivo da negociação coletiva do leite era o aumento no preço
recebido pela indústria, talvez isso ajude a explicar os motivos pelos quais o cooperativismo
teve um processo de aproximadamente 15 anos de ascensão e após isso um processo de crise.
Uma vez que a cooperativa cumpriu a função pela qual foi constituída, após esse aumento do
poder de barganha intermediado pela cooperativa, houve um aumento de produção e de
produtividade entre os agricultores familiares e, por consequência, os mesmos começaram a
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depender cada vez menos da organização coletiva e da cooperação, e a maioria começa a
negociar o preço diretamente com as empresas.
Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre todos os
seus membros, seria preciso que a economia fosse solidária em vez de competitiva.
Isso significa que os participantes na atividade econômica deveriam cooperar entre si
em vez de competir. (SINGER, 2002, p. 9).

Portanto, mesmo que o cooperativismo de leite solidário era exaltado retoricamente,
se colocando como um sistema contra hegemônico ao cooperativismo tradicional e o
capitalismo, ele não passou de um projeto de inclusão dos pequenos agricultores ao capitalismo
e suas práticas individualistas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho, analisamos a relevância do processo organizacional dos agricultores
familiares em torno das Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar e Economia Solidária,
com intuito de acessar melhores preços e mercado para a matéria prima. Também se percebeu
as cooperativas com uma ferramenta importante na organização produtiva do leite. Ainda
tentou-se compreender os motivos pelos quais esse modelo organizacional do cooperativismo
de leite entrou em um processo de crise nos últimos anos. Dessa forma, foram apontados
inúmeros problemas de gestão e planejamentos do cooperativismo solidário. Porém,
procuramos apontar alguns possíveis caminhos para a superação da crise do Cooperativismo.
Consideramos, portanto, que as discussões em torno das problemáticas trabalhadas nesta
dissertação não se esgota nela mesmo, muito pelo contrário, acreditamos que ela pode contribuir
para outras futuras análises sobre a referida temática.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo principal analisar faces e fronteiras apresentadas pelo PRONAF
em Minas Gerais, dando destaque para a mesorregião Jequitinhonha. O primeiro objetivo
específico é relativo ao desenvolvimento do crédito rural no Brasil e seus resultados, sobretudo,
no processo de modernização agrícola. O segundo diz respeito à constituição e organização
institucional do programa. E, por fim, o último objetivo versa sobre a distribuição dos recursos
aplicados pelo programa com base nas mesorregiões de Minas Gerais, analisando,
especificamente, causas possíveis relacionadas ao valor médio das operações.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Crédito Rural, Vale do Jequitinhonha.
Abstract
This article has as main objective to analyze faces and borders presented by PRONAF in Minas
Gerais, highlighting the Jequitinhonha mesoregion. The first specific objective is related to the
development of rural credit in Brazil and its results, above all, in the process of agricultural
modernization. The second concerns the constitution and institutional organization of the
program. Finally, the last objective concerns the distribution of the resources applied by the
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program based on the mesoregions of Minas Gerais, analyzing, specifically, possible causes
related to the average value of the operations contracted.
Key words: Family Agriculture, Rural Credit, Jequitinhonha Valley.
1. INTRODUÇÃO
O crédito rural mostrou-se, ao longo da história brasileira, uma importante ferramenta
para o desenvolvimento do setor agropecuário no país. O estabelecimento da política de crédito
agrícola subsidiado foi tido como instrumento necessário para a modernização da agricultura,
nesse sentido, os objetivos iniciais, planejados durante o regime militar, foram direcionados
para o aumento da produção agropecuária nacional e a ampliação da agricultura brasileira nos
mercados internacionais. Em parte, os objetivos foram cumpridos, o processo de modernização
criou condições de se produzir alimentos para o mercado externo e interno.
A integração da agricultura à indústria nacional promoveu inúmeras transformações
nas formas de produzir e, especialmente, na organização fundiária no país. O modelo de
desenvolvimento estabelecido no financiamento público foi visto como alternativa para
superação dos problemas com abastecimento de alimento, esse processo foi associado à
Revolução Verde75, transição demográfica e crescimento econômico concentrado, como aponta
Martine e Alves (2015). Os sinais de estresse da política de crédito agrícola foram intensificados
durante a década de 1980, motivados pela crise fiscal, processo de redemocratização e
emergência dos movimentos sociais no país.
Durante a década de 1990, houve um forte movimento para apropriação do conceito
de desenvolvimento rural na promoção de políticas públicas para o meio rural, esse processo
foi fortalecido pelas reivindicações e exigências dos agricultores familiares e trabalhadores
rurais que foram excluídos das políticas públicas nas décadas anteriores. Nesse sentido, o
período foi marcado pelo estabelecimento de um quadro institucional favorável para adoção de
políticas sociais e programas públicos de reconhecimento da agricultura familiar no país. Diante
desse ambiente, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) foi um símbolo de reconhecimento dessa população enquanto categoria social.

Na década de 1950, a “Revolução Verde” foi um marco no processo de modernização agrícola com a instituição
de pacotes tecnológicos, possibilitando o aumento significativo da produção de alimentos, aprofundamento das
questões agrárias e depleção da biodiversidade e recursos naturais.
75
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A criação do programa estabeleceu um novo cenário para a agricultura familiar no país
e, posteriormente, diversas políticas públicas foram concebidas para o fortalecimento do
público. O surgimento dessas políticas não foi de forma natural, o processo de reconhecimento
institucional foi motivado pelos embates por parte dos setores da agricultura familiar e estudos
científicos que buscaram evidenciar a importância dessa população na segurança alimentar,
desenvolvimento local e ocupação da população rural (MATTEI, 1999; VEIGA, 1996;
SCHNEIDER, 2003).
Ao longo do tempo, o PRONAF tornou-se o programa público mais relevante para a
agricultura familiar considerando aspectos como abrangência e quantidade de recursos
aplicados. As intenções iniciais do programa tratavam sobre o desenvolvimento sustentável no
meio rural, constituído por meio da participação dos setores da agricultura familiar no âmbito
institucional, tinha como objetivo o aumento da capacidade produtiva, geração de renda e
emprego no campo. Além do mais, buscava-se melhorar a qualidade de vida dos agricultores
familiares, proteger o meio ambiente, promover competitividade no setor e estimular os
processos de participação social na governança pública.
Diversos estudos foram realizados para investigar os efeitos do PRONAF na
agricultura familiar, dado à relevância do programa no aspecto institucional e na produção
agropecuária familiar. Em diversos estudos, a literatura apresenta a relevância do programa para
desenvolvimento da agricultura familiar considerando aspectos produtivos e inserção aos
mercados nacionais, entretanto, outros elementos são considerados durante as análises, como a
concentração do programa em públicos específicos e regiões com maior dinamismo econômico,
além do mais, é possível considerar elementos produtivistas e seletivos que o PRONAF herdou
da política de crédito rural das décadas anteriores (GUANZIROLI, 2007; MATTEI; 2006;
GAZOLLA e SCHNEIDER, 2013).
Com base nessa perspectiva, busca-se, com este trabalho, analisar a abrangência e as
limitações do programa em Minas Gerais, levando em consideração a possível manifestação
dos aspectos produtivistas e restritivos que são apresentados no contexto nacional. Além disso,
procura-se avaliar mais profundamente à atuação do programa na mesorregião do Jequitinhonha
com relação ao valor médio das operações contratadas se comparado as demais mesorregiões.
Para a execução do trabalho, além da relevante literatura sobre o tema, utilizou-se de
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informações do Anuário Estatístico do Crédito Rural do Banco Central do Brasil (BCB), no
período de 1999 a 2018, e estudos da Fundação João Pinheiro (FJP).
Para cumprimento dos objetivos propostos, o artigo foi estruturado em cinco seções,
além da introdução. A primeira busca analisar a construção histórica do crédito agrícola no país
e seus efeitos sobre a organização produtiva e fundiária. A segunda apresenta, a partir de uma
revisão, a constituição e organização do programa nas bases institucionais. A terceira debate os
aspectos da implementação do programa em Minas Gerais, considerando a distribuição das
mesorregiões geográficas. Baseada nos insumos apresentados na terceira seção, a quarta parte
debate sobre distorções e dilemas apresentados pelo programa no estado, analisando, em
especial, o caso do Jequitinhonha.

2. CRÉDITO RURAL EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

O crédito rural foi fundamental nas transformações do meio rural brasileiro,
singularmente pelo estabelecimento dos complexos agroindustriais, modernização da produção
agropecuária e aprofundamento das questões agrárias76 no Brasil. De acordo com Almeida e
Zylbersztajn (2008), duas datas são fundamentais para compreender a consolidação do crédito
rural no país, sendo a criação da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil,
em 1937 e, posteriormente, a instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), por
meio da Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, no governo Castello Branco.
Até a década de 1960, a política de crédito no país era considerada anêmica,
principalmente, se analisados a quantidade e os valores aplicados no crédito rural. A situação
estava relacionada ao número limitado de estabelecimentos bancários, disponibilidade dos
recursos públicos e organização precária da política nacional de financiamento rural. Além do
mais, o período foi marcado por empréstimos dispersos e orientados a grupos específicos de
grandes produtores. Segundo Gonçalves Neto (1997), naquele período, o arranjo financeiro no
país estava estruturado em bases informais, tendo como principais agentes: fazendeiros e

76

Segundo Delgado (2005), as questões agrárias aqui apresentadas dão noção aos conceitos expostos por Caio
Prado com relação a miséria das condições humanas, relação de trabalho e propriedade, durante a década de 1960.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

instituições financeiras. Os efeitos do crédito rural nesse período foram quase nulos,
considerando o aumento da produção agropecuária e as modificações na estrutura fundiária.
O período entre 1940 e 1965 foi marcado pela ampliação dos financiamentos rurais e
consolidação de um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento da política de crédito
rural. Nesse período, a sistematização do crédito rural foi foco das ações públicas, confirmado
pela criação da Comissão Nacional do Crédito Rural (CNCR) em dezembro de 1964. A partir
disso, o governo indicou o financiamento púbico subsidiado como intermédio principal para
modernização do setor agropecuário brasileiro, tendo como objetivo central o aumento da
produtividade e a integração do setor à indústria nacional (BRASIL, 1965).
Com base no texto original da Lei 4.829 de 1965, o crédito rural teria como guia a
política de desenvolvimento da produção rural do país, visando, sobretudo, o bem-estar da
população rural. Na prática, o crédito rural deveria ser operado por pessoas jurídicas públicas,
privadas e ou de economias mistas destinadas aos produtores rurais e cooperativas de produção.
Entre os objetivos definidos pela política nacional, destaca-se o uso do crédito para
armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, com uso
exclusivo ou concomitante das modalidades disponíveis. Como visto, o Estado brasileiro
concebeu o financiamento público como alternativa para desenvolvimento e modernização.
Inicialmente, os programas públicos associados ao crédito rural buscaram promover o
processo de modernização e aumento da produtividade no setor. De acordo com Martine e
Beskow (1987), os primeiros programas vinculados ao financiamento público no meio rural
beneficiaram práticas de incorporação técnica, desenvolvimento de culturas dinâmicas voltadas
para o mercado internacional e ampliação de maquinários e uso de insumos químicos em setores
primário-agroexportadores. É visível, ao longo da história, que a instituição das políticas de
crédito rural não se deu de forma espontânea, a criação dos programas públicos foram respostas
aos interesses urbanos, necessidade de divisas externas e pressões políticas dos grupos ligados
ao setor agropecuário.
Ainda sobre o processo de modernização na agricultura, segundo Graziano da Silva e
Kageyama (1996), esse processo foi motivado pela busca de autonomia do setor, face às
condições naturais para produção de alimentos. Diante disso, foram três as principais respostas
durante a modernização: i. Industrialização da agricultura; ii. Integração de capitais entre os
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setores da agricultura e indústria; e iii. Surgimento dos Complexos Agroindustriais (CAIs).
Nesse sentido, a organização do sistema de crédito foi vista como necessária para o
desenvolvimento agrícola no país. Desde a criação do SNCR até a década de 1980, o crédito
rural foi fundamental no aumento da produção agropecuária e no estabelecimento de complexos
agroindustriais. Por outro lado, o período foi marcado também pelo direcionamento dessas
políticas para um conjunto restrito de grandes produtores e em regiões específicas, além do
mais, houve um processo relevante na especulação de terras. Por fim, a expansão ampla do
financiamento rural agravou o hiato socioeconômico entre grandes, médios e pequenos
produtores. A partir desses fatos, é possível considerar o crédito rural como a base da
modernização conservadora no rural brasileiro (GONÇALVES NETO, 1997; MARTINE e
BESKOW 1987; DELGADO, 1985).
Os objetivos propostos pelo regime militar, sustentados nas bases do crédito rural
subsidiado, de certa maneira, foram realizados. No entanto, os sinais de esgotamento desse
movimento começaram a ser mais visíveis no fim da década de 1970, os resultados
contraditórios da política nacional de crédito e, de certo modo, nocivos ao bem-estar de uma
parcela significativa da população rural, reforçaram questões agrárias que haviam sido
oprimidas no período da ditadura miliar.
Como dito, o processo de modernização agrícola, até a década de 1980, acentuou
questões agrárias no país; nas décadas anteriores, questões agrícolas do Brasil foram superadas
pelo estabelecimento dos CAIs, consolidou-se o setor agropecuário nos mercados locais e
ganhou maior relevância em termos internacionais, isto é, a produção nacional tinha capacidade
para alimentar a população nacional e mostrou posição relevante na venda de commodities.
Apesar das questões agrícolas superadas, ainda era possível perceber o atraso da agricultura
brasileira, principalmente pela dependência governamental em termos competitivos, trabalho
pouco produtivo, terras subutilizadas e crescimento estritamente desigual (DELGADO, 2001;
ABRAMOVAY, 2012).
Desde o processo de redemocratização, grande parte das políticas públicas seguiram
opções dualistas, compostas pelas ideias continuadas da modernização agrícola ou pela
urgência do desenvolvimento rural. O comportamento das políticas públicas reforçou tal
dicotomia, o projeto institucional vinculado ao desenvolvimento rural no Brasil, apesar das
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transformações, detém traços comuns daqueles que foram apresentados no processo de
modernização conservadora. Em geral, as políticas buscaram priorizar a diversificação das
economias locais e oportunizar o desenvolvimento humano da população rural à margem, tendo
como objetivo promover diversidade multissetorial e produção familiar plural (VEIGA, 2001).
Além disso, outros fatores influenciaram a emergência do tema no ambiente político e
social, sendo representado pela posição proativa e propositiva dos movimentos sociais e pela
capacidade do governo em receber algumas dessas matérias. Grandes eventos também
influenciaram tal florada, a incorporação de elementos como noção de sustentabilidade e meio
ambiente foi associada a uma agenda internacional apoiada por organismos e diversas
conferências, por exemplo, a ECO-92. Associado ao processo, no âmbito do fortalecimento
institucional, o reconhecimento da agricultura familiar como categoria social, promoveu a
ampliação de pesquisas científicas e políticas públicas, estabelecendo um novo padrão de
intervenção estatal e práticas, relacionadas ao desenvolvimento rural (SCHNEIDER, 2010)
Como exposto, é possível verificar a influência do crédito rural nas transformações do
meio rural brasileiro, especialmente, após a década de 1970. O processo experimentado durante
o regime militar foi expresso na modernização da agricultura brasileira, no entanto, esse
processo concentrou o regime agrário e privilegiou determinados grupos e regiões, expondo
limitações da política de crédito no Brasil e ampliando desigualdades no meio rural. O advento
da democracia abriu novas possibilidades para grupos excluídos durante as primeiras políticas
de crédito rural, nas décadas seguintes à ditadura miliar, o estabelecimento da temática do
desenvolvimento rural criou um conjunto de ações institucionais para desenvolvimento do meio
rural dando enfoque para os produtores pequenos, nesse sentido, a criação do PRONAF foi
colocada como estratégia institucional e, novamente, admitindo o financiamento público
subsidiando fundamentos necessários para o desenvolvimento dessa categoria.

2. PRONAF: CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA

De acordo com Grisa et al. (2014), o PRONAF pode ser compreendido como um ato
de reconhecimento do Estado brasileiro à agricultura familiar, uma política pública destinada
exclusivamente ao setor que, durante décadas, foi colocado à margem da intervenção
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governamental. A gênese do programa distância das características históricas da política
nacional do crédito rural promovido no passado e, em partes, ainda presente na atualidade. O
programa é visto como a maior ação estatal para agricultura familiar no país, tal afirmação pode
ser justificada pela quantidade e alcance dos recursos públicos aplicados, além disso, é
colocada, em alguns casos, como política social para superação da pobreza rural e
desenvolvimento agrário. Segundo Gazolla e Schneider (2013), o programa buscou promover
crédito e apoio institucional aos agricultores familiares que estavam historicamente em
situações extremamente adversas, um marco de reconhecimento para a agricultura familiar.
Em compensação, a conquista do programa pode ser interpretada pela ausência do
Estado na promoção da assistência social e investimentos no âmbito da produção familiar. Isto
é, a privação sucedeu no empenho e embates por melhores condições de infraestrutura,
investimentos e inclusão financeira das unidades familiares. Dessa forma, o PRONAF tem
como finalidade institucional a inclusão financeira, aperfeiçoamento dos aspectos produtivos e
melhoria nas condições de vida dos agricultores familiares (ABRAMOVAY e VEIGA, 1999).
Em sua organização, o programa reúne quatro linhas de trabalho, a primeira está
relacionada ao processo de negociação e articulação entre as políticas públicas no meio rural;
já a segunda, é vinculada ao beneficiamento da infraestrutura e serviços nas cidades que
possuem relações diretas com a produção agrícola familiar; no terceiro caso, investimento e
custeio público no financiamento da produção doméstica; e, por fim, a capacitação técnica dos
agricultores nas práticas agropecuárias. A execução do programa se dá por meio dos bancos
públicos, privados e cooperativas de crédito agrícola, permitindo, assim, um alcance em quase
todos dos munícipios do Brasil (BIANCHINI, 2015; AQUINO E SCHNEIDER, 2011).
Com base nas informações do BCB, em 2019, os beneficiários do programa são
distribuídos nos grupos: A, B e A/C, agricultores familiares e demais beneficiários. Em todos
os casos, os beneficiários devem compor unidades familiares de produção rural, comprovado
pela situação pela Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). O grupo A é composto por
agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), e ainda, atendam regras relacionadas ao
Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (PROCERA) e do próprio PRONAF. O
grupo B é composto por agricultores familiares que possuem renda bruta familiar de até R$
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20.000,00 (vinte mil reais) durante 12 meses de produção normal e que não têm trabalho
assalariado permanente. Por fim, o terceiro grupo “A/C” é formado por agricultores familiares
assentados pelo PNRA ou PNCF que já tenham contratado operação de crédito referente ao
grupo “A” e que não tenham contratado financiamento de custeio, exceto no mesmo grupo
pertencente.
Para terem acesso ao PRONAF, agricultores familiares devem explorar parte de terra
nas diversas condições estabelecidas pelo marco legal sobre o seu uso. Além do mais, devem
residir no estabelecimento ou próximo ao local; não possuir terras ou propriedades superiores a
quatro módulos fiscais; ter pelo menos 50% da renda bruta familiar resultante da exploração
agropecuária ou não agropecuária no estabelecimento, podendo utilizar de mão de obra sazonal
e manter empregados permanentes em número menor ou igual ao núcleo familiar residente no
empreendimento; e, por fim, ter renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal
até R$ 360.000,00, excluído receita oriunda de benefícios sociais, como aposentadoria por idade
rural e bolsa família.
Nos demais casos, os beneficiários são aceitos pela política mediante apresentação da
DAP válida e desde que atendam critérios de classificação para agricultura familiar, como serem
pescadores artesanais autônomos; aquicultores que não explorem área superior a 2 hectares de
lâmina d'água ou, quando a exploração se efetivar em tanque-rede, ocupem até 500m³
(quinhentos metros cúbicos) de água; silvicultores de florestas nativas ou exóticas baseado no
manejo sustentável dos ambientes. Por fim, os demais beneficiários enquadram os extrativistas
artesanais no meio rural – excluindo garimpeiros e faiscadores; integrantes de comunidades
quilombolas; povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, justificado pela Lei
nº 11.326, de 2006 de acordo como o BCB (2019).
O programa compreende quatro linhas principais de crédito, a primeira é vinculada ao
custeio, ou seja, é destinado ao financiamento de atividades agropecuárias ou não
agropecuárias, devendo haver projetos específicos ou propostas de financiamento entregues às
instituições financeiras. Na linha seguinte, financiamentos destinados aos investimentos
buscam modernizar propriedades familiares, baseados na ampliação, implementação ou
melhorias técnicas da produção familiar, de áreas comunitárias próximas ou projetos
específicos. A terceira linha é associada à integralização de cotas-partes junto às cooperativas
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de produção, em que o crédito tem como finalidade capitalizar empreendimentos
cooperativistas formados pelos beneficiários do PRONAF. Por fim, a última linha destina-se
aos processos de industrialização, ou seja, ao financiamento de atividades agropecuárias da
própria produção que estejam sob condições do PRONAF, conforme o BCB (2018).
De maneira geral, o financiamento é direcionado na forma individual ou coletiva, esse
último só é considerado quando formalizado por um grupo de agricultores familiares com
finalidades coletivas, por exemplo, cooperativas de produção. Durante anos, o programa tem
passado por diversas transformações e, atualmente, reúne uma diversidade de enquadramentos
que buscam reconhecer contextos e necessidades para superação das desigualdades no meio
rural, ilustrado pelas linhas direcionadas exclusivamente ao sexo feminino e ao público jovem,
ou, ainda, por linhas relacionadas ao desenvolvimento local e sustentável, como PRONAF
Semiárido e Agroecologia.
Como exposto, o PRONAF, desde sua criação, buscou institucionalmente reduzir
desigualdades socioeconômicas e regionais no meio rural, baseado especialmente em linhas de
crédito especificas direcionadas aos públicos marginalizados pela modernização da agricultura.
Entretanto, quando observados os números mais profundamente, é possível perceber certa
incoerência entre objetivos institucionais e aplicação efetiva dos recursos. Nas próximas seções,
trataremos de analisar essa hipótese por meio das “faces” e “fronteiras” do programa nas
mesorregiões de Minas Gerais.

3. FACES: ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA EM MINAS GERAIS
No contexto nacional, nas últimas décadas, o PRONAF teve um crescimento
expressivo com relação aos volumes aplicados, apoiado pela expansão dos recursos públicos
destinados à agricultura familiar de modo geral. Analisando a disponibilidade dos recursos, com
base nos últimos quatro ciclos presidenciais, foi no governo Lula que o programa teve seu maior
crescimento absoluto, representado pelo aumento de 4,21 vezes com relação ao início de seu
mandato. Em seguida, o governo de Fernando Henrique Cardoso registrou um aumento de 1,36
vezes, se comparado ao início do seu segundo mandato; posteriormente, registraram-se
acréscimos de 1,33 e 1,06 vezes no governo Dilma e Temer, respectivamente. Fatos como
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flexibilização das regras financeiras, diversificação do público beneficiário e atividades
econômicas, ampliação dos municípios atendidos, emissão de novas DAPs, aumento da renda
máxima de enquadramento e diversificação das fontes de financiamento estão relacionados aos
acréscimos absolutos sucessivos dos recursos públicos destinados ao programa (BCB, 2019;
GRISA et al., 2014).
Se, por um lado, os recursos aplicados cresceram sistematicamente, na perspectiva do
número de contratos isso não segue da mesma forma, visto que o Brasil chegou a atingir em
2006, o número de 2.551.497 contratos, o maior do programa até então, em operações
contratadas, apoiadas pela expansão dos financiamentos nas regiões do Nordeste e Norte do
país. De acordo com Grisa et al. (2014), esse fenômeno explica uma certa concentração do
crédito em algumas regiões, como no Sul e Sudeste, e priorização de públicos específicos na
agricultura familiar. Em relação ao valor médio dos contratos, houve uma variação significativa
após 2014, observando os números de 2017, o valor médio dos contratos chegou ao valor
corrente de R$ 20.207,00 (vinte mil e duzentos e sete reais), muito superior à média histórica
do PRONAF. Baseado nas informações do BCB (2019), entre 2016 a 2018, nota-se uma forte
tendência do aumento do valor médio dos contratos no país, sugerindo uma maior concentração
dos recursos para regiões no Centro-Sul do país e redução dos beneficiários do programa.
Ao longo da história, as regiões Sul e Sudeste foram as mais beneficiadas pelo
programa, mesmo que a região Nordeste represente o maior número absoluto de DAPs. De
acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2015, a região que reunia
mais “pronafianos” foi o Nordeste com 3.095.124 declarações válidas, seguido pelas regiões
Sul (648.135), Sudeste (583.809), Norte (480.413) e Centro-Oeste (161.859). Embora, a região
Nordeste represente 62,28% dos indivíduos possíveis para acessar o PRONAF, em 2015, apenas
14,03% dos recursos aplicados no programa foram destinados à região. Em contrapartida,
observa-se que a região Sul e Sudeste detém números expressivos se comparados à média
nacional. Em 2015, os estados da região Sul receberam 51,61% dos recursos totais destinados
ao programa, enquanto os “pronafianos” dessa região represente 13,04% no contexto nacional.
Para a região Sudeste, o valor total dos recursos destinados foi de 19,23%, enquanto a sua
população compatível com essa política represente 11,75% no enquadramento.
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Figura 1. Recursos aplicados no PRONAF (R$ - valores constantes) de 1999 a 2018
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Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural (vários anos) – Banco Central do Brasil.
Baseado nos dados apresentados no contexto nacional, o programa preconiza
características e ações institucionais promovidas ao longo da modernização agrícola, justificado
no processo de concentração em regiões geográficas e no beneficiamento de grupos específicos,
ilustrados pelos números dos contratos destinados aos agricultores familiares inseridos
economicamente e localizados nas regiões Centro-Sul do país (BITTENCOURT, 2003; LEITE,
2001). Assentado na experiência nacional e nos efeitos já conhecidos, é fatível observar se
condições do contexto nacional são expostas em situações locais, nesse caso, no Estado de
Minas Gerais. No âmbito dos recursos aplicados, percebe-se certa tendência na ampliação dos
investimentos do programa; apoiados nos dados da figura 2, de 1999 a 2018, os valores do
programa tiveram acréscimos77 sistemáticos, no entanto, a partir nos seguintes, de 2015 a 2018,
o programa passa por alguma volatilidade em relação à disponibilidade dos recursos aplicados,
situação que pode ser justificada pela restrição fiscal imposta após o período. A figura 3
apresenta a evolução histórica do número de operações em Minas Gerais.
Figura 2. Número de contratos do PRONAF de 1999 a 2018 – Minas Gerais.

77

O uso dos valores correntes é justificado pela disponibilidade dos dados em relação observados, conforme
apresenta a Matriz do Crédito Rural, em alguns anos do programa não é possível verificar os contratos por mês,
inviabilizando o deflacionamento com base no IGP/DI mensal. Assim, utilizamos valores contatastes neste estudo
para apresentar uma visão de longo prazo dos recursos aplicados.
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Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural (vários anos) – Banco Central do Brasil.
Supostamente, a quantidade de operações contratadas relaciona-se com o volume dos
recursos aplicados. A partir do simplório exercício de produzir os coeficientes de correlação78
entre montante dos recursos aplicados e números de operações no Estado de Minas Gerais, notase que a redução do número de contratos não é explicada somente pelo volume aplicado no
programa. De acordo com o coeficiente de Pearson, para os dados de 1999 a 2018, o grau de
correlação entre as variáveis foi de 0,60, isto é, variáveis positivamente correlacionadas.
Observando o período de reduções acentuadas, de 2015 a 2018, o grau de correlação foi de 0,41,
ou seja, as variáveis estão positivamente correlacionadas de maneira moderada. Com base nesse
simples exercício, não é possível aferir profundas conclusões, já que a prática realizada não
considerou o risco de correlações espúrias.
Além da redução dos recursos aplicados, outra hipótese que pode ser associada ao
processo de redução do número de agricultores familiares beneficiados é a especialização dos
empréstimos. Desde 1999, é possível observar uma tendência moderada no valor médio dos
contratos, no entanto, nos últimos dois anos da série, esse movimento ficou evidente. Em 2014,
após um acréscimo absoluto significante, o valor médio dos contratos em Minas Gerais
alcançou a ordem de R$ 14.753,00, após três anos, o valor chegou a R$ 21.367,93.
Figura 3. Valor médio dos contratos do PRONAF (R$ – valores constantes) de 1999 a 2018.

78

Com base na obra de Garson (2009), a correlação pode ser compreendida pela associação de duas variáveis com
base na força e grau de relacionamento entre as variáveis observadas.
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Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural (vários anos) – Banco Central do Brasil.
Como ilustração, a figura 4 apresenta a evolução histórica dos valores médios das
operações no Estado, em caminhos similares traçados pelo programa no país, os dados refletem
características deletérias do programa. Em análises mais profundas, estudos apontam que tal
contexto pode refletir condições seletivas, burocráticas e desproporcionais na efetivação do
programa, em outras palavras, o programa manifesta indicativos de uma política parcialmente
restritiva, concentração de recursos para agricultores familiares mais capitalizados e
especialização de produções agrícolas especificas. (LEITE e WESZ JR; 2015; AQUINO e
SCHNEIDER; 2010; MATTEI; 2006).

Figura 4. Distribuição de DAPs segundo as mesorregiões de Minas Gerais (2018).
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Fonte: SEAD (2018), elaborado pelo autor.
Quando analisada a distribuição do número de DAPs com base nas Unidades da
Federação, Minas Gerais figura entre os estados que mais reúne declarações válidas. Na
perspectiva local, novamente, encontra-se alguma correlação com o contexto nacional. De
modo geral, regiões que estão em condições mais adversas, baseadas no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e renda per capita, reúnem quantidades significativas de
agricultores familiares e, consequentemente, número de declarações – não é possível considerar
como axioma. Como exposto na figura 5, as regiões do Norte de Minas e Jequitinhonha ilustram
tal afirmações.
Segundo a distribuição das declarações, o Norte de Minas concentra 95.315
declarações, número muito expressivo se comparado às colocações seguintes, 33.367 para o
Sul/Sudoeste de Minas e 30.490 para o Jequitinhonha, região limítrofe do Norte de Minas. Sob
outra perspectiva, mesorregiões como Central Mineira, Campo das Vertentes e Noroeste de
Minas dispõem de valores inferiores a 6 mil declarações. A distribuição das declarações pode
ser motivada por diversos fatores, por exemplo, regime agrário local, número de instituições
financeiras, agências emissoras da declaração, peso das atividades agropecuárias nos
municípios e outras mais. Explicar a distribuição das declarações pode ser um complexo
exercício, que necessita de análises profundas e sistêmicas, especialmente, na constituição dos
territórios e estrutura agrária de cada região.
De acordo com os dados disponíveis pelo BCB (2019), analisando mais
profundamente a distribuição dos recursos aplicados e os números dos contratos, como
apresentam as figuras 5 e 6, no Estado de Minas Gerais, encontra-se certa concentração dos
recursos aplicados, especialmente, nas regiões do Sul/Sudeste de Minas, Zona da Mata,
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Norte de Minas. Com base nessas informações, não é
possível afirmar com clareza quais são as motivações para relativa concentração, embora a
quantidade de estabelecimentos e o número de declarações válidas assumam importância
significativa nesse processo. De acordo com a soma das operações por mesorregião, nota-se a
relevante participação da região Norte de Minas na quantidade de operações, seguida pelas
regiões Sul/Sudeste de Minas, Zona da Mata e Jequitinhonha.
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A priori, os dados revelam que regiões historicamente consideradas como menos
desenvolvidas, por exemplo, Norte de Minas e Jequitinhonha, ocupam centralidade no número
das operações, no caso da primeira mesorregião, chama a atenção, também, o volume dos
recursos aplicados. Ao lado dessas regiões, é possível identificar a significância da região
Sul/Sudoeste de Minas e Zona da Mata na distribuição dos contratos. No entanto, nessa
perspectiva, o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba reduz sua participação no volume de
operações, situação que pode ser explicada parcialmente pelo número de estabelecimentos da
agricultura familiar na região. As demais regiões apresentam valores ordinários e frequentes
nas duas situações analisadas.
Aprofundando, ainda mais, nos valores e número das operações, são figuradas distorções
expressivas para regiões como Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Norte de Minas e Jequitinhonha.
Os dados apresentados pela figura 7 complementam possíveis hipóteses e considerações acerca
desses desvios manifestados, como exposto no contexto nacional. O valor médio dos contratos
expõe algumas pistas sobre a estrutura e conformidades dos programas nas regiões consideradas
menos desenvolvidas, e os dados são reveladores para efeitos de comparação.
Figura 5. Valor médio dos contratos do PRONAF (R$ – valores constantes) de 2013 a 2018
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Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural (vários anos) – Banco Central do Brasil.
A região que apresenta o maior valor médio dos contratos, no período analisado, é
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (R$ 37.925), seguida pelas regiões Central Mineira (R$
30.167) e Campos das Vertentes (R$ 27.059). Por outro lado, regiões como Vale do Mucuri (R$
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9.115), Jequitinhonha (R$ 6.677) e Norte de Minas (R$ 5.532) estão expressivamente abaixo
da média estadual (R$ 21.334). Assim como no contexto nacional, o cenário mineiro cumpre
com rigor o padrão estabelecido pelo programa em regiões com indicadores socioeconômicos
desaforáveis e agricultura familiar menos integrada aos mercados nacionais, de outro lado,
regiões que demonstram maior dinamismo econômico ocupam as primeiras posições dessa
relação.
Ao certo, não foram conhecidos todos os fatores que justificam a distorção acima
exposta, nesse sentido, na próxima seção procederemos mais a fundo nas origens, causas e
possíveis efeitos do programa em uma região que possui valor médio dos contratos inferior à
média estadual, no caso, a região selecionada foi o Jequitinhonha.
4. FRONTEIRAS: O PRONAF E SUA ATUAÇÃO NO JEQUITINHONHA

Neste tópico, trataremos de analisar possíveis respostas com relação ao valor médio
inferior apresentado nas operações contratadas na mesorregião Jequitinhonha, se comparado
aos valores médios dos contratos nas demais mesorregiões do Estado de Minas Gerais.
Em relação à caracterização local, a mesorregião do Jequitinhonha pode ser dividida
entre Alto, Médio e Baixo, conforme apresenta o mapa 1. O Alto Jequitinhonha apresenta um
conjunto significativo de unidades familiares de produção, possui fluxo migratório intenso e
mobilidade populacional relevante, além disso, observa-se a predominância do bioma Cerrado.
De outro lado, o Médio-Baixo Vale é marcado pela atividade pecuarista, predominância dos
biomas Mata Seca e Atlântica, e se organizam em regimes agrários específicos estabelecidos
nas comunidades rurais, redutos camponeses e sistemas de agregados. Em ambos os territórios,
elementos como disponibilidade de recursos naturais, produção para o aprovisionamento,
incidência de políticas públicas sociais, escassez de água e integração aos mercados locais são
reconhecidos nas estratégias de reprodução da vida social das famílias lavradoras (RIBEIRO e
GALIZONI, 2003; RIBEIRO, 2007; GALIZONI, 2000).

Mapa 1. Mesorregião Jequitinhonha, Minas Gerais.
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Fonte: Fundação João Pinheiro (2017).
Segundo as informações apresentadas na figura 7, a mesorregião do Jequitinhonha
apresenta valor médio dos contratos de PRONAF inferior à média estadual e outras dez
mesorregiões, entre 2013 a 2018. Neste sentido, busca-se a refletir sobre esta situação e suas
possíveis causas, para isso, trata-se de analisar os tipos de linhas contratadas e produtos adquiridos
pelo programa. No período analisado, de 2013 a 2018, notou-se que a mesorregião seguiu
tendências de crescimento no valor médio dos contratos, semelhante ao processo estabelecido nas
demais regiões do Estado. Dessa forma, cabe analisar prioritariamente a diferença entre os valores
médios dos contratos entre as mesorregiões mineiras, observando os motivos dessa distorção,
tendo como referência o Jequitinhonha.
Para analisar possíveis motivações sobre essa diferença, é preciso investigar mais
profundamente as finalidades e tipos de produtos adquiridos nas operações realizadas durante
o período realizado. Com relação aos empréstimos para custeio e investimento, percebe-se uma
significativa diferença entre os valores médios entre as mesorregiões mineiras, especialmente,
do Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri em relação as demais.
Com base na figura 8 e nos dados disponibilizados pelo BCB (2019), verifica-se
alguma diferença nos valores médios dos contratos de custeio entre a média estadual e o
Jequitinhonha. No caso da mesorregião, o valor médio das operações de custeio é de R$
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15.179,84, valor inferior à média do Estado que é de R$ 19.786,82. Na mesorregião
Jequitinhonha a contratação desses empréstimos figura-se com vigor a atividade pecuária.

Figura 6. Valor médio dos contratos para mesorregiões de Minas Gerais por finalidade.
Zona da Mata
Vale do Rio Doce
Vale do Mucuri
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
Sul/Sudoeste de Minas
Oeste de Minas
Norte de Minas
Noroeste de Minas
Metropolitana de Belo Horizonte
Jequitinhonha
Central Mineira
Campo das Vertentes
R$-

R$20.000,00
Custeio

R$40.000,00

R$60.000,00

Investimento

Fonte: Anuário Estatístico do Crédito Rural (vários anos) – Banco Central do Brasil.
Nesse sentido, possivelmente, a concentração de financiamentos de custeio para
atividades agropecuárias no Vale do Jequitinhonha, reflete nos valores médios dos contratos
próximos à média estadual. Com base nisso, encontra-se tendências concentradoras concentração
na região em relação à atividade pecuarista, conforme apresentam os dados do BCB (2019). A
título de exemplo, na região do Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba, regiões que possuem os maiores
valores médios para custeio, percebe-se uma tendência na especialização da produção de café e
soja, além disso, a pecuária ocupa centralidade nas operações contratadas. Para a região Noroeste,
a criação de bovinos registra-se como atividade principal financiada, seguida da produção agrícola
de café e milho. Em síntese, considera-se uma diferença relativa entre os contratos de custeio na
região Jequitinhonha se comparado as demais mesorregiões, entretanto, assim como nas regiões
que apresentam maiores valores médios para custeio, no Jequitinhonha, a atuação dessa linha de
financiamento tende ao processo de especialização do crédito em determinadas atividades
agropecuárias de acordo com a vocação regional.
Complementando as informações anteriores, no outro tipo de finalidade das operações,
o financiamento para investimentos os dados tratados distanciam-se completamente das
situações dos financiamentos para custeio, anteriormente analisado. Como exposto, os contratos
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destinados ao investimento nas unidades familiares buscam, sobretudo, promover
modernização na produção familiar. Nesse sentido, o Jequitinhonha apresenta-se em uma
condição marginal, se considerada a média estadual, o valor médio dos contratos para finalidade
de investimento no Jequitinhonha é de R$ 6.080,50, já a média estadual é de R$ 28.778,45. Essa
situação suscita questionamentos importantes sobre tal diferença, ademais, o questionamento
ganha maior relevância quando analisado também o valor médio das operações de investimento
para regiões como o Norte (R$ 5.075,85) e o Vale do Mucuri (R$ 7.668,05).
Inúmeros caminhos poderiam ser percorridos para encontrar razões para as distorções
encontradas, desde análises sobre indicadores socioeconômicos até por meio das estruturas
fundiárias e produção agropecuária de cada região. Nesse estudo, optou-se pela análise dos
produtos adquiridos por meio dos empréstimos para investimento com base nas mesorregiões
do Estado e municípios com maior significância no número de operações e valores contratados,
utilizando-se dos dados disponíveis pelo BCB (2019) de 2013 a 2018.
Considerando os dados para mesorregiões que apresentam os maiores valores médios
dos contratos de investimento, ponderou-se o Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba (R$
52.014,17), Central Mineira (R$ 42.088,98) e Oeste de Minas (R$ 41.876,83). Em uma
investigação sobre a destinação dos empréstimos, considerou-se forte tendência em
investimentos para produções agropecuárias específicas, por exemplo: café, bovinos, soja e
milho; justificados pelo número de contratos e volumes aplicados às atividades descritas.
Todavia, os dados que apresentam maior relevância são com relação aos bens de consumo
duráveis. Com base nos dados analisados, fica evidente a relação entre os maiores valores
médios de contratos e a aquisição de máquinas e equipamentos, como tratores, colhedeiras e
arrancadeiras. Além desses investimentos, as regiões são caracterizadas pelos financiamentos
direcionados à infraestrutura das unidades de produção, por meio da construção, da reforma das
instalações produtivas e disponibilidade energética.
Verificando o caso do Jequitinhonha, percebe-se uma diferença significante quanto à
aquisição dos tipos de produtos, durante o período observado, nota-se que poucas unidades de
bens de capitais foram adquiridas na região se comparado as demais mesorregiões do Estado.
Em geral, o uso do empréstimo para investimentos na região vincula-se diretamente à
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disponibilidade e acesso aos recursos naturais, além disso, pequenas inversões na infraestrutura
e incremento tecnológico nas unidades familiares.
No âmbito dos investimentos agrícolas, observou-se diversificação parcial dos
contratos, atividades como florestamento e reflorestamento, cana-de-açúcar, mandioca, e
laranja foram as mais frequentes na mesorregião. Outro fato que chama atenção é um número
restrito de aquisição de tratores, especificamente, houve certa concentração no município de
Itamarandiba, mas em geral, não se observou frequência relevante na compra de tratores,
colhedeiras e outros maquinários no Jequitinhonha como nas regiões que apresentam valor
médio de investimento superior. Vale ressaltar, ainda, no Jequitinhonha utiliza-se com
frequência empréstimos para investir na infraestrutura de acesso e armazenamento de água,
irrigação, construção e reforma nas unidades de produção.
Em resumo, com base nessas observações, nota-se que grande parte da diferença
encontrada nos valores médios dos contratos do PRONAF entre as mesorregiões mineiras, em
específico Jequitinhonha, pode ser explicada pelos tipos de produtos adquiridos, especialmente,
na linha de investimento para produção agrícola e pecuária. Isto é, em regiões como Triangulo
Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira e Oeste de Minas o crédito de investimento é destinado
em sua maior parte para compra de bens de consumo duráveis, ou seja, tratores, colhedeiras,
arrancadeiras e maquinários em geral. De outro lado, na mesorregião Jequitinhonha, os valores
médios dos contratos são substancialmente inferiores à média de Minas Gerais, justificado pelos
valores dos produtos adquiridos através do financiamento.
Em síntese, percebe-se nos últimos anos, através do programa Pronaf Mais Alimentos,
uma crescente evolução nos valores médios dos contratos, especialmente, na linha de
financiamentos para investimentos, justificado pela compra de equipamentos, máquinas
agrícolas reformas e construção na unidade produtiva buscando aumentar a produtividade e
reduzir os custos da produção agropecuária familiar. Baseado nisto, pode-se levantar algumas
hipóteses que justifiquem a situação em Minas Gerais. Uma hipótese considerada sobre tais
distorções do programa no Estado refere-se ao processo de especialização da agricultura
familiar em regiões com maior dinamismo econômico e integração aos mercados nacionais e
internacionais, nestas situações, o valor das operações de investimento e custeio tendem a serem
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elevados. Além do mais, outra hipótese diz respeito as condições naturais associadas a
topografia local que podem indicar outros caminhos nesta interpretação.
Este trabalho, inclinou-se em analisar a possível especialização da agricultura familiar
em regiões que apresentam maiores valores médios das operações, em contrapartida, buscouse
apresentar o processo de diversificação produtiva exposto na região do Jequitinhonha. A
escolha deste caminho pode ser justifica na literatura existente, de acordo com o documento
síntese de Stropasolas (2017), no livro organizado por Delgado e Bergamasco, o autor apresenta
um conjunto de interpretações sobre o PRONAF.
Na perspectiva da atuação do programa, segundo Schneider e Cassol (2014), nos
últimos anos o programa tem sido muito pouco criativo, mostra sinais de esgotamento enquanto
política pública de promoção socioeconômica, já que, o empréstimo tem passando pela
“Bancarização” do sistema e pouco inovador para temas além da produtividade agropecuária,
que resulta financiamentos de bens e produtos para fora da unidade de produção. Duante a
abordagem Stropasolas (2017), segundo a visão de Eric Sabourin e Sérgio Vilela, o programa
tem-se vinculado aos aspectos de uma agricultura familiar consolidada, uso de tecnologias
modernas e insumos externos, no entanto, a incorporação desses maquinários e bens de capital,
não é uma solução em si para a reprodução e viabilidade da agricultura familiar no país.
Trazendo ao caso analisado, percebe-se que o programa nos últimos anos privilegiou
o incremento de tecnologias modernas, no caso de Minas Gerais, isso ficou mais evidenciado
em mesorregiões que apresentam valores médios de operações superiores à média estadual. No
entanto, a centralidade dos recursos financeiros aplicados para este fim é passível de
questionamentos, já que a tecnologia e ganhos de produtividade constitui-se em apenas um dos
instrumentos necessários da política agrícola
Às margens, algumas regiões que apresentam valores médios dos contratos inferiores,
neste caso o Jequitinhonha, os resultados do programa nesta região estão relacionados a
insuficiência do programa contemplar a diversidade socioeconômica da agricultura familiar e
camponesa nesta região, o contexto apresentado reflete em diversas regiões do país, como
apresenta Stropasolas (2017).
Além da atuação institucional do programa, esse processo de modernização e
especialização da agricultura familiar fortalecido pelo PRONAF pode gerar outros efeitos.
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Segundo Maluf (2004), em relação a participação da agricultura nos mercados, um dos objetivos
do programa, a produção familiar destinada a cadeias altamente integradas em mercados
nacionais e internacionais é muito menos favorável para criação, promoção e conformação de
mercados regionais, produz maior vulnerabilidade nas unidades de produção familiar, além dos
impactos ambientais negativos associados ao modelo.
De outro lado, reconhecer a diversidade produtiva local e possibilidade de construção
de mercados regionais, como apresenta Maluf (2004), apresenta-se como alternativa ao
processo seletivo e produtivista que o PRONAF atenuou nos últimos anos. Neste sentido, a
partir das informações apresentadas para o contexto de Minas Gerais, reflexões são necessárias
acerca da atuação e objetivos do programa enquanto política pública, de certo modo, o programa
repete aspectos da modernização conservadora estabelecida no país nas décadas anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, no lugar das considerações finais, trataremos de expor observações e
desdobramentos dos temas analisados. Dessa forma, serão expostas reflexões sobre o processo
de modernização da agricultura familiar apoiado no caráter produtivista e seletivo do PRONAF
nos últimos anos, analisando especialmente o caso das mesorregiões mineiras.
A história do crédito rural no Brasil é caracterizada pelos efeitos proporcionados na
agricultura brasileira, sobretudo, na capacidade produtiva, incorporação técnica, aumento de
maquinários e bens de capital e na produção de alimentos para o mercado internacional. No
entanto, o processo de modernização agrícola gerou consequências significativas para o público
excluído no processo, ocasionando o aprofundamento das questões agrárias no país.
A primeira reflexão refere-se à trajetória experimentada pelo programa nos últimos
anos, um conjunto de aspectos manifestados no crédito agrícola brasileiro como restrição ao
financiamento rural, seletividade nas operações contratadas e aprofundamento do hiato
produtivo nos setores da agricultura estão se manifestando mais vigorosamente no PRONAF.
Isso pode ser observado por três simples variáveis: o valor aplicado no programa, número de
beneficiários e valor médio dos contratos. Dessa forma, cabe questionar se a política pública
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vem utilizando-se de instrumentos contraditórios a reprodução da agricultura familiar no país,
que foi experimentado e combatido no passado, especialmente, no processo de modernização.
No caso de Minas Gerais, isso fica evidenciado quando se analisa os dados, transcorre
um processo de especialização do crédito para agricultura familiar em regiões com maior
integração aos mercados nacionais e internacionais. Embora, inicialmente, a política pública
buscava atingir prioritariamente o público marginalizado e em condições adversas para
promoção de incrementos produtivos e melhores condições de vida.
Outro importante aspecto a ser considerado é em relação a tendência apresentada nos
últimos três anos, de 2015 a 2018, uma redução no volume aplicado, o valor médio dos contratos
acrescido e redução significativa no número de beneficiários. Com base na situação fiscal do
país, considera-se uma tendência a redução dos gastos públicos e maior capacidade inovadora
dos agentes públicos e promover essa política, caso seja foco governamental. No entanto, ao
que parece, com base nos dados apresentado é uma opção governamental na concentração do
crédito e apoio com mais ímpeto em regiões associadas à produção agroexportadora, isso pode
ser ilustrado pela distribuição dos recursos do programa nas mesorregiões mineiras.
A seguinte ponderação a ser analisa é com relação a especialização da produção
familiar apoiada pelo financiamento público subsidiado, com base nos dados expostos sobre os
tipos de produtos adquiridos e finalidades, é possível perceber certa especialização produtiva
da agricultura familiar. Durante o texto, como exposto, essa situação é contrária, em partes, ao
processo de reprodução da agricultura familiar, além do mais, esse processo direciona a
vulnerabilidade socioeconômica das unidades produtivas familiares, já que, a produção familiar
vincula-se intensamente à disponibilidade de recursos públicos subsidiados e condições dos
mercados nacionais e internacionais.
Ademais, fica evidenciado durante as análises a necessidade de aperfeiçoamento do
programa tanto no âmbito nacional quanto estadual, especialmente, pela diversidade
reconhecida na agricultura familiar do Brasil. Por exemplo, no caso do Jequitinhonha, uma
região que apresenta valores médios das operações inferiores à média nacional e estadual, é
possível que o acesso ao crédito seja limitado por diversas questões que precisam ser
consideradas na aplicação e estrutura da política pública.
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Como exposto no texto, o PRONAF é uma política pública central para fortalecimento
da agricultura familiar no país, restam poucas dúvidas sobre a capacidade que o programa tem
em promover condições favoráveis para o desenvolvimento rural. Entretanto, questiona-se a
tendência concentradora e instrumentos clássicos utilizados na política de crédito agrícola do
país que nos últimos anos ampliou hiatos produtivos e econômicos na agricultura, ilustrado
também pelo caso de Minas Gerais.
Ressalta-se a necessidade de estudos mais robustos que analisem mais variáveis em
relação ao processo concentrador e produtivista acirrado no programa nos últimos anos,
sobretudo, em um contexto de redução de gastos públicos e novo regime fiscal. Considerando
duas principais rotas, o trilho marcado pela modernização agrícola no país ou pelas ideias
incialmente propostas pelo apoio institucional aos agricultores excluídos da modernização
conservadora e em situações adversas, essa dicotomia é ilustrada pelo caso das mesorregiões
mineiras. Por fim, é preciso acompanhar com mais atenção os próximos passos percorridos pelo
programa, sobretudo, na influência do PRONAF nas transformações agrárias e do meio rural
brasileiro, cabe questionar se o PRONAF, neste momento, o programa cria condições para
superar o passado desigual ou afirmar tal condição.
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DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS À CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL:
UM ESTUDO DE CASO EM UMA PROPRIEDADE RURAL NA CIDADE DE NTO
ANTONIO DO SUDOESTE - PR

FROM ORGANIC FOOD PRODUCTION TO ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: A
CASE STUDY ON A RURAL PROPERTY IN SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR
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Resumo: O acesso a alimentos e a proteção dos recursos naturais garante o futuro das gerações,
assim devemos conhecer a importância do cultivo de alimentos orgânicos, o quais oferecem
qualidade de vida e sustentabilidade aos seus produtores e consumidores. Assim é preciso
reforçar sobre a importância da produção desses alimentos e o processo necessário para obter a
certificação ambiental qual atesta sobre a qualidade dos alimentos. O objetivo deste estudo foi
investigar como ocorre o processo produtivo e a certificação ambiental de alimentos orgânicos.
A metodologia utilizada foi uma entrevista direta com produtores de orgânicos da cidade de
Santo Antônio do Sudoeste-PR. Através dos dados obtidos pode se perceber que o processo de
produção de alimentos orgânicos é burocrático e exige que o produtor atenda os requisitos
previstos na legislação ambiental para que o mesmo obtenha através da certificação ambiental
o selo de qualidade.
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Bacharelanda
em
Ciências
na Faculdade de
Ampére – FAMPER. E-mail:
Contábeis adribaptistella@hotmail.com
2
Mestranda
em
Desarollo
Colegio de Tlaxcala, A.C – COLTLAX. E-mail:
Regional,
El
brunalazzaroto@icloud.com
3
Bacharelanda em Ciências Contábeis na Faculdade de
Ampére – FAMPER. E-mail:
kathyane_lyandra@hotmail.com
4
Doutorando em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
1

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

UNIOESTE. E-mail: kleitson_realeza@hotmail.com
5
Mestranda em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE. E-mail:jaquelinegdemarchi@hotmail.com
6
Doutoranda em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE. E-mail: Keitigh@hotmail.com

Abstract: Access to food and protection of natural resources guarantees the future of generations to
come, so we must know the importance of growing organic food, which offer quality of life and
sustainability to its producers and consumers. Thus, it is necessary to reinforce on the importance of the
production of these foods and the process necessary to obtain the environmental certification which
attests about the quality of the food. The objective of this study was to investigate how the production
process occurs and the environmental certification of organic foods. The methodology used was a direct
interview with organic producers of the city of Santo Antônio do Sudoeste-PR. Through the data
obtained it can be seen that the organic food production process is bureaucratic and requires the
producer to meet the requirements of environmental legislation so that the same obtains through the
environmental certification the seal of quality.

Key words: Organic products, Environmental Certification, Sustainability.
1. INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo, principalmente em meados dos anos 80, os impactos produzidos pela
agricultura, na produção de alimentos, gerou questionamentos a respeito das suas formas de
produção, os quais propiciaram o surgimento de movimentos ecológicos, os quais almejam
novos conceitos de melhoraria na consciência do consumidor e do produtor, pois o consumo de
produtos naturais, busca ganhos relevantes no que tange a qualidade de vida e lucratividade.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Lei No 10.831,
de 23 de Dezembro de 2003, considera-se produto orgânico, seja ele in natura ou processado,
aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo
extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local.
Esse novo padrão de produção criou um processo de busca por tecnologias e processos
produtivos que fossem apropriados ao atendimento dos segmentos de demanda por alimentos
mais saudáveis, sendo uma dessas tecnologias a certificação ambiental, a qual é resultado da
verificação da eficácia, produtos dentro das conformidades legais em relação a legislação, do
sistema de gestão ambiental implementado por uma empresa ou propriedade rural no caso de
produtos orgânicos.
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Dentro desse contexto ao pensar sobre a temática de uma alimentação saudável baseada em
produtos orgânicos, percebe-se o quanto esse tema é emblemático e complexo, uma vez que
não se consegue entender os produtos que fazem parte da alimentação humana sem
compreender o seu processo de produção e certificação ambiental.
Diante disso, para analisar a produção de alimentos orgânicos em uma propriedade rural na
cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no estado do Paraná, lançou-se mão de procedimentos
para verificar como ocorre o processo de produção e certificação de produtos orgânicos, tais
como pesquisa bibliográfica, coleta, tratamento e análise dos dados primários por meio da de
entrevista com o produtor, tendo como objetivo principal conhecer como ocorre o processo de
produção e certificação ambiental de produtos orgânicos, e como isso pode se transformar em
uma estratégia competitiva em uma nova sociedade, consciente e sustentável.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

PRODUTOS ORGÂNICOS
O mercado de produtos orgânicos e naturais segue sua linha de ascensão dentro de uma

tendência mundial de mercado, devido aumento da demanda por produtos e serviços que
proporcionem saúde e bem-estar (DIAS, et al, 2015),
Considerando que produto orgânico, não é somente aquele produzido sem agrotóxicos,
ele dever ser isento também de insumos artificiais tais como adubos químicos, drogas
veterinárias, antibióticos e hormônios, e bem como de organismos geneticamente modificados.
Também é vedado durante o processamento dos alimentos o uso de radiações ionizantes e
aditivos químicos sintéticos, pois toda sua manipulação tem relação com o meio ambiente e a
preservação de recursos naturais (ALVES & CUNHA, 2012).
Os produtos mais comuns na lista de alimentos são as hortaliças, mas além destes há
vários outros que podem ser certificados e comercializados como orgânicos, tais como mel,
cereais, flores, pescados e outros produtos de origem animal, tais como ovos, leite, e até os
produtos processados como pão de queijo, cuja origem dos ingredientes seja de procedência
orgânica, e que obedeçam a legislação quanto ao seu processamento e comercialização
(KAWAKAMI, 2016).
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A comercialização de produtos orgânicos, tanto na forma processada quanto in natura, está em
crescente visibilidade, haja visto que está ligada aos novos padrões de consumo por alimentos
saudáveis e ambientalmente responsáveis. Porém, este é um mercado cheio de desafios, tanto
para entrar como manter -se no mesmo uma vez que esse tipo de produto tem um preço superior
quando comparados aos convencionais. Outro ponto é o convencimento dos potenciais
consumidores, tendo como base argumentos ecológicos dos benefícios dos alimentos orgânicos,
como sendo a base de uma alimentação mais consciente, a qual objetiva agregar valor
sustentável, e uma alternativa alimentar mais saudável para esta e para as futuras gerações
(MARCELINO, et al, 2017).

2.2

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
Nas últimas décadas, devido a maior preocupação das pessoas com a saúde, cresceu a

demanda por produtos orgânicos, o que por sua vez estimulou a sua produção, através da
conversão de propriedades baseadas em sistemas de produção convencional para o sistema de
produção orgânica. Juntamente com essa atividade surgiram as empresas certificadoras de
unidades agrícolas que realizam a produção orgânica. Atualmente, os alimentos orgânicos são
encontrados com maior frequência nos estabelecimentos comerciais, e ostentam em sua
embalagem um certificado de garantia (CARVALHO JUNIOR & HAUFFE, 2013).
A certificação de alimentos orgânicos, tem como finalidade garantir aos produtores um
diferencial de mercado e oferecer aos consumidores alimentos de qualidade produzidos na
agricultura em equilíbrio com o solo, o meio ambiente e a cadeia produtiva. Dessa maneira, o
selo de qualidade atesta e confere ao produto procedência, confiabilidade e maior
competitividade, permitindo sua comercialização (MENDONÇA NETO, 2015).
Sendo a necessária a certificação para comprovar aos consumidores, que eles estão
comprando um produto que foi produzido de forma sustentável e sem uso de agrotóxicos e
sementes transgênicas, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Número de agricultores produtores de alimentos orgânicos com certificação orgânica
dobrou em oito anos, e o mercado de produtos orgânicos está em crescente expansão, pois os
consumidores estão cada vez mais exigentes no que diz respeito aos produtos que adquirem.
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Sendo que a decisão de compra dos produtos orgânicos em relação aos demais, envolve diversos
fatores e não somente a preocupação com a saúde e o meio ambiente (CASTRO, et al, 2018).

2.3

AUDITORIA AMBIENTAL
A auditoria ambiental é um processo gerido por um auditor líder e sua equipe, com

intuito de avaliar o desempenho, o comprometimento ambiental e a conformidade legal, no que
diz respeito a politica ambiental de uma organização. Sendo que uma auditoria pode ser
realizada de forma externa e interna visando adquirir certificações e potencializar a eficiência
ambiental de uma organização através da conscientização e comprometimento com o
desenvolvimento sustentável (FISCHER, et al, 2013).
A auditoria ambiental é uma ferramenta poderosa para melhorar o desempenho da gestão
ambiental, pois para a tomada de uma decisão ela serve como suporte, da ciência aos gestores
sobre quais as melhores maneiras de gerenciar suas empresas para que não ocorram agressões
ao meio ambiente, além de evitar os passivos ambientais, os quais podem afetar negativamente
os resultados da organização. Dessa forma, uma auditoria não tem apenas caráter preventivo e
corretivo, mas tem também a função de orientar, sendo capaz de avaliar quais as melhores
maneiras das empresas atenderem as normas e legislações ambientais, sem que tenham que
comprometer seus ativos ou a sua saúde financeira (SEIBERT, et al, 2012).
Novo sistema de gestão ambiental, traz para as empresas conscientes ambientalmente,
em sua estrutura mecanismos que diminuem os impactos ambientais fazendo com essas
empresas se posicionem de forma positiva frente aos seus consumidores, o s quais estão mais
exigentes quando se trata de cuidado com o meio ambiente, sendo que esse modelo de gestão,
direciona as atividades da empresa de forma sustentável de convivência com o meio ambiente.
Nesse sentido a execução de auditorias ambientais tem se tornado frequentes, pois as mesmas
comprovam para a sociedade sobre a conscientização ambiental das empresas, sendo que as
auditorias são o caminho para as certificações ambientais, a qual coloca a empresa num bom
posicionamento quanto a competividade no mercado (ALVES & FERREIRA, 2015).

2.4

SUSTENTABILIDADE

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

O conceito de “desenvolvimento sustentável” vem sendo adotado a nível mundial, pois
a busca pelo crescimento econômico dos países baseia-se na utilização irracional dos recursos
naturais (PASQUALOTTO, et al, 2012), o que por sua vez gera crescentes preocupações
envolvendo questões ambientais, devido a padrões de consumo inadequados, tidos como
insustentáveis, em virtude disso surgiram diversos movimentos em defesa do meio ambiente,
aliadas a necessidade de encontrar alternativas que fossem ao encontro de um desenvolvimento
mais sustentável (DIEGUES, 2018).
A expressão desenvolvimento sustentável, surgiu trazendo um novo conceito, pautado
em uma concepção que visa compatibilizar o seu desenvolvimento com a economia,
envolvendo várias variáveis de ordem social, ambiental e econômica (CORREIA & DIAS,
2016).
O agronegócio brasileiro, exerce um importante papel no crescimento econômico, pois
os efeitos não se limitam apenas ao mercado da produção de alimentos, mas envolvem agentes
e processo, desde a obtenção de insumos até a comercialização do produto. Pode-se mencionar
também que o fomento do agronegócio se relaciona nas várias perspectivas do desenvolvimento
sustentável (SANTOS & VIEIRA FILHO, 2016).
Com esse novo modelo de desenvolvimento, especialmente na agricultura espera-se
cada vez mais índices de produção e produtividade de alimentos para alimentar a crescente
população, essa soma para ser suficiente para que esses novos modelos de desenvolvimento
rural sejam pensados e colocados em prática, sendo a agricultura orgânica, ancorada na
agroecologia, a pratica agrícola mais conhecida e em crescimento dentro do conceito de
sustentabilidade (MELÃO, 2010).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste estudo utilizou- se de uma pesquisa qualitativa e exploratória através de um estudo
de caso, sendo a pesquisa qualitativa descrita como uma “pesquisa que pauta seus estudos na
interpretação do mundo real, preocupando-se com o caráter hermenêutico na tarefa de pesquisar
sobre a experiência vivida dos seres humanos” (OLIVEIRA, 2008).
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O método utilizado para realizar a pesquisa foi entrevista direta pois essa técnica
“permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer
tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 34)
A entrevista foi realizada com os proprietários, da unidade produtora de alimentos
orgânicos, com agendamento prévio, sendo a entrevista realizada nas dependências da
propriedade rural, localizada da cidade de Santo Antônio do Sudoeste – PR, para conhecer como
ocorre o processo de produção e certificação ambiental de produtos orgânicos, com intuito de
descrever a trajetória dessa família na produção desses alimentos, bem como analisar os
métodos utilizados para o cultivo dos alimentos orgânicos para obter a certificação ambiental,
de como e por que adotaram esse método de produção e quais os benefícios que os mesmos
oferecem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item são apresentados os dados coletados por meio da entrevista com a família
produtora de alimentos orgânicos. De acordo com as respostas obtidas na entrevista, foram
feitas as análises com base no levantamento teórico.
Sobre a propriedade foi feito uma breve explanação relatando o histórico antecedente a
produção de orgânicos. A propriedade que localiza -se na zona rural do município de Santo
Antônio do Sudoeste, região Sudoeste do estado do Paraná, tem característica familiar, ou seja,
foi passada de pai para filho. Inicialmente suas atividades tinham foco na produção
convencional e a principal produção era o fumo, pois para aquela época era o produto mais
rentável, e a produção de verduras e leguminosas somente para consumo próprio.
A migração na forma de cultivo na propriedade teve início no ano 2003, com incentivo
de terceiros que já tinham um maior conhecimento na área orgânica, da prefeitura municipal da
cidade e da fundação de uma associação de produtores orgânicos, decidiram mudar a linha de
produção investindo na produção de alimentos orgânicos
O primeiro produto orgânico que foi produzido na propriedade foi o tomate, e já com
certificação ambiental, foi fruto do aprendizado sobre o cultivo e manejo dos produtos
orgânicos, através de cursos oferecidos pelo Sebrae, onde o que aprendiam na teoria aplicavam
na pratica na propriedade. Conforme descreve o autor, no método utilizado pela agricultura
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convencional, o preparo do solo é feito de forma frequente e intensa associado ao uso de
insumos industriais, tais como adubos químicos e agrotóxicos, já na agricultura orgânica, a
preparação do solo recebe atenção especial e deve ser cuidadosamente manejado, e as técnicas
utilizadas em seu preparo são feitas de forma reduzida, com cobertura de solo através de plantas
nascidas por meio natural, sem adição de fertilizantes e adubos químicos, sendo estes
substituídos por adubos orgânicos (SOUZA, 2008).
Dentre os questionamentos feito aos produtores, um deles foi o sobre a certificação
ambiental e qual o processo necessário para obtê-la em se tratando de produtos orgânicos. Os
entrevistados mencionaram que precisam estar enquadrados dentro da legislação, conforme
descrevem a seguir como deve ser cada processo para obter o selo ambiental, ou seja, o selo
que garante que os produtos são orgânicos e ambientalmente corretos, e que consideram a
mesma enérgica caso não se esteja aquedo aos seus parâmetros.
Na propriedade em estudo os produtos orgânicos certificados são cultivados dentro dos
talhões, ou seja, dentro da área terra que está apta e certificada pelo auditor fiscal para cultivo,
sendo que a mesma deve estar imune a produtos químicos, e com barreiras vegetais naturais de
proteção, bem como irrigados por água que seja isenta de inconformidades, pois conforme
descrito no Dossiê Técnico escrito por Faria, ao iniciar um projeto de produção orgânica, entre
as primeiras providencias a serem tomadas a proteção da área a ser trabalhada é uma delas,
sendo que essa proteção se faz através de vegetação original, ou através do plantio de espécies
vegetais de crescimento rápido, sendo que essa proteção deve se concentrar em toda extensão
da propriedade, ou pelo menos, circundando a área que irá ser trabalhada (talhão) com a
atividade orgânica, com a finalidade de proteger a área cultivada de possíveis contaminações
com agrotóxicos vindas de propriedades vizinhas, bem como ser elemento de integração e
diversificação das espécies que abrigam inimigos naturais de pragas das lavouras orgânicas,
sendo outro requisito importante, a qualidade da água, pois a mesma para ser apta para
abastecimento de animais e irrigação de plantas deve ser isenta de resíduos de agrotóxicos
(FARIA, 2007).
O cultivo dos produtos nos talhões é feito através de mudas das plantas adquiridas
através de sementes certificadas, pois conforme destaca Darolt (2015), quando possível, é
recomendável ao agricultor produzir e multiplicar sua própria semente, a partir de seleção
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realizada na própria propriedade ou através de troca com outros produtores, considerando os
seguintes fatores: a rusticidade da espécie, níveis de produtividade, qualidade do produto e
aceitação no mercado.
Já no que tange os cuidados para que os alimentos sejam de qualidade incluem o correto
manejo dos mesmos, utilizando-se procedimentos que não sejam agressivos ao alimento e ao
meio ambiente, tais como: uso de fertilizantes orgânicos e/ou credenciados pela certificadora,
tais como: Boveril WP PL63, Pro 15 e Niphokam e quando necessário para o combate de pragas
faz se o uso um livro que contém receitas, para elaboração na própria propriedade, de defensivos
naturais para o manejo e combate desses seres indesejáveis, pois conforme relata Faria (2007),
“em hipótese alguma é permitido o uso de agrotóxicos para sanar o mal, o uso de armadilhas
luminosas, armadilhas de água e sabão, de sucos e outras caldas atrativas funcionam bem para
besouros, moscas, percevejos e vaquinhas. Muitas
Podem ser preparadas nas propriedades ou adquiridas no mercado. ”
Tendo em vista que a propriedade estudada atende a todos os requisitos descritos na
legislação vigente, a mesma é credenciada pelo TECPAR- Instituto de Tecnologia do Paraná,
com o selo ambiental, ou seja, é certificada ambientalmente para o cultivo de alimentos
orgânicos, e produz os seguintes alimentos: abóbora cabotiá, abobrinha, alface, alho, almeirão,
amendoim, brócolis, beterraba, bergamota, batata-doce, cebolinha, cenoura, couveflor, couvefolha, chicória, ervilha, feijão (grão), feijão-vagem, limão, mandioca, moranga, morango,
pepino-salada, quiabo, repolho, rabanete, salsinha e tomate.
O TECPAR é credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA/Inmetro, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica e
oferece a certificação de forma gratuita, para isso se faz necessário seguir alguns requisitos
mínimos exigidos pela certificadora, para manter a certificação, a qual é feita periodicamente
através de auditorias ambientais, sendo estas realizadas através vistorias por um auditor fiscal,
cada auditoria é feita por um profissional auditor diferente, geralmente um

engenheiro

agrônomo, que vai até propriedade para fazer a inspeção visual, sem aviso prévio, assim
impossibilitando o produtor de burlar algumas das normas ou não conformidades. De acordo
com a NBR ISO 14010 (ABNT 1996c), “auditoria ambiental é o processo sistemático e
documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de
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auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistema de gestão e condições ambientais
especificados ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios
de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente. ”
O processo de auditoria na propriedade, engloba vistorias fiscais e ambientais, iniciando
com a observação e conferencia das notas fiscais de entrada e saída dos produtos utilizados para
produção e comercialização dos alimentos, em seguida faz se verificação dos seguintes itens:
indícios de uso de agrotóxicos nos alimentos orgânicos bem como em áreas próximas aos
talhões ou dentro da propriedade; barreiras naturais vegetais de proteção e qualidade da água
através de análise laboratorial, feitos os procedimentos e estando a propriedade dentro das
conformidades legais exigidas permanece com a certificação. Porem durante o processo de
auditoria, se houver indícios de irregularidades corrigíveis, como por exemplo, a falta de uma
nota fiscal há um prazo para se adequar e entregar novamente a documentação, porém se a
inconformidade for grave, como no caso de uso de agrotóxicos do tipo secante para limpar ervas
daninhas em terrenos próximo a casa, o auditor no ato retira a certificação de produtos orgânicos
do referido local, sendo assim, o produtor precisará começar o processo de certificação desde o
início para receber o selo verde novamente.
Tendo em vista, que na propriedade estudada o cultivo ocorre dentro das normas
ambientais de certificação, a produção da propriedade tem como destino a comercialização na
feira do agricultor do município, e também o abastecimento da secretaria municipal de
educação, para a merenda escolar, pois conforme preconiza o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), os alimentos orgânicos, além de serem alimentos com maior
aporte nutricional, são alimentos que geram estímulos aos agricultores para sua produção,
aumentando assim a oferta desses produtos no mercado, o que por sua vez gera incentivo a
efetivação da segurança alimentar e nutricional e também traz como um desafio através da
alimentação escolar a educação para o consumo, dentro de um aspecto pedagógico com a
finalidade trazer em discussão estilos e hábitos de vida que visem a promoção e a qualidade dos
níveis de saúde (MELÃO, 2012).
E por fim quando questionado os entrevistados, sobre de como e por que adotaram esse
método de produção e quais os benefícios que os mesmos oferecem, a resposta obtida foi de
que essa forma de produção remente a produzir e vender saúde e qualidade de vida, pois entre
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os consumidores desses produtos há um vínculo de confiança podendo assim ser observada a
credibilidade dos produtos vendidos. Para Darolt (2015), o consumidor de orgânicos é aquele
consumidor mais consciente, cujos cuidados vão além da questão alimentar, pois a principal
motivação é com a saúde. Eles aspiram por uma alimentação mais natural, saudável e
equilibrada. Conforme acrescenta Santos, et al (2012), nos dias atuais, em todos os lugares, é
crescente a exigência dos consumidores por produtos “limpos”, tanto alimentos que não sejam
geneticamente modificados, quando livre de substancias químicas. Portanto, busca-se uma
alimentação saudável, primando uma melhor qualidade de vida, sendo que esta concepção é o
que tem influenciado o desenvolvimento da agricultura orgânica.
Diante do cenário de sustentabilidade a agricultura orgânica, abraça a natureza e seus
produtos como parte do ecossistema, pois as atividades do homem têm relação direta com
muitos recursos naturais, conforme descrevem Santos e Candido (2010), o mundo é alimentado
pela agricultura, mas a fim de satisfazer a demanda necessária desses alimentos, é preciso
produzir grandes quantidades, através de atividades agrícolas dependente dos recursos naturais
vitais. Assim torna-se visível a importância de

alcançar uma agricultura sustentável, sem

agressões ao meio ambiente, pois o uso inadequado de recursos naturais a longo prazo, causa
uma intensa degradação ambiental, destruindo habitat de animais e espécies potencialmente
úteis para a sobrevivência do planeta.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a evolução da agricultura, um dos fatores determinantes nesse processo foi a
utilização de insumos industrializados, tendo como principal elemento utilizado os agrotóxicos,
dentre tantos outros fatores não naturais que foram incorporados à atividade agrícola. Em
contrapartida a produção de alimentos orgânicos está em crescente ascensão no cenário atual, e
sua produção se destaca por oferecer qualidade de vida e sustentabilidade aos seus produtores
e consumidores, além disso, os consumidores deste tipo alimentos se propõem em pagar valores
mais altos para consumir alimentos “limpos” quando comparados aos produtos tradicionais.
Como foi proposto nesse artigo observou todo o processo de produção até a certificação
de alimentos orgânicos, e no decorrer do estudo pode-se perceber que a regulamentação de um
setor, tornando os produtos passíveis de certificação ambiental, não é uma tarefa simples nem
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rápida, e sim uma tarefa sistemática que exige comprometimento por parte dos envolvidos para
atender todos os requisitos legais exigidos na legislação ambiental, tendo como ponto positivo,
o desenvolvimento social dos trabalhadores e a conservação ambiental da propriedade, pois
estão são aspectos os quais o produtor precisa estar inserido para obter a certificação orgânica.
Por outro lado, pode-se perceber também que a comercialização de alimentos está cada
vez mais evoluída, sofisticada e complexa, exigindo produtos que proporcionem segurança
alimentar, fazendo assim com que os meios de produção se adaptem a esse processo, controles
de processo de produção, sendo a certificação ambiental é um meio que confere que informação
da qualidade dos produtos orgânicos chegue aos consumidores, garantindo que regras, formais
e informais, foram cumpridas. Sendo a agricultura orgânica é um sistema de produção que visa
a qualidade de vida para quem produz e para quem consome alimentos orgânicos.
Como continuidade desse estudo sugere-se investigar qual a relação dos custos
necessários para que a propriedade mantenha sua certificação de produtos orgânicos, qual a
renda que os mesmos obtêm com esses sistemas de produção, e após o cultivo qual é o processo
necessário para preservação dos alimentos orgânicos até que os mesmos cheguem ao seu
destino.
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Resumo
O presente estudo analisou as características sócio produtivas em unidades de agroindústrias
familiares do município de Guaraniaçu – Pr, identificando as principais características
relacionadas a sua composição produtiva e tamanho de área, tamanho das famílias, ocupação
da mão de obra e suas características sociais. Caracterizou-se como um estudo exploratório
descritivo das informações extraídas do questionário estruturado, aplicado por meio de
entrevistas durante visitas as propriedades rurais com atividade de agroindústria durante o mês
de julho de 2018, investigando 28 unidades. Identificou-se que possuem em grande maioria
estrutura administrativa familiar, são assistidas por alguma forma de ATER – Assistência
Técnica e Extensão rural, basicamente utilizam mão de obra exclusivamente familiar, baixa
representatividade de empreendimentos novos e estão instaladas em pequenas propriedades
rurais. Encontrou-se predominância de dois a quatro membros residentes, não se podendo
vincular a totalidade dos membros com mão de obra disponível, o que compromete a sucessão
familiar, a mão de obra dos membros das unidades estudadas está relacionada a atividade da
agroindústria e agricultura, constatando-se pluriatividade também pelas atividades urbanas
encontradas nestas unidades. Sugere-se para futuros estudos uma análise sobre o tempo de vida
destes empreendimentos e quais os fatores que contribuem para o seu maior ou menor tempo
de funcionamento bem como a questão de sucessão familiar.
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Abstract
The present study analyzed the socio - productive characteristics in family agroindustry units
of the municipality of Guaraniaçu - Pr, identifying the main characteristics related to its
productive composition and size of area, size of families, occupation of labor and its social
characteristics. It was characterized as an exploratory descriptive study of the information
extracted from the structured questionnaire, applied through interviews during visits to rural
properties with agribusiness activity during the month of July 2018, investigating 28 units. It
was identified that they have a large majority of administrative family structure, are assisted
by some form of ATER - Technical Assistance and Rural Extension, basically use exclusively
family labor, low representativity of new enterprises and are installed in small rural properties.
A predominance of two to four resident members was found, and it was not possible to link all
the members with available labor, which compromises the family succession, the workforce of
the members of the studied units is related to the activity of agroindustry and agriculture, also
showing the pluriactivity of the urban activities found in these units. It is suggested for future
studies an analysis about the life time of these enterprises and what factors contribute to their
greater or lesser operating time as well as the question of family succession.
Keywords: Production; Development; Enterprises.

1

INTRODUÇÃO
As agroindústrias familiares apresentam alternativas para a manutenção do meio rural,

favorecendo a permanência das famílias no campo, porém mantendo relação com o urbano,
minimizando as consequências sociais negativas geradas por diversos outros fatores
desfavoráveis encontrados nesse ambiente.
Essas agroindústrias apresentam dificuldades em diferenciar seus produtos,
primeiramente pelo pouco uso de técnicas de marketing, pois não se relaciona os produtos a
marcas específicas, em segundo lugar a organização destas unidades familiares concentra a
totalidade da mão de obra nos processos produtivos, ficando a questão mercadológica e a
identidade de seus produtos comprometidas.
O tema agroindústria familiar é objeto de vários estudos, os quais comprovam sua
importância no desenvolvimento de pequenos municípios e na manutenção da qualidade de
vida de sua população rural, portanto, a caracterização dessas unidades apresenta-se como

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

ferramenta de análise para ações governamentais (políticas públicas), para que possam ser
pensadas, analisadas e operacionalizadas, produzindo efeitos reais no campo.
A partir destas considerações, delimitou-se o problema de pesquisa: Quais as
características sócias produtivas das unidades de agroindústrias familiares do município de
Guaraniaçu - Pr?
Buscou-se identificar características das unidades de agroindústrias familiares do
município de Guaraniaçu – Pr, relacionados a sua composição produtiva e tamanho de área,
tamanho das famílias, ocupação da mão de obra e suas características sociais.
A importância deste estudo, comprova-se pelo fornecimento de elementos sobre as
unidades de agroindústria familiar que estão inseridas no processo de desenvolvimento dessa
região, essas informações podem ser utilizadas por entidades governamentais na confecção de
políticas públicas e desenvolvimento de ações que promovam de alguma forma o
desenvolvimento rural local e regional.

2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O espaço agrícola
As mudanças sofridas pelo rural brasileiro nas últimas décadas é tema de diversos

estudos, onde considera-se que os crescentes avanços tecnológicos contribuem para a redução
da necessidade de uso de mão de obra nas atividades agrícolas e agravamento de outros
problemas como o empobrecimento rural e êxodo rural.
Para Teixeira (2005) a modernização da agricultura brasileira teve início na década de
1950 pelo surgimento de meios de produção mais avançados, na década de 1960 o processo se
concretizou, onde foram implantados no país setores industriais voltados à produção de
insumos e equipamentos para a agricultura, pretendendo-se transpor o método da agricultura
tradicional, baseada em técnicas rudimentares e com grande dependência de fatores naturais
para uma agricultura mecanizada. Este processo de modernização não beneficiou de forma
homogênea todos os produtos e todos os produtores, por seguir os moldes do capitalismo,
transformando a agricultura em atividade empresarial, fortalecendo as monoculturas e o
mercado de consumo para indústrias de máquinas e insumos modernos.
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Em relação a estrutura populacional, um dos fatores que contribuíram para a mudança
entre o rural e o urbano é saída dos jovens, considerando que os atrativos para sua permanência
no campo são menores que as oportunidades geradas no contexto urbano, seja pela renda, pela
quantidade de atrativos e lazer, pelos acessos ao ensino, pela dificuldade e pela imagem
negativa do trabalho agrícola, contribuindo para o envelhecimento e masculinização do meio
rural (GODOY et al., 2009).
Para Carneiro (2001) oportunidades geradas no contexto urbano ou o trabalho extra
agrícola, executado por um ou vários membros dessas unidades, oferece obtenção de renda que
pode ser um complemento para garantir a permanência dos mesmos no campo, não devendo
ser encarado como uma falência da atividade agrícola, mas pode ser um novo tipo de forma de
produção familiar, diferente da chamada agricultura familiar, pois essa opção de trabalho
permite que a família possa resistir a momentos de crise, sem precisar sair do meio rural, pois
os laços familiares, às vezes, permitem que essas pessoas permaneçam no campo acionem os
demais membros quando há necessidade de mais pessoas em algumas fases do processo de
produção, mesmo que a responsabilidade da produção seja de apenas um membro da família.
Sobre os processos migratórios para as cidades, estes foram na década de 1960
relacionados as pessoas na faixa etária de 40 anos, ficando cada vez mais jovens nas décadas
seguintes, impulsionados pelo desejo de crescimento econômico; entre 1950 a 1980, os
empregos industriais e construção civil atraiam os migrantes masculinos, sendo que as mulheres
também eram empregadas em indústrias, porém tinham uma grande relação com empregos
domésticos, os jovens, mais recentemente, tem buscado as cidades não necessariamente apenas
por emprego, mas sim pelas possibilidades geradas em relação aos estudos que não encontra
em seus locais de origem (FEIJÓ, 2010).
2.2

Agroindústrias familiares
A forma de organização da agricultura está relacionada ao modo de exploração e ao

tamanho das propriedades rurais, não há como se falar em agroindústria familiar sem uma
conceituação de agricultura familiar propriamente dita, este tipo de agricultura a gerência da
propriedade é feita pela própria família e o trabalho em sua maior parte também, podendo haver
contratação de mão de obra esporadicamente, mantendo a atividade agrícola como a principal
fonte de renda.
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A gestão, propriedade, laços familiares e mão de obra estão relacionadas ao conceito
de agricultura familiar conforme (ABRAMOVAY, 1997).
A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do
trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. Que
esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco operacional. É perfeitamente
compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações constroem
categorias científicas que servirão a certas finalidades práticas: a definição de
agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, pode não ser exatamente a mesma
daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo
acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e
trabalho familiar) estão presentes em todas elas (ABRAMOVAY, 1997, p.3)

Para Flores (2002, p.347) “[...] fortalecer a agricultura familiar como expressão social,
econômica e política, significa rediscutir o modelo de desenvolvimento do mundo rural, com
todos os seus impactos sobre a área urbana”. Várias possibilidades podem ser exploradas pela
agricultura familiar, de acordo com Flores (2002), “Os produtos tradicionais provenientes da
agricultura familiar têm condições de ocupar maiores espaços no mercado local, nacional e
internacional, beneficiando-se de valores que sejam agregados aos produtos, [...]” (FLORES,
2002, p.352).
A agroindústria familiar apresenta-se então como uma alternativa frente aos
mercados tradicionais, permitindo ainda a criação/exploração de novos nichos, alavancando a
possibilidade de melhorias nos ganhos e consequentemente nas condições de vida das famílias
(WILKINSON, 2008).
A agroindústria é na agricultura familiar uma estratégia de desenvolvimento rural
alternativo, produto de ações e práticas diárias das próprias famílias em busca de soluções para
problemas por elas vivenciados. Os membros da família realizam praticamente todas as tarefas,
desde a obtenção de matéria prima, processamento e elaboração dos produtos e acesso aos
mercados, devendo estar sempre atentas as questões relacionadas a inovações, tecnologias e
mercado (GAZOLLA e PELEGRINI, 2010).
Segundo Matei e Silva (2015), as agroindústrias familiares de pequeno porte possuem
características diferentes de uma média ou grande empresa do setor agroalimentar; sua
atividade é pautada na diversificação, multifuncionalidade e na verticalização dos processos
produtivos, busca redução custos, estratégias para permanência no mercado garantindo a
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reprodução da sua estrutura familiar, competitivamente tem a vantagem de possuir o direito de
propriedade sobre os principais recursos de entrada, necessários ao processo produtivo (terra,
trabalho familiar e conhecimento).
Neste contexto, são assumidos pelos membros familiares a produção primária,
representada pela matéria prima, após os processos de agro industrialização, e também as etapas
de varejo para a disponibilização de sua produção ao consumidor final, geralmente por venda
direta como característica desse tipo de empreendimento, porém em alguns casos é possível
que as agroindústrias desenvolvam canais de comercialização diversificados (MATEI e
SILVA, 2015).
Para Prezotto (2002), a agroindústria rural de pequeno porte é apresentada como uma
das alternativas que pode reverter consequências sociais desfavoráveis no meio rural,
considerando que este espaço não será composto somente de atividades exclusivamente
agrícolas, apresentando pluriatividade, onde a pequena agroindústria, de característica familiar,
pode impulsionar a geração, direta e indireta, de novos postos de trabalho e renda aos
agricultores familiares, contribuindo para uma (re)inclusão social e econômica.
2.3

Estudos similares
Na pesquisa de Matei e Silva (2016) pesquisaram na região da Serra Gaúcha, a relação

dos agricultores familiares com o ambiente institucional, de maneira a favorecer e melhorar as
práticas de agricultura pelo processo de agroindustrialização, utilizando-se de processos
inovadores e de seus recursos disponíveis (terra, trabalho familiar e conhecimento), sendo que
a interação destes agricultores com o ambiente institucional permitiu resgatar a sua autonomia
e qualidade de vida, manutenção da família e dos filhos no meio rural, garantindo a produção
de alimentos saudáveis e de qualidade por meio novas formas de organização e de gestão, seja
em termos de produção, no acesso aos mercados, recursos financeiros e/ou técnicos,
inserindoos em um sistema agroalimentar local.
Oliveira et al. (2017) estudaram o Extremo Oeste Catarinense, região com laços
estreitos com a agricultura familiar e a agroindústria, identificaram que a realidade dos
pequenos agricultores nem sempre é fácil e lucrativa, a partir dessa concepção nasceram ideias
relativas a pluriatividade na agricultura familiar, visando diversificar a atividade do agricultor,
incentivar e proporcionar tecnologias e maior lucratividade, pela aplicabilidade da
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pluriatividade na realidade econômica regional, entendendo que papel poderiam ter as casas de
apoio ao agricultor visando propiciar a venda de produtos agro familiares.
Passador et al. (2016) identificaram as dificuldades na comercialização da produção
agroindustrial em relação a mercado, recursos financeiros e regularização, no município de
Londrina, no Paraná. Identificou-se que a matéria-prima das agroindústrias estudadas originase
de produção própria, a importância da participação das mulheres nas agroindústrias, a idade
avançada dos administradores, as inadequação das edificações agroindustriais, a simplicidade
das máquinas e equipamentos e a tecnologia pouco sofisticada, bem como a estratégia de evitar
empréstimos bancários e financiar seus empreendimentos com recursos próprios tem sido
ineficaz para atender as demandas de investimentos e que a informalidade limita a expansão
para outros mercados, como as redes varejistas, que podem absorver grande parte da produção
das pequenas agroindústrias.
Na pesquisa de Silveira-Martins e Vaz (2016) efetuou-se a correlação da orientação
empreendedora com as capacidades dinâmicas: gerencial, mercadológica e ambidestra de
agroindústrias do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. Identificou-se que as ações empreendedoras
dos gestores possuem ligação com a busca pelo atendimento e antecipação das demandas dos
clientes, além da criação de novos produtos/serviços em consonância com a melhoria dos já
criados, de maneira constante e equilibrada, demonstrando uma característica peculiar das
agroindústrias familiares, o conhecimento de seus clientes e a busca pela diferenciação com
produtos que agregam valor, fortalecendo as relações entre o rural e o urbano.
Hahn et al. (2016) objetivaram em seu estudo, efetuar uma análise de mercado dos
produtos da agroindústria familiar em Santo Ângelo – RS. Evidenciou-se a importância das
agroindústrias familiares no processo de desenvolvimento rural, pois esta proporciona uma
ampliação de renda e uma melhor qualidade de vida aos produtores, preservando a identidade
cultural presente em cada produto agroalimentar. Os produtores consideram a dificuldade de
comercialização, burocracia e preço como sendo as causas limitantes para outros produtores
aderirem ao sistema de produção da agroindústria familiar, já os consumidores entrevistados
reconhecem a qualidade dos alimentos produzidos pela agroindústria familiar e consideram os
preços pagos como razoáveis, porém são pouco divulgados, necessitando de campanhas de
marketing de divulgação.
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3

METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo exploratório descritivo das informações

extraídas do questionário estruturado, aplicado por meio de entrevistas durante visitas as
propriedades rurais com atividade de agroindústria, no município de Guaraniaçu, estado do
Paraná, durante o mês de julho de 2018.
O

método de pesquisa é dedutivo, considerando que as informações essenciais

necessárias para o desenvolvimento do estudo encontram-se explícitas nos questionários
aplicados durante as visitas, os quais foram analisados para as respectivas conclusões. Este
estudo investigou 28 unidades de agroindústria familiar estabelecidas dentro do município de
Guaraniaçu, estado do Paraná, sendo estas unidades compostas por agricultores familiares
Para seu desenvolvimento, foi necessário contato com a Prefeitura Municipal e
EMATER – Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. As informações
foram obtidas através entrevista aos proprietários, os dados foram extraídos dos questionários
e tabulados, em seguida, foram inseridos em software de gerenciamento estatístico próprio para
proceder suas análises quantitativas; já livros, artigos, leis serviram para os levantamentos
bibliográficos.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O

Município de Guaraniaçu, situado na Região Oeste do Estado do Paraná, foi

criado pela Lei Estadual nº 790 de 14/11/1951, desmembrado do Município de Laranjeiras do
Sul, sendo instalado em 14/11/1952, contas com 66 anos de emancipação política. O nome
GUARANIAÇU provém da combinação de elementos “GUARANI” de rio Guarani e “AÇU”
de Rio Iguaçu, outra versão histórica é que o nome do município é originário da Língua
Guarani, com a significação “INDIO GRANDE”, tendo em vista a existência de tribos
indígenas na Região (PMG, 2018).
Teve início com a Fundação da Colônia Militar do Iguaçu, hoje Foz do Iguaçu, sendo
que a partir do ano de 1917 acelerou-se o progresso da região pela construção de estrada ligando
a cidade de Guarapuava à Foz do Iguaçu, dando origem aos primeiro povoados de Guaraniaçu:
Rocinha em 1919, e Mato Queimado 1920, terras pertencentes a família Família Virmond de
Guarapuava, dando início a colonização, as características climáticas e qualidade do solo
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atraíram colonizadores principalmente das regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por
volta de 1925, Rocinha e Mato Queimado destacavam-se graças aos trabalhos de seus
moradores, em 1926 já havia estabelecimentos comerciais, sendo que em 1937 a primeira
escola. A região foi palco de combates entre as tropas legais e revolucionárias que formavam a
Célebre Coluna Prestes, no período de 1922/1925 na região de Mato Queimado Baixo, Rocinha,
Belarmino e Medeiros, na época chamado Monte Medeiros, houve disputa pela sede municipal
entre Rocinha e Mato Queimado, porém após decisão dos vereadores a época a sede foi
transferida para Planalto, localização atual da prefeitura municipal (PMG, 2018).
No município predominam a origem italiana, polonesa e cabocla, caracterizando-se a
cultura europeia e Sul Brasileira, no folclore destaca-se o gaúcho, representado por festas de
rodeio e comidas típicas. Em sua base produtiva, aproximadamente 3.000 produtores rurais e
suas famílias exploram a atividade, sendo que 80% são pequenos produtores e praticam a
policultura com culturas de feijão, milho, arroz, algodão, mandioca, 15% são médios produtores
e 5% grandes produtores, voltados as culturas de trigo, soja, milho, apresenta aproximadamente
45 agroindústrias voltadas para a agricultura familiar (PMG, 2018).
O município de Guaraniaçu encontra-se na 31ª posição em tamanho de área entre os
299 municípios paranaenses, localiza-se geograficamente entre o eixo de ligação Foz x
Paranaguá, um dos mais importantes acessos do estado, seja para transporte de cargas,
passageiros ou destinos turísticos ou internacionais, representado pela Rodovia BR-277,
devendo este ponto ser analisado para a análise das potencialidades da região.
A Tabela 1 apresenta de maneira geral que 68,4% das pessoas são classificadas como
brancas, 22,5% como pardas, 7,6% como pretas e 1,5% como amarelas, evidencia-se ainda as
características raciais dos colonizadores da região, que foram predominantemente italianos e
poloneses, seguido pela origem cabocla.
Tabela 1 – Características territoriais e populacionais do município de Guaraniaçu - Pr
TERRITÓRIO

Informação

Unidade

Área territorial

1240,06

Km2

428
Frequência

Distância da capital
COR / RAÇA

POPULAÇÃO OCUPADA

Frequência

%

Agricultura e pecuária

3532

43,1%

Km

Comércio

851

10,4%

%

Serviços domésticos

580

7,1%

457

5,6%

Branca

9970

68,4%

Construção

Preta

1115

7,6%

Industrias

340

4,2%

Amarela

217

1,5%

Educação

378

4,6%
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Parda

3280

22,5%

Administração pública

362

4,4%

Total

14582

100%

Transporte e armazenagem

262

3,2%

%

Alojamento e alimentação

155

1,9%

Saúde e serviços sociais

145

1,8%

POPULAÇÃO

Frequência

Urbana

7804

53,5%

Rural

6778

46,5%

Atividades de serviços

99

1,2%

14582

100%

Atividades prof. Técnicas

87

1,1%

Frequência

%

Atividades administrativas

68

0,8%

Informação e comunicação

52

0,6%

Atividades financeiras

46

0,6%

Total
POPULAÇÃO ECON ATIVA
População total = 14.582
Urbana - 52,9%

4130

50,4%

Rural - 59,9%

4062

49,6%

Água, esgoto e resíduos

42

0,5%

Total

8192

100%

Artes, cultura e esportes

29

0,4%

Eletricidade e gás

16

0,2%

Atividades imobiliárias

5

0,1%

POPULAÇÃO RURAL

Frequência

%

Masculina

3560

52,5%

Feminina

3218

47,5%

Atividades mal especificadas

686

8,4%

Total

6778

100%

Total

8192

100%

Fonte: IPARDES – Caderno Municipal, 2018, adaptado pelos autores.

Apresenta população rural considerável, representada por 46,5% da população total,
em relação a população econômica ativa, supera os índices urbanos, onde 52,9% da população
urbana é ativa, enquanto a rural apresenta índice de 59,9%. A predominância na área rural é
masculina, 52,5%, sendo que as mulheres representam 47,5%, quanto a população ocupada
rural e urbana, nota-se a grande concentração de ocupação na agricultura e pecuária,
representando 43,1%, seguido pelo comércio com 10,4% e 7,1% em serviços domésticos.
Essas informações demonstram a importância da agricultura no município estudado,
principalmente os pequenos produtores, representando 80% das unidades, segundo
levantamento do município, estas unidades familiares têm papel fundamental no
desenvolvimento social e no crescimento equilibrado da região.
O município destaca-se também pela diversidade de explorações pecuárias
representadas pela suinocultura, avicultura, bovinocultura de corte e leiteira e ovinocultura,
além de viabilidade para implantação de turismo ecológico, religioso e gastronômico, devido a
sua localização, é detentor de Selo de Município com Potencial Turístico emitido pelo
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e Embratur dentro do programa Nacional
de Municipalização do Turismo (PMG, 2018).
Para Damasceno et al. (2011), os milhões de pequenos produtores que compõem a
agricultura familiar fazem dela um setor em expansão e de vital importância para o Brasil.
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Todos os anos, a agricultura familiar movimenta bilhões de reais no país, produzindo a maioria
dos alimentos que são consumidos nas mesas brasileiras, contribuindo para a criação de
empregos, geração e distribuição de renda e diminuição do êxodo rural.
Na Tabela 2, foram identificadas as principais características das 28 agroindústrias
estudadas. Possuem em grande maioria estrutura administrativa familiar, situação encontrada
em 85,7% das unidades, onde somente 14,3% apresentaram uma administração exercida
somente por um membro da família; 71,4% são assistidas por alguma forma de ATER –
Assistência Técnica e Extensão rural, 92,9% basicamente utilizam mão de obra exclusivamente
familiar.
Somente 10,7% apresentam personalidade jurídica, os demais 89,3% apresentam-se
registrados como produtores rurais a nível pessoa física, a responsabilidade técnica está atrelada
a 35,7% das unidades, fato relacionado as atividades que necessitam de tal responsabilidade
perante a órgãos regulamentadores.
Em relação aos fatores de promoção de desenvolvimento local, 67,9% das unidades
entrevistadas afirmaram receber apoio no momento e ao serem solicitadas sobre qual a
instituição promotora, 57,1% afirmaram receber da EMATER, 28,6% da Prefeitura Municipal,
7,1% do Sindicato Rural e 7,1% do Celeiro Rural.
Quanto ao tempo de funcionamento destas agroindústrias, verificou-se a baixa
representatividade de empreendimentos novos, sendo que 7,1% tem menos de 2 anos e 14,3%
entre 3 a 5 anos; a maioria das agroindústrias apresentam-se como consolidadas, 42,9% tem
tempo de funcionamento entre 7 a 10 anos e 35,7% superior a 10 anos.
De acordo com estas características, seria interessante uma análise sobre o tempo de
vida destes empreendimentos e quais os fatores que contribuem para o seu maior ou menor
tempo de funcionamento, bem como uns estudos sobre as agroindústrias que não estão mais em
funcionamento no município, identificando quais foram os principais entraves que motivaram
sua extinção e suas estruturas de governança.
Tabela 2 – Características das agroindústrias
Qual a estrutura administrativa da
agroindústria?

Individual

Familiar

TOTAL

4
14,3%

24
85,7%

28
100%
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SIM

NÃO

TOTAL

20
71,4%

8
28,6%

28
100%

Mão de obra exclusivamente familiar?

26
92,9%

2
7,1%

28
100%

Possui responsável técnico?

10
35,7%

18
64,3%

28
100%

Possui razão social?

3
10,7%

25
89,3%

28
100%

Recebe apoio local?

19
67,9%

9
32,1%

28
100%

Emater

Prefeitura

Sind. Rural

A agroindústria é assistida por ATER?

Celeiro Rural

TOTAL

16 8 2 2 28 agroindústria? 57,1% 28,6% 7,1% 7,1% 100%
Mais 10 anos
7 a 10 anos
3 a 5 anos
Menos 2 anos
10
12
4
2

TOTAL
28

Quem considera como apoiador local da

Qual o tempo de funcionamento da
agroindústria?

35,7%

42,9%

14,3%

7,1%

100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.

Conforme a Tabela 3, as agroindústrias estudadas apresentam-se instaladas em
pequenas propriedades rurais, 32,1% estão em propriedades menores que 5 ha, 25% entre 6 a
10 ha, 21,4% entre 11 a 25 ha e 17,9% entre 26 a 65 ha e 3,6% acima de 65 há, essa concentração
de pequenas áreas pode estar relacionada ao processo de partilha nas famílias, pois se observado
o período de colonização da região, a partir de 1917, provavelmente os agricultores que
compõem essas unidades já representam a segunda e terceira geração, além de ser prática
cultural e histórica a questão da sucessão das propriedades como herança.

Tabela 3 - Tamanho de área das propriedades e atividade econômica
Tamanho da área
Acima de
65 ha

Total

2
7,1%

1
3,6%

28
100%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

7
25,0%

1
6,3%

2
12,5%

2
12,5%

1
6,3%

16
57,1%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
3,6%

0 a 5 ha

6 a 10 ha

11 a 15 ha 16 a 20 ha 21 a 25 ha 26 a 30 ha 41 a 45 ha 61 a 65 ha

Agroindústri
a

9
32,1%

7
25,0%

2
7,1%

1
3,6%

3
10,7%

1
3,6%

2
7,1%

Agricultura

1
14,3%

2
28,6%

2
28,6%

1
14,3%

1
14,3%

0
0,0%

Agropecuári
a

5
31,3%

4
25,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
6,3%

Apicultura

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
100,0%

0
0,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.
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Percebe-se também que o tamanho da área é não fator condicionante para a inclusão
das propriedades em determinadas cadeias produtivas, 14,3% somente apresentam a atividade
de agroindústria, sendo que em 25% além da agroindústria também exercem atividades
agrícolas, 57,1% exercem atividades agropecuárias e 3,6% apicultura, estes modelos
encontrados podem estar relacionados com perspectivas de produção e comercialização para
garantia de renda e geração e ocupação de mão de obra familiar.
A Tabela 4, identifica as principais atividades produtivas relacionadas as
agroindústrias estudadas, onde 46,4% tem atividade de origem animal, 46,4% panificação,
17,9% de origem vegetal e 3,6% massas, são agroindústrias relativamente pequenas, pois
71,3% apresentam área de até 30 m2, relacionando como a mão de obra exclusivamente familiar
da maioria das agroindústrias, pode-se inferir que há dificuldade em expansão, tanto em área
como em produção.
Tabela 4 – Área da agroindústria e atividade produtiva
Origem
animal

Origem
vegetal

Panificação

Massas

Total

6 a 10 m2

Contagem %
do total

1
3,6%

0
0,0%

1
3,6%

0
0,0%

2
7,1%

11 a 15 m2

Contagem %
do total

3
10,7%

0
0,0%

3
10,7%

0
0,0%

6
21,4%

16 a 20 m2

Contagem %
do total

5
17,9%

2
7,1%

4
14,3%

0
0,0%

8
28,6%

21 a 25 m2

Contagem %
do total

0
0,0%

0
0,0%

2
7,1%

0
0,0%

2
7,1%

26 a 30 m2

Contagem %
do total

0
0,0%

0
0,0%

2
7,1%

0
0,0%

2
7,1%

31 a 35 m2

Contagem %
do total

1
3,6%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
3,6%

46 a 50 m2

Contagem

1

0

0

1

2

% do total

3,6%

0,0%

0,0%

3,6%

7,1%

56 a 60 m2

Contagem %
do total

1
3,6%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
3,6%

Acima de 65 m2

Contagem %
do total

1
3,6%

3
10,7%

1
3,6%

0
0,0%

4
14,3%

Total

Contagem %
do total

13
46,4%

5
17,9%

13
46,4%

1
3,6%

28
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.
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A Tabela 5, identifica os principais produtos das agroindústrias, onde as maiores
incidências estão relacionadas aos panificados, sendo que bolachas e pães são produtos
fabricados em 16,7% das agroindústrias, seguido por cucas em 12,8% e derivados de leite em
11,5%. Nota-se que produtos relacionados a massas apresentaram um índice de 10,3%, porém
nas atividades produtivas, somente uma agroindústria informou sua produção exclusivamente
de massas, podendo haver uma introdução deste produto também em outras atividades
produtivas.
Tabela 5 – Portfólio de produtos das agroindústrias
Produto

Quantidade

%

% Total

Bolachas

13

16,7%

46,4%

Pães
Cucas
Derivados do leite
Massas
Derivados de mel
Geleias
Derivados de mandioca
Embutidos de carne
Doces
Outros
Ovos
Conservas de hortaliças
Derivados de milho
Açúcar mascavo
Coloral
Derivados de peixe
Licores
Amendoim
Chips de banana
Melado

13
10
9
8
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,7%
12,8%
11,5%
10,3%
5,1%
3,8%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%

46,4%
35,7%
32,1%
28,6%
14,3%
10,7%
7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%

Total

78

100,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.

Foram identificados os principais motivos de surgimento das agroindústrias, conforme
a Tabela 6, a vocação familiar, o aumento da renda familiar e atividade complementar para a
mulher, aparecem em 16,4% das unidades, seguido por participação em cursos e palestras e
oportunidade de negócios com 12,7%, 9,1% referem-se ao poder público municipal ou
consumidores como agentes promotores, seguidos de 7,1% por diversificação da propriedade e
incentivo de órgãos técnicos.
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Tabela 6 – Surgimento da agroindústria
Produto

Quantidade

%

% Total

Vocação familiar

9

16,4%

32,1%

Aumento da renda familiar
Atividade complementar da mulher
Participação em cursos e palestras
Oportunidade de negócio
Incentivo do poder público local
Solicitação de consumidores
Diversificação da propriedade
Incentivo de órgãos técnicos

9
9
7
7
5
5
2
2

16,4%
16,4%
12,7%
12,7%
9,1%
9,1%
3,6%
3,6%

32,1%
32,1%
25,0%
25,0%
17,9%
17,9%
7,1%
7,1%

Total

78

100,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.

Verifica-se por essas informações que as causas que mais contribuíram para o
surgimento das agroindústrias estão relacionadas a iniciativas próprias, ou relacionadas a
conhecimentos familiares, por uma melhor sustentabilidade da propriedade, pelo aumento da
renda e utilização de mão de obra ou ainda pelo interesse em participação em cursos ou
palestras.
Na Tabela 7, identificou-se a quantidade de membros residentes nas unidades
familiares, totalizando 98 pessoas, onde a composição familiar de até dois membros residentes
é de 21,5%, três membros são de 25%, quatro membros 42,9% e acima de quatro membros
10,8%. Não pode-se vincular a totalidade dos membros com mão de obra disponível, pois
somente 66,3% atuam diretamente na agroindústria, onde 28,6% das unidades empregam
somente a mão de obra de um membro, 32,1% de dois membros, 25% de três membros e 14,3%
de quatro membros, dessa maneira a concentração de unidades com até quatro membros pode
comprometer a questão de sucessão familiar, principalmente quando analisada a questão de
mão de obra , envelhecimento e êxodo rural, pois pelo levantamento dos membros familiares
que foram para a cidade, encontrou-se que 32,1% das unidades não tiveram ainda de nem um
membro para o meio urbano, já 39,3% apresentou a saída de um membro, 14,3% dois membros,
3,6% três membros, 3,6% quatro membros e 7,1% cinco membros, totalizando 36 pessoas que
deixaram o meio rural. Quanto a contratação de mão de obra, 89,3% das unidades não contratam
mão de obra, contratada somente por 10,7% das agroindústrias.
Tabela 7 - Membros residentes nas unidades familiares e mão de obra
1

2

3

4

5

6

7

TOTAL
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Membros residentes na unidade familiar: 98
pessoas
Membros da unidade familiar que foram
para a cidade: 36 pessoas, (36,7%)

Mão de obra familiar empregada: 65
pessoas, (66,3%) dos membros familiares

Mão de obra contratada: 6 pessoas

1
3,6%

5
17,9%

7
25,0%

12
42,9%

1
3,6%

1
3,6%

1
3,6%

28
100%

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL

9

11

4

1

1

2

0

28

32,1%

39,3%

14,3%

3,6%

3,6%

7,1%

0,0%

100%

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

8

9

7

4

0

0

0

28

28,6%

32,1%

25,0%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL

25
89,3%

2
7,1%

0
0,0%

0
0,0%

1
3,6%

0
0,0%

0
0,0%

28
100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.

Feijó (2010) relata que as cidades oferecem oportunidades que atraem a mão de obra
rural, muitas vezes esta mão de obra deixa de ser utilizada no campo pelos processos de
modernização da agricultura, sendo que o perfil dos migrantes vai se modificando ao longo do
tempo, devido a alteração e modificação destas oportunidades.
Na Tabela 8, de maneira geral, a população masculina representa 54,1% e a feminina
de 45,9%, a distribuição por faixas etárias apresentou as seguintes composições, menor de 20
anos 62,5%(M) e 37,5%(F), entre 20 a 29 anos 41,2%(M) e 58,8%(F), entre 30 a 39 anos
66,7%(M) e 33,3%(F), entre 40 a 49 anos 43,8%(M) e 53,6%(F), entre 50 a 59 anos 63,6%(M)
e 36,4%(F), entre 60 a 69 anos 16,7%(M) e 83,3%(F) e maior ou igual a 70 anos 66,7%(M) e
33,3%(F). Não há como delimitar que as agroindústrias sofrem processo de masculinização,
devido primeiramente ao tamanho amostral, sendo necessários uma análise do ambiente externo
e estudo das oportunidades geradas para esta população.
Tabela 8 - Faixa
etária e sexo

Sexo

Total

Faixa etária

Menor que 20 anos

Entre 20 a 29 anos

Masculino
10
62,5%
18,9%

Feminino
6
37,5%
13,3%

16
100,0%
16,3%

% do Total

10,2%

6,1%

16,3%

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo

7
41,2%
13,2%

10
58,8%
22,2%

17
100,0%
17,3%

% do Total

7,1%

10,2%

17,3%

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo
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Entre 30 a 39 anos

Entre 40 a 49 anos
Entre 50 a 59 anos

Entre 60 a 69 anos

Maior ou igual a 70 anos

TOTAL

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo

8
66,7%
15,1%

4
33,3%
8,9%

12
100,0%
12,2%

% do Total

8,2%

4,1%

12,2%

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo

7
43,8%
13,2%

9
56,3%
20,0%

16
100,0%
16,3%

% do Total

7,1%

9,2%

16,3%

Contagem

14

8

22

% dentro de Faixa etária

63,6%

36,4%

100,0%

% dentro de Sexo

26,4%

17,8%

22,4%

% do Total

14,3%

8,2%

22,4%

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo

1
16,7%
1,9%

5
83,3%
11,1%

6
100,0%
6,1%

% do Total

1,0%

5,1%

6,1%

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo

6
66,7%
11,3%

3
33,3%
6,7%

9
100,0%
9,2%

% do Total

6,1%

3,1%

9,2%

Contagem
% dentro de Faixa etária
% dentro de Sexo

53
54,1%
100,0%

45
45,9%
100,0%

98
100,0%
100,0%

% do Total

54,1%

45,9%

100,0%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.

Foi evidenciado que as unidades estão entrando em processo de envelhecimento, pois
54% das pessoas encontram-se na faixa etária acima de 40 anos, 12,2% entre 30 a 39 anos,
17,3% entre 20 a 29 anos e 16,3% menor que 20 anos. Pode-se considerar que a entrada em
processo de envelhecimento da população do meio rural compromete a formação de uma nova
geração de agricultores familiares e sua sucessão familiar.
A Tabela 9 apresenta de maneira geral que 68,4% das pessoas são classificadas como
brancas, 22,5% como pardas, 7,6% como pretas e 1,5% como amarelas, evidencia-se ainda as
características raciais dos colonizadores da região, que foram predominantemente italianos e
poloneses, seguido pela origem cabocla. Quanto a mão de obra nas unidades estudadas,
verificou-se que 32,7% está relacionada somente com a atividade da agroindústria, 21,4%
empregam a mão de obra entre a agroindústria e agricultura, 15,3% dedicam-se somente à
agricultura, 12,2% mesmo residindo no meio rural tem atividades urbanas, 11,2% são
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estudantes e não exercem atividades, 4,1% dedicam-se parcialmente a atividade da
agroindústria e 3,1% dedicam-se somente à atividades domésticas.
Segundo Stoffel e Colognese (2005) a disponibilidade de capital pode limitar os
pequenos produtores em suas decisões de investimentos, o que faz com que muitos permaneçam
desenvolvendo combinações de processos produtivos que combinam a agricultura com a
pecuária.
De maneira geral a atividade da agroindústria é responsável por 58,2% da ocupação
de mão de obra das unidades estudadas, seja exclusivamente, em conjunto com atividades
agrícolas ou de maneira parcial, o que chama a atenção é que parte dos membros residentes já
apresentam atividades urbanas, considerando que estas agroindústrias em grande maioria
trabalham somente com mão de obra familiar, o aumento de atividades urbanas de seus
membros apresenta um obstáculo para a manutenção, ampliação ou desenvolvimento das
atividades agroindustriais.
Quanto ao grau de instrução detectou-se grande concentração nas faixas de ensino
médio, fundamental e fundamental incompleto, registrando 27,6%, 26,5% e 24,5%
respectivamente, bem provável a relação com a faixa etária dos membros familiares, maioria
acima de 40 anos, devendo haver um estudo mais detalhado para se apurar realmente quais
foram os fatores ou dificuldades encontradas em relação ao grau de instrução, sabendo que
11,2% se declararam estudantes nesta pesquisa, podendo haver um aumento gradativo na
escolaridade em próximos levantamentos.
Tabela 9 – Características sociais dos membros residentes nas unidades familiares
Origem étnica
Brasileira
Italiana
Polonês
Alemã
Ucraniana
Turca
Total
Trabalho
Agroindústria
Agroindústria e Agricultura
Agricultura
Atividades urbanas
Estudante

Frequência
56
27
7
5
2
1

%
57,1%
27,6%
7,1%
5,1%
2,0%
1,0%

Grau de instrução
Médio
Fundamental
Fundamental Incompleto
Médio Incompleto
Superior
Superior Incompleto
Sem escolaridade
Total

98

100%

Frequência

%

32
21
15
12
11

32,7%
21,4%
15,3%
12,2%
11,2%

Parentesco
Filho(a)
Esposa
Esposo
Mãe
Nora

Frequência
27
26
24
7
7
4
3

%
27,6%
26,5%
24,5%
7,1%
7,1%
4,1%
3,1%

98

100%

Frequência

%

36
23
22
4
3

36,7%
23,5%
22,4%
4,1%
3,1%
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Trabalho parcial na agroindústria
Atividades domésticas

Total

4
3

98

4,1%
3,1%

100%

Netos
Sogro(a)
Primos

3
2
2

3,1%
2,0%
2,0%

Cunhado

2

2,0%

Funcionário(a)

1

1,0%

Total

98

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado pelos autores.

Quanto aos membros residentes, identificou-se que a base familiar está relacionada a
presença patriarcal, representados pelos índices nominados como esposa, esposo, e mãe,
totalizando 50% dos membros residentes, seguidos pelos filhos com 36,7% e 12,2%
representados por noras, netos, sogro, primos e cunhados, pessoas sem laços familiares somente
1% referente a funcionários. Uma questão que deverá ser trabalhada com estas unidades é a
sucessão familiar, pois a presença de pluriatividade demonstra uma mudança estrutural em seu
meio, as manifestações de organização de atividade rural e não rural devem ser levantadas em
graus de intensidade, para a verificação se estas inserções estão contribuindo de forma positiva
ou negativa para a manutenção destas agroindústrias familiares.
Scheneider (2003) caracteriza a pluriatividade pela combinação de ocupações da
mesma família, ocorrendo em situações em que os membros que compõem as famílias
combinam a atividade agrícola com outras formas de ocupação em atividades não-agrícolas,
tende a ser mais intensa à medida que mais complexas e diversificadas forem as relações entre
os agricultores e o ambiente social e econômico em que estiverem situados. Pode ser um recurso
do qual a família faz uso para garantir a reprodução social do grupo ou também pode representar
uma estratégia individual.
5

CONCLUSÕES
O presente estudo propôs uma caracterização de unidades de agroindústria familiar do

município de Guaraniaçu, estado do Paraná, considerando que estas apresentam alternativas
para a manutenção do meio rural, favorecendo a permanência das famílias no campo e
mantendo relação com o urbano. Em resposta ao problema de pesquisa, a caracterização das
unidades foi relacionada com a composição produtiva e tamanho de área, tamanho das famílias,
ocupação da mão de obra e suas características sociais.
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Quanto as características do município de Guaraniaçu, encontra-se entre o eixo de
ligação Foz x Paranaguá, devendo este ponto ser analisado para a análise das potencialidades
da região, mantem ainda as características raciais de sua colonização que foram
predominantemente italianos e poloneses, seguido pela origem cabocla; apresenta população
rural considerável e econômica ativa, a predominância na área rural é masculina, nota-se a
grande concentração de ocupação na agricultura e pecuária, os pequenos produtores
representam 80% das unidades, exercendo papel fundamental no desenvolvimento social e no
crescimento equilibrado da região.
No que diz respeito as agroindústrias, foram identificadas as principais características,
possuem em grande maioria estrutura administrativa familiar, são assistidas por alguma forma
de ATER – Assistência Técnica e Extensão rural, basicamente utilizam mão de obra
exclusivamente familiar, em grande maioria apresentam-se registrados como produtores rurais
a nível pessoa física, em relação aos fatores de promoção de desenvolvimento afirmaram
receber apoio EMATER, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural e Celeiro Rural, em relação ao
tempo de funcionamento verificou-se a baixa representatividade de empreendimentos novos, a
maioria das agroindústria apresentam-se como consolidadas com tempo de funcionamento
acima de 7 anos.
As agroindústrias apresentam-se instaladas em pequenas propriedades rurais, essa
concentração de pequenas áreas pode estar relacionada ao processo de partilha nas famílias,
pois se observado o período de colonização da região, suas principais atividades produtivas são
de origem animal e panificação, apresentam área construída de até 30 m2 e mão de obra
predominante familiar, surgiram basicamente pela vocação familiar, necessidade de aumento
da renda familiar e atividade complementar para a mulher.
Quanto aos membros residentes nas unidades familiares, encontrou-se predominância
de dois a quatro membros, não se podendo vincular a totalidade dos membros com mão de obra
disponível, o que compromete a sucessão familiar, as unidades apresentam um processo de
envelhecimento, evidencia-se ainda as características raciais dos colonizadores da região, que
foram predominantemente italianos e poloneses, seguido pela origem cabocla. A mão de obra
dos membros das unidades estudadas está relacionada a atividade da agroindústria e agricultura,
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constatando-se pluriatividade, pelas atividades urbanas encontradas a base familiar está
relacionada a presença patriarcal.
Sugere-se para futuros estudos uma análise sobre o tempo de vida destes
empreendimentos e quais os fatores que contribuem para o seu maior ou menor tempo de
funcionamento bem como a questão de sucessão familiar, pois a presença de pluriatividade
demonstra uma mudança estrutural em seu meio, as manifestações de organização de atividade
rural e não rural devem ser levantadas em graus de intensidade, para a verificação se estas
inserções estão contribuindo de forma positiva ou negativa para a manutenção destas
agroindústrias familiares.

REFERÊNCIAS
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do Capitalismo Agrário em questão. São Paulo. Anpocs,
Unicamp, Hucitec, 1992. “Uma nova extensão para a agricultura familiar”. In: Seminário
Nacional De Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília, DF, Anais, 1997.
CARNEIRO, M.J. Herança e gênero entre agricultores familiares. Estudos Feministas, p.
22-55, 2001.
DAMASCENO, N.P.; KHAN, A.S.; LIMA, P.V.P. O Impacto do Pronaf sobre a
sustentabilidade da agricultura familiar, geração de emprego e renda no estado do
Ceará. RESR – Revista de Economia e Sociologia Rural, Vol. 49, iss:1 p. 129-156, 2011.
FEIJÓ, R.C. Economia Agrícola e Desenvolvimento Rural. LTC, 12/2010.
FLORES, M. Assistência técnica e agricultura familiar. In: LIMA, Dalmo Marcelo de
Albuquerque; WILKINSON, John. (org.). Inovação nas tradições da agricultura familiar.
Brasília: CNPq./Paralelo. 2002. p.347-360.
GAZOLLA, M.G.; PELEGRINI, G. A construção social dos mercados pelos agricultores:
o caso das agroindústrias familiares. VIII Congresso Latino americano de Sociologia Rural,
Porto de Galinhas, Brasil, 2010.
GODOY, C.M.T. et al. Juventude Rural, envelhecimento e o papel da aposentadoria no
meio rural: A realidade do município de Santa Rosa/RS. 2012.
HAHN, C. L.; CASARIN, V. A.; SANTOS, A. V. DOS; MIRANDA, R. L. DE; ORTIZ, L.
C. V. Análise de mercado dos produtos da agroindústria familiar: Estudo de caso do
perfil do consumidor e do produtor Santo-Angelense-Rio Grande do Sul-Brasil. 2016.
IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - CADERNOS
ESTATÍSTICOS MUNICIPAIS – PR. Em:

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=30. Acesso em:
14/08/2018.
MATEI, A. P.; SILVA, L. X. DA. Agroindústrias Familiares no Rio Grande Do Sul–
Experiências de Inovação na Produção Familiar em Sistemas Agroalimentares Locais.
r1.ufrrj.br, 2015. Disponível em:
<https://r1.ufrrj.br/cpda/ideas/ojs/index.php/ideas/article/view/135>. Acesso em: 14/8/2018.
MATEI, A. P.; SILVA, L. X. DA. As interações com o ambiente institucional nas
agroindústrias familiares gaúchas. Redes, v. 21, n. 3, p. 358–377, 2016. Disponível em:
<https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/7469>. Acesso em: 14/8/2018.
OLIVEIRA, P. D. DE; AGOSTINI, F. M.; WRONSKI, K. J. O Espaço Rural do Extremo
Oeste de Santa Catarina e os Agentes Produtores: A Agricultura Familiar e a
Pluriatividade. revista.faifaculdades.edu.br, v. 2, n. 2525–3204, p. 182–199, 2017.
Disponível em: <http://revista.faifaculdades.edu.br/index.php/infinity/article/view/291>.
Acesso em: 14/8/2018.
PASSADOR, J. L.; ROSA, L. A. B. DA; PASSADOR, C. S. A Comercialização Na
Agroindústria De Pequeno Porte: A Agricultura Familiar Em Evidência–O Caso De
Londrina. , 2016. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/12/02O094.pdf>.
Acesso em: 14/8/2018.
PMG - Prefeitura Municipal de Guaraniaçu - Pr. História da Cidade de Guaraniaçu , Site
oficial do municipio, 2018. Disponivel em:
<http://www.guaraniacu.pr.gov.br/acidade/historia.html>
PREZOTTO, L. L. Uma concepção de agroindústria rural de pequeno porte. Revista de
Ciências Humanas, v. 0, n. 31, p. 133–153, 2002. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/25195>. Acesso em: 15/8/2018.
SILVEIRA-MARTINS, E.; VAZ, C. DOS S. Orientação Empreendedora E Sua Associação
Com As Capacidades Dinâmicas: Um Estudo Em Agroindústrias Do Estado
Do Rio Grande Do Sul, Brasil. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 9, n. 1981–
9951, p. 509–529, 2016. PR. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.17765/21769168.2016v9n3p509-529>. Acesso em: 14/8/2018.
SCHNEIDER, Sergio. A pluriatividade na agricultura familiar. Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2003.
STOFFEL, J.A.; COLOGNESE, S.A. Desempenho socioeconômico e organização
produtiva da agricultura familiar no oeste do Paraná. Encontros da SOBER, p. 1-13,
2005.
TEIXEIRA, J.C. Modernização da agricultura no Brasil: impactos econômicos, sociais e
ambientais. Revista Eletrônica AGB-TL, v. 1, n. 2, p. 21-42, 2005.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

WILKINSON, J. A contribuição da teoria francesa das convenções para os estudos
agroalimentares - algumas considerações iniciais. Ensaios FEE, Porto Alegre, v.20, n.2,
p.64-80, 1999.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

OS PARADIGMAS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
THE PARADIGMS OF THE REFORM OF THE PENSION
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GT4 - MOVIMENTOS SOCIAIS, REFORMA AGRÁRIA E RESISTÊNCIA NO CAMPO

Resumo
A Reforma da Previdência envolve vários paradigmas e formas de entendimento sobre o
Projeto de Desenvolvimento que deve orientar o Brasil. Vários grupos políticos e econômicos
debatem a Reforma, todos com formas de compreensão e projetos diferentes. As verdades sobre
esta Reforma são mostradas de diversas formas cabendo a sociedade analisar e compreender a
melhor de se posicionar diante do contexto que orienta as decisões do Poder Executivo e
Legislativo, pois as consequências dessa Reforma afetaram toda a População Brasileira. Este
artigo procura sistematizar diferentes posições presentes nos Meios de Comunicação,
comparando estas propostas com os posicionamentos das organizações da Sociedade Civil,
principalmente da CONTAG e CONTRAF.

Palavras-chave: Reforma da Previdência, Desenvolvimento, Projetos, Disputa.
Abstract
The Reform of Social Security involves several paradigms and forms of understanding about
the Development Project that should guide Brazil. Various political and economic groups
debate the Reformation, all with different forms of understanding and projects. The truths about
this Reform are shown in various ways, and it is up to society to analyze and understand the
84

Doutorando no PPGDRS - Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável (UNIOESTE).
alcidirmz@yahoo.com.br
85
Rosane Aparecida Guimarães Zanco. Graduada em Pedagogia pela FATEB com pós-graduação em
Psicopedagogia pela UNIPAR. rosaneag@yahoo.com.br
86
Professor no PPGDRS – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável (UNIOESTE).;
adilsonfalves@gmail.com
87
Doutorando no PPGDRS - Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável (UNIOESTE).
fabio.corbari@hotmail.com

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

best way of positioning itself in the context that guides the decisions of the Executive and
Legislative Power, since the consequences of this Reformation affected the entire Brazilian
Population. This article tries to systematize different positions present in the Media, comparing
these proposals the positions of Civil Society organizations, mainly of CONTAG, CONTRAF.
Key words: Pension Reform, Development, Projects, Dispute.
1. INTRODUÇÃO
A previdência social é uma política pública que integra, com a assistência social e a
saúde, as ações de seguridade social promovidas pelo Estado. O trabalhador em idade ativa
realiza contribuições financeiras no presente para garantir a sua sobrevivência econômica no
futuro, seja para aposentadoria, seja para benefícios temporários (doenças, acidentes, licença
maternidade), além de pensões para cônjuges em caso de falecimento dos chefes de família.
Em termos demográficos, quando se tem uma população em idade ativa muito jovem, superior
à que não mais atua no mercado de trabalho, os gastos com previdência não pesam no
orçamento do governo.
Entretanto, à medida que o país passa por um processo de envelhecimento, a
população que contribui se torna relativamente menor à que recebe os benefícios
previdenciários. Se a captação e os dispêndios dos recursos não forem equalizados ao longo do
tempo, dependendo da magnitude e do tamanho do saldo negativo, o déficit previdenciário pode
comprometer o desenvolvimento econômico. Em uma economia como a brasileira, baseada
fortemente na produção do agronegócio, a preocupação com a previdência e o aumento dos
gastos rurais são amplamente justificados.
A Reforma da Previdência envolve vários paradigmas e formas de entendimento sobre
o Projeto de Desenvolvimento que deve orientar o Brasil. Vários grupos políticos e econômicos
debatem a Reforma, todos com formas de compreensão e projetos diferentes. As verdades sobre
esta Reforma são mostradas de diversas formas cabendo a sociedade analisar e compreender a
melhor de se posicionar diante do contexto que orienta as decisões do Poder Executivo e
Legislativo, pois as consequências dessa Reforma afetaram toda a População Brasileira.
Um ponto pouco explorado para a aprovação da reforma da previdência é de que ela
traria uma melhora na renda e no emprego, a curto prazo, para milhares de brasileiros. Com a
reforma da previdência, as expectativas melhorariam, levando milhares de empresários a
voltarem a investir, gerando crescimento econômico e queda no desemprego. No debate

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

público, é comum ouvirmos argumentos a favor da reforma da previdência pela necessidade de
se evitar um colapso fiscal. Certamente, sem a reforma, caminharíamos para um calote da
dívida pública, no qual haveria falência de bancos e milhares de brasileiros perderiam as suas
aplicações financeiras da noite para o dia.
Outro argumento bastante utilizado em prol da reforma é de que ela também tornaria
o sistema previdenciário mais justo, uma vez que o teto do benefício seria o mesmo para
trabalhadores do setor privado, funcionários públicos e políticos. Além da necessidade fiscal e
de equidade social, há também uma defesa da reforma da previdência para que se sobre mais
dinheiro para investimentos em outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Por fim,
há aqueles que defendem a reforma, para tornar o sistema previdenciário sustentável para as
próximas gerações.
Um ponto pouco explorado para a aprovação da reforma da previdência é de que ela
traria uma melhora na renda e no emprego, a curto prazo, para milhares de brasileiros. Com a
reforma da previdência, as expectativas melhorariam, levando milhares de empresários a
voltarem a investir, gerando crescimento econômico e queda no desemprego. A razão para
essa relação é simples. Ora, da mesma forma que a recessão econômica foi desencadeada pela
deterioração fiscal, qualquer remédio que ataque de frente o rombo das contas públicas tirará a
o país da recessão. E nesse caso, a principal medicação é a reforma do sistema previdenciário,
que atenuaria significativamente o problema fiscal ao proporcionar uma economia de 1 trilhão
de reais para os próximos 10 anos.
Sem a reforma da previdência, a classe empresarial não se sente confortável em
comprometer seu capital com investimentos diante do risco real de uma brutal crise financeira
e econômica em 4 anos. Um colapso fiscal desorganizaria toda a economia, gerando forte
desemprego e inflação, que diminuiria a renda e o consumo, os investimentos, o crédito e os
lucros. Por outro lado, essa mesma classe empresarial não vê a hora de voltar a investir e ter
bons lucros, uma vez que a recessão econômica pune o consumo e o investimento há anos.
Essa queda da renda significa também que a demanda está reprimida há 5 anos. Frente
a esse cenário, pergunta-se: na hora em que a reforma da previdência melhorar a confiança para
o ambiente de negócios, como será que voltará o consumo e o investimento, diante de uma
demanda reprimida há anos? É difícil estimar com precisão o impacto da reforma da
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previdência no aumento do PIB; mas, pela lógica, fatalmente gerará crescimento econômico a
curto prazo, trazendo uma sensação de melhora de vida para milhares de brasileiros.

2. A REFORMA DA PREVIDÊNCIA É NECESSÁRIA
Segundo Políticos e Projetos defensores da Reforma da Previdência Social, o ajuste
no formato da Previdência poderá ampliar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de
2,5% para 3% ou mais, pois com este ajuste no formato fiscal trabalhista estima-se atrair
investimentos do exterior para ampliar o crescimento econômico do País. As projeções são do
Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nesta tese a mudança da
Previdência ao equilíbrio fiscal e a uma visão positiva de que o país pode crescer e honrar
compromissos com investidores.
Para a FGV a economia de gastos públicos será de R$ 800 bilhões a R$ 1 trilhão, em
um período de dez anos, a depender do formato final da proposta. O efeito principal da reforma
da Previdência é mudar a percepção do risco país. Com este ajuste a tese projeta uma taxa de
investimento de até 21% do PIB se, além da reforma da Previdência, forem adotadas outras
medidas como a desvinculação orçamentária, novos marcos regulatórios para reduzir o poder
dos monopólios e dos cartéis, aumento de produtividade com investimento em tecnologia,
flexibilização das regras trabalhistas e alteração na legislação tributária.
Essa tese afirma que no primeiro momento, o maior impacto da reforma da
Previdência é restaurar a confiança dos agentes na economia. Dessa forma, retomar
investimentos, retomar a dinâmica do mercado de trabalho, as contratações. Isso, por si só,
ajuda a economia ganhar uma tração. Com o ajuste fiscal obtido com a reforma, geram-se
condições para um crescimento mais robusto de longo prazo, partindo-se da premissa que o
investidor estrangeiro poderá tomar a decisão de aplicar o dinheiro no país, se a economia
crescer de forma sustentável.
Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) o Mercado quer investir em
um lugar que não aspira crise. Para o Instituto o mercado de capitais está tendendo para uma
normalidade, que ocorre nos países desenvolvidos, que é ser fonte de financiamento de curto,
médio e longo prazos. A situação fiscal é uma das causas da crise e do baixo dinamismo da
economia. O desequilíbrio fiscal bastante significativo tem gerado aumento do endividamento

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

público. Isso gera uma incerteza muito grande em relação ao país e à capacidade do governo
de honrar os seus compromissos. Isso atrapalha a vinda de investimentos e atrapalha a
construção de um ambiente que seja atrativo.
Para estudiosos da Universidade de São Paulo (USP), realmente existe a necessidade
de reformar a Previdência Social. No entanto, o ponto de vista fiscalista, que aponta a mudança
nas regras do sistema previdenciário como caminho seguro para o país ter um crescimento mais
dinâmico não é confiável. O processo de crescimento econômico está relacionado a um
conjunto de fatores estruturais. O crescimento não é provocado por uma reforma exclusiva,
várias medidas precisam ser tomadas para retomar o crescimento do País.
De maneira geral o crescimento é provocado pelo maior consumo das famílias e os
investimentos públicos e privados, diante de um contexto internacional favorável. Segundo a
USP, a expectativa da reforma gera um movimento que beneficia alguns agentes com a
valorização do real e da Bolsa, mas esse sentimento é sem embasamento no crescimento real
da economia e pode estar vinculado a interesses particulares.
O trabalho é a principal forma de obtenção de renda dos estratos mais simples, com a
Reforma da Previdência há risco de aumento da pobreza e da desigualdade socioeconômica,
que pode se agravar conforme o tipo de reforma que o Congresso Nacional. Há riscos de tirar
poder de compra de segmento da população que poderia dar substância à expansão do PIB,
sendo necessário fundamentar a Reforma da Previdência com Politicas que realmente
promovam o desenvolvimento das diversas regiões do Brasil.

3. OS MITOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A PEC – Proposta de Emenda à Constituição do Presidente Bolsonaro não garante
sustentabilidade do sistema de aposentadorias nem contribui para a retomada do crescimento,
segundo especialistas ouvidos pela Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Vários
Parlamentares desta Frente classificam a PECSOL como “afronta aos brasileiros” e “uma
falácia” que não vai contribuir para o crescimento econômico, como alardeiam economistas do
governo e da imprensa tradicional. Representa ainda a “destruição do sistema de Seguridade
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Social”, que prejudica ainda mais os prejudicados de sempre: negros e negras, os que mais
sofrem com o desemprego e a informalidade.
Para pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) a proposta
de reforma é “contracionista”. Qualquer proposta de reforma que corta gastos, limita as
transferências e aumenta impostos, é contracionista. Reduz, portanto, o crescimento
econômico, no curto, médio e longo prazo. A reforma não vai gerar o crescimento esperado.
Esse discurso é baseado em mitos, que são facilmente desmontados.
Um dos mitos é que a reforma aumentaria a confiança do mercado. “O empresário não
investe porque o governo cortou gastos. O empresário investe quando tem demanda. Isso
significa que o governo não pode cortar gastos? É claro que não. Depende do momento. Num
momento de crise, quando os empresários não investem e a população não consome, é quando
o governo deve gastar. Se cortar gastos, reforça a crise. É o que estamos vivendo nesse ciclo
vicioso da austeridade. ”
A lógica do governo com a reforma é fazer o “enxugamento da dívida pública”. O
problema é que o pagamento da dívida tem um “multiplicador” (quanto o capital investido
acumula de retorno) abaixo de um – ou 0,71, segundo o padrão adotado pelos economistas. Em
nenhum lugar da Constituição diz que essa dívida financeira é mais importante que a dívida em
saúde, moradia e educação que temos com cada cidadão brasileiro. Neste caso a Reforma do
governo é discriminatória, “porque prejudica principalmente trabalhadoras e trabalhadores que
sofrem muito mais com o desemprego, precarização e informalidade no mercado de trabalho.
” Com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad, do IBGE), ela
citou que boa parte da população pobre vive na informalidade, e esse grupo responde por quase
60% dos desocupados do país, o que quer dizer que terão muito mais dificuldade de cumprir os
critérios de tempo de contribuição definidos na Reforma.
Para grande parte destes estudiosos a Reforma servem para piorar a vida de que
trabalha. E o 1% mais rico ficar mais rico. Diariamente, a grande mídia e os analistas
econômicos conservadores afirmam que sem a “reforma” da Previdência o país não voltará a
crescer. A justificativa é que sem ela a situação financeira do governo entrará em colapso e não
haverá recursos para investimentos em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Como as
opiniões contrárias praticamente não são veiculadas, a sociedade se torna refém dessa
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“verdade” e a aceita sem questionar.

4. EMPREGO E O EQUILIBRIO DA PREVIDÊNCIA
Uma visão diferente sobre a questão entende que a retomada do crescimento é
précondição para o equilíbrio financeiro da Previdência – e não o contrário. Quando a economia
se recupera, o nível de emprego formal volta a crescer e com ele a arrecadação das contribuições
para a previdência, proporcionando, gradativamente, seu equilíbrio. De acordo com essa visão,
a piora nas contas da Previdência entre 2015 e 2018 se deve à recessão – a mais grave da história
do país – ocasionada por uma política econômica ultraliberal que promoveu drásticos cortes
nos investimentos e gastos públicos, elevou as taxas de juros e restringiu o crédito.
A retomada do crescimento poderia ocorrer por meio de uma política de crédito
adequada, principalmente via bancos públicos; de uma reforma tributária que reduza impostos
sobre o consumo e aumente os que incidem sobre a riqueza; e da manutenção das políticas
sociais para reduzir a pobreza e a desigualdade.
A reforma da Previdência que está sendo proposta pelo Governo não promoverá a
retomada do crescimento com distribuição de renda. Ao rebaixar os valores dos benefícios e
dificultar ainda mais o acesso a eles, essa reforma irá aumentar a desigualdade e a pobreza e
resultará em menos consumo das famílias. Como se sabe, esse foi um dos principais propulsores
da economia entre 2004 e 2014. Menos consumo significa menos demanda para as empresas,
portanto, menos estímulo para que invistam, produzam e criem vagas de empregos.
Mas se há menos empregos – algo que vem se agravando nos últimos três anos –, cai
a arrecadação da Previdência e com isso produz-se um círculo vicioso agravado pela reforma
trabalhista e pela terceirização sem limites que levam a condições de trabalho mais precárias e
a empregos mal remunerados.
Na verdade, por trás do argumento de que sem a reforma da Previdência não haverá
retomada do crescimento estão os interesses dos rentistas, que querem garantir para si os
recursos do orçamento público na forma do pagamento de juros da dívida pública e dos
banqueiros. Além de ganhar muito dinheiro com os juros pagos pelo governo, os banqueiros
que vêm no sistema de capitalização – previdência privada – outro lucrativo filão de negócios.
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O pano de fundo desse debate sobre crescimento e reforma da Previdência é uma
acirrada disputa entre diferentes projetos de desenvolvimento para o país. Um dos projetos,
encarnado nos governos Temer e Bolsonaro, propõe uma “economia do 1%”, na qual os
benefícios do crescimento se destinem a essa ínfima parcela da sociedade. Os motores desse
projeto são o aprofundamento da dependência externa da economia, as privatizações, a
precarização do trabalho e a drástica redução do papel do Estado, inclusive nas áreas sociais –
saúde, educação, segurança e previdência.
O projeto oposto, que se tentou viabilizar entre 2004 e 2014, visava a conciliar
crescimento econômico e distribuição de renda, tendo por base o desenvolvimento do mercado
interno e das empresas nacionais, a expansão do crédito, a redução das desigualdades e a
soberania internacional. Nesse projeto, a Previdência Social cumpriu um papel fundamental
devido à sua importância para a redução da pobreza e a distribuição de renda. Portanto, o que
está em jogo no debate sobre a reforma da Previdência é uma visão de longo prazo sobre o
modelo de crescimento econômico que o país adotará.
Vários analistas destacam que o Brasil está entre o caminho do retrocesso ou da
própria emancipação. Desde o golpe parlamentar e midiático de 2016, o país assiste o Estado
atuar pela reestruturação autoritária, conservadora e submissa ao exterior, ao custo do bemestar social de sua população. A implantação do Estado moderno a partir da Revolução de 1930
abriu caminho para estruturar e buscar o desenvolvimento nacional, o que seria impensável
pela tradição liberal do Estado mínimo instalado na República Velha (1889-1930). Entre 1930
e 2016, o Estado moderno conviveu com quatro grandes fases:
•

A primeira associada à sua própria implantação, entre os anos de 1930 e 1945;

•

A segunda fase, transcorrida nos anos de 1946 a 1964, caracterizou-se por sua
consolidação institucional, ainda que fragmentada e seletiva nacionalmente;

•

A terceira fase, caracterizada pela configuração conservadora de sua ampliação
massiva, ocorreu entre 1964 e 1984;

•

A quarta fase, demarcada pela reestruturação e universalização progressista iniciada em
1985 pela transição democrática, chega ao fim com o golpe de 2016.
Desde então, o Brasil assiste ao desenrolar de uma quinta fase do Estado através da

reestruturação autoritária, conservadora e submissa ao exterior. Esse movimento advém de três
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vertentes distintas, porém com atuações complementares. De um lado, o viés autoritário das
próprias carreiras públicas, a recorrentemente atacar os braços desenvolvimentistas e
universalistas do Estado em prol dos seus próprios interesses corporativos, conforme se
generalizam exemplos pecuniários e de privilégios por parte das elites incrustadas nos poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo. De outro lado, o conservadorismo das classes dirigentes, a
condenar e desmontar as medidas estatais voltadas ao estímulo do desenvolvimento do sistema
produtivo nacional, pois cada vez mais sustentadas pelos interesses econômicos do rentismo.
Por fim, a atuação externa conformada pelas grandes corporações transnacionais
interessadas tanto nos ativos estatais de suporte ao desenvolvimento nacional como no saque
aos recursos naturais. Para tanto, a articulação entre elites pertencentes às carreiras de Estado
com a direção do Estado norte-americano permitiu, por intermédio de operações judiciais, a
destruição de grandes grupos econômicos nacionais, públicos e privados.
Dessa forma, a entrega da PETROBRAS, da EMBRAER e de outros gigantes
nacionais ao capital externo. Além disso, tanto o desmonte das chamadas “campeãs nacionais”
instalados em setores estratégicos da economia brasileira (construção civil, agronegócio,
indústria e outros) quanto a internacionalização da infraestrutura, dos recursos naturais entre
outros. O governo Temer lançou as bases da quinta fase do Estado brasileiro:
A quinta fase trata de sufocar o seu próprio funcionamento por meio de cortes
orçamentários estruturais (Emenda Constitucional 95, que aprisionou o investimento
público não financeiro por 20 anos). Também retomou a privatização do setor produtivo
estatal e buscou entregar os ativos nacionais que mais rapidamente poderiam atender
aos interesses estrangeiros.
Do governo Bolsonaro, nestes primeiros 100 dias, percebe-se o sentido de
pertencimento aprofundado à reestruturação estatal de características autoritária, conservadora
e submissa ao exterior. Ela ainda não se apresentou de forma ampla, pois se encontra
espremida pelos obstáculos instalados em torno da “deforma” – e não reforma – da
Previdência Social.
Por conta disso que o atual embate previdenciário pode se tornar o ponto de inflexão
para a continuidade ou não da quinta fase do Estado brasileiro, a que desmonta as estruturas
provedoras de bem-estar social derivado do acordo político que viabilizou a Constituição
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Federal de 1988. Os próximos dias indicarão o quanto está planilhado o caminho do retrocesso
ou da própria emancipação histórica nacional.
Analistas do BCB - Banco Central do Brasil destacam que o novo mix de política
econômica com os gastos fiscais mais contidos possibilitou um grande afrouxamento da política
monetária, mas que esse novo patamar de taxas de juros só será duradouro se a reforma da
previdência for efetiva. Em termos cíclicos, há bastante espaço para recuperação econômica:
(I) não há restrição externa, (II) não há restrição de oferta, (III) câmbio está depreciado, (IV)
mercado de capitais está substituindo o crédito direcionado. Esses fatos podem colocar o
Mercado contra a Reforma da Previdência. De todos os fatos verifica-se que a Reforma da
Previdência não gera unidade entre o Governo, o Mercado e a Sociedade.

5. POSIÇÃO DA CONTAG SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar

(CONTAG), em sua pauta institucional (2019), afirma que as novas regras
previdenciárias propostas pelo governo federal na PEC 6/2019 podem excluir 90% dos
Agricultores Familiares da aposentadoria. As principais críticas são quanto à mudança
na idade mínima para as mulheres, ao aumento do período de contribuição (de 15 para
20 anos) e ao estabelecimento de um valor mínimo de contribuição por parte dos
pequenos produtores, de R$ 600 por ano. As condições mais rígidas devem expulsar
pessoas da atividade e do campo e comprometer até a segurança alimentar e a produção
de alimentos do País.
De acordo com a entidade, apenas 5% dos agricultores familiares estão inscritos no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que o governo pretende usar para conceder
as aposentadorias com a aprovação da reforma. O baixo índice justificaria a estimativa negativa
de acesso aos benefícios daqui para frente.
A PEC vai excluir mais de 90% da Agricultura Familiar brasileira, terá um impacto
muito grande no país. Não só para os agricultores. Terá impacto para os municípios, inclusive
na desestabilização do campo. A Previdência Social rural é um grande estímulo para as pessoas
permanecerem no campo, produzindo alimentos, para sua autossustentação, segurança e
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soberania alimentar. O fato de mudar essas regras poderá criar uma desestabilização, um
desestímulo grande dos agricultores permanecerem no campo, saírem do campo para a cidade.
Gerará mais pobreza, mais êxodo rural e poderá comprometer a segurança alimentar.
A CONTAG afirma que é preciso aperfeiçoar os mecanismos da Previdência para que
os agricultores possam comprovar a atividade, e defende que a contribuição deve ser por meio
da venda da produção. Nós não podemos aumentar a carência, nem sair da contribuição pela
venda da produção por boletos bancários ou pagamento em dinheiro. Isso será impossível,
porque o agricultor não tem salário e se vincula a produção de alimentos.
A CONTAG quer a manutenção da idade mínima de 55 anos para a aposentadoria das
mulheres do campo. A PEC quer fazer as pessoas trabalharem mais tempo, as mulheres já
começam a trabalhar com 5 anos, 6 anos de idade. Quem conhece o campo sabe disso. O fato
de aposentarem com 55 anos é porque as mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho. É
cumprir uma visão de que os agricultores precisam trabalhar mais de 40 anos para se aposentar.
6. POSIÇÃO DA CONTRAF SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Agricultura Familiar do Brasil manifesta seu repúdio e preocupação com as manobras
da bancada governista, em tentar aprovar a Reforma da Previdência Social ainda este ano. As
negociações políticas do Governo ameaçam levar a agricultura familiar para um desmonte que
provocará mais pobreza, desigualdade e fome no campo.
Não apenas os 9,1 milhões de benefícios podem ser prejudicados com a reforma da
previdência, mas, sobretudo, os mais prejudicados são os agricultores e as agricultoras
familiares que têm expectativa nos próximos anos e no futuro, de acessar os benefícios da
previdência, especialmente a aposentadoria. Se reforma previdenciária passar, grande parte da
agricultura familiar não terá mais o seguro previdenciário e isso impactará negativamente na
economia de famílias, comunidades e pequenos municípios.
A intenção dos parlamentares em votar a reforma da previdência ainda este ano,
excluindo do texto artigos relativos ao trabalhador rural, é mais uma manobra maquiavélica do
Governo em desmobilizar a classe trabalhadora, para assim conseguir aprovar a reforma da
Previdência (PEC 287/16). A CONTRAF BRASIL, lembra que a unidade para o enfrentamento
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aos desmontes e propostas que retiram o direito dos trabalhadores é fundamental para barrar os
processos que tramitam no Congresso Nacional e retomam o Brasil da fome e miséria.
Aos agricultores e agricultoras familiares e todas as organizações e entidades que
defendem os direitos dos trabalhadores, que é urgente manter as mobilizações, realizar atos e
debates que dialoguem com os deputados e sociedade sobre os danos que a reforma traz à classe
trabalhadora do país, como também alertar aos parlamentares que apoiarem a retirada dos
direitos do povo que eles não passarão e não serão mais legítimos em representar a população
brasileira, na Câmara, no Senado e nas assembleias legislativas.
A previdência social para a Agricultura Familiar é um direito histórico e conquistado
ao longo dos anos, pois foi uma das últimas categorias econômicas a serem admitidas no
sistema previdenciário, ou seja, quase 70 anos depois da primeira lei previdenciária brasileira,
em 1923. Foi a partir dela, que os agricultores e agricultoras familiares tiveram seus direitos
legalizados, ou seja, homens e mulheres que vivem da atividade agrícola foram reconhecidos
pela Lei.
Para a CONTRAF BRASIL, mais que um sistema de seguro social, a previdência
social rural representa um dos mais importantes instrumentos de distribuição de renda, de
combate à pobreza, de melhoria de qualidade de vida, de potencialização da dignidade humana,
da construção da cidadania e da dinamização da economia dos pequenos municípios. A
Organização convoca à agricultura familiar do Brasil, como também toda sociedade para
manter as manifestações contra a reforma da previdência social, principalmente neste final de
ano onde a grande mídia desvirtua a atenção da população a favor dos interesses dos grandes,
ou seja, daqueles que apoiaram o golpe e que querem retirar os direitos da classe trabalhadora.
Para as Centrais Sindicais o modelo de privatização da Previdência Social do novo
governo é semelhante ao instituído no Chile durante ditadura em 1981 durante o governo
ditatorial de Pinochet, o pesquisador ressalta que “nenhum outro lugar do mundo tentou fazer
isso porque sabe que o problema é muito grande”. No Brasil, a pretexto de equilibrar as contas
públicas o tema aposentadoria tem sido amplamente difundido como uma pauta urgente de
aprovação. Uma reforma da previdência afetaria todos os trabalhadores da inciativa privada e
também os servidores públicos.
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Um dos sistemas da Previdência pública brasileira é o chamado Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) que atende aos trabalhadores da iniciativa privada cujo contrato de
trabalho é regido pela CLT, administrada pelo INSS. Essa previdência funciona pelo regime de
repartição ou solidariedade. O governo recolhe uma receita de contribuições daqueles
descontos que fazem nos contracheques dos trabalhadores, também a empresa ou o empregador
pagam uma parte e com isso pagam-se os benefícios e aposentadorias do mesmo mês. Quer
dizer que os ativos contribuem pra pagar os aposentados e pensionistas contemporâneos,
daquele mesmo mês, não há formação de um fundo pra ser consumido depois. Ou seja, o que
eu pago não é pra minha aposentadoria. Pago pra quem está aposentado neste momento que eu
estou trabalhando.
Na verdade, você nunca pode pagar sua própria aposentadoria, porque aquilo que pode
ser poupado para o futuro é muito pouco. Quando você poupa dinheiro para o futuro, no caso
de uma Previdência Privada, você na verdade está poupando o poder de compra no futuro. Você
não está poupando as coisas que de fato você vai consumir no futuro, que alguém vai ter que
produzir. Então, a solidariedade real existe sempre, não tem como. Sempre a classe
trabalhadora ativa que sustenta todo mundo. Um copo de leite que você não toma hoje, daqui a
vinte anos vai estar estragado. Alguém vai ter que produzi-lo no futuro.
No atual regime você tem direito porque trabalhou, contribuiu pra previdência, então,
você tem direito que a classe trabalhadora do futuro pague seu salário quando você for
aposentado. Esse pacto entre as gerações dos trabalhadores vai se renovando sempre. Os
adultos vão ficando idosos, as crianças ficam adultas e os adultos vão sustentando sempre as
crianças e os idosos. Esse sistema é organizado pela maioria dos países pelos Estados e também
no Brasil pelo INSS que recolhe as contribuições dos ativos e paga os aposentados. Essas
contribuições dependem do nível de emprego, de quantas pessoas estão empregadas, do grau
de formalização, quer dizer, quem trabalha sem carteira assinada não recolhe para a
Previdência.
Os sistemas públicos de todos os países são deficitários, quer dizer, o que se paga de
benefício em geral é maior do que as contribuições. Em todos os países e no Brasil também
existem medidas legais para poder dar conta desse déficit. O rombo na Previdência é um déficit
previsto na própria estrutura dela. No Brasil há um orçamento da seguridade social onde você
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inclui também as despesas de saúde e de assistência, além das contribuições nos contracheques
também têm outros impostos como o COFINS que as empresas pagam sobre o faturamento, o
CLL que é a contribuição sobre o lucro líquido que as empresas também pagam e tinha a CPMF
que era uma arrecadação.
Quando você soma todas essas receitas e compara com todas as despesas da
Previdência, assistência e saúde que é a seguridade, até ano passado ou dois anos atrás você
tinha um superávit grande que era absorvido pelo Estado e usado pra pagar juros da dívida. O
orçamento da seguridade foi usado durante muitos anos pra pagar juros da dívida. Do ano
passado pra cá isso mudou um pouco não porque tivemos um aumento assustador de despesas.
As despesas seguiram seu rumo normal, as receitas despencaram por causa da crise econômica.
Enquanto governo foca reforma na capitalização e em dificultar o acesso da população
à aposentadoria, ignora dívida de empresários, recursos desviados por meio da DRU e
desonerações fiscais. A nova proposta de reforma da Previdência Social, tem como principais
objetivos transformar o atual modelo, público e solidário, em um sistema de capitalização em
contas individuais, modelo já testado sem sucesso no Chile, além de dificultar e tornar
praticamente impossível o acesso de uma grande parcela da população à aposentadoria.
Por outro lado, o governo ignora fatores que realmente afetam negativamente o
sistema de Seguridade Social como, por exemplo, as dívidas de empresários, os recursos
desviados por meio da DRU (Desvinculação das Receitas da União) e as desonerações fiscais.

7. PEC 6/2019 E A AGRICULTURA FAMILIAR
A Reforma da Previdência cria contribuição mínima para trabalhadores do campo,
com aumento na idade para as mulheres, aumento no tempo de contribuição para ambos os
sexos e instituição de uma contribuição anual mínima são algumas das mudanças previstas para
a aposentadoria rural na proposta de reforma da Previdência, em análise na Câmara dos
Deputados. De acordo com o governo, a área rural é responsável pela maior parte do déficit do
Regime Geral de Previdência.
Segundo dados apresentados pelo Ministério da Economia (2019) os aposentados
rurais representam 32% dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social,
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mas respondem por uma parte proporcionalmente maior do déficit: 58%. Defensores das
mudanças alegam que uma das principais razões para a distorção é o fato de os segurados
especiais não precisarem comprovar contribuição. Esse tipo de aposentadoria especial é
concedido a produtores rurais, extrativistas vegetais, pescadores e indígenas que trabalhem
individualmente ou em regime de economia familiar. Os trabalhadores rurais assalariados não
serão considerados segurados especiais pois terão que comprovar tempo de contribuição.
O texto contém mudanças tanto na idade mínima quanto no tempo de contribuição
para a aposentadoria rural. Atualmente, a aposentadoria por idade é concedida a trabalhadores
rurais com idade mínima de 60 anos (homem) ou 55 anos (mulher) que tenham pelo menos 15
anos de trabalho no campo, sem necessidade de que tenham contribuído para a Previdência.
Com o novo texto, a idade continuará sendo de 60 anos para os homens. Para as
mulheres, aumentará gradualmente, seis meses a cada ano, até se igualar à idade exigida para
os homens. O tempo de atividade rural não mais bastará para que os segurados especiais
conquistem o direito à aposentadoria. Se a PEC 6/2019 for aprovada, será necessário contribuir
por pelo menos 20 anos para alcançar o benefício.
A proposta em análise na Câmara prevê dois tipos de contribuição. Os assalariados
rurais, contribuintes individuais e avulsos contribuirão com uma porcentagem dos rendimentos,
assim como os trabalhadores urbanos contribuem para o INSS. A outra forma de contribuição
é para os segurados especiais, válida para o produtor rural, extrativista ou pescador artesanal,
cônjuge, companheiro e filhos de mais de 16 anos que exerçam atividade em regime de
economia familiar, sem empregados permanentes.
Para esses segurados, a proposta determina uma contribuição sobre o resultado da
venda da produção rural, respeitado o valor mínimo a ser definido posteriormente em lei. Não
alcançada a contribuição mínima, a diferença deve ser recolhida para que seja mantida a
condição de segurado. Enquanto a lei complementar não é editada, a proposta estabelece
contribuição anual mínima de R$ 600 por grupo familiar.
A necessidade de limites mais claros entre assistência e previdência foi uma das
conclusões de estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018). No texto, os
pesquisadores apontam discrepâncias entre a população rural e o número de beneficiários da
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Previdência rural. De acordo com o texto, em 2015, a população residente rural acima de 55
anos era de 6,2 milhões, número inferior ao de benefícios rurais, que era de 9,3 milhões.
Segundo os pesquisadores, os dados sugerem a fragilidade e o alto grau de
subjetividade das provas que o trabalhador apresenta para comprovar as atividades no campo.
“Essa subjetividade serve como brecha legal para fraudes perpetradas por indivíduos que nunca
contribuíram e não estão enquadrados como segurados especiais”, afirma o texto, que aponta
como “interessante” a instituição de uma contribuição dos segurados especiais.
O combate a essas fraudes é um dos motivos alegados pelo governo para editar a
Medida Provisória 871/2019, em análise no Congresso. A medida substituiu a declaração de
atividade rural, fornecida pelos sindicatos rurais, pela autodeclaração de exercício de atividade
rural para que o trabalhador possa dar entrada no pedido de aposentadoria rural. O exame e a
ratificação da autodeclaração entregue pelo trabalhador rural será feito pelo próprio INSS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estrutura demográfica brasileira tem passado por profundas transformações no que
se refere ao amadurecimento da PEA - População Economicamente Ativa, aumento da faixa
etária superior a 65 anos de idade e queda da fecundidade das mulheres brasileiras, tanto no
meio urbano quanto no rural. O aumento da idade média na estrutura da PEA deveria ser fator
positivo nos ganhos de produção. Não obstante, com a baixa produtividade do trabalho, a
expansão do número de futuros beneficiários se torna um problema potencial de desequilíbrio
das contas previdenciárias e essa situação agravada pela baixa arrecadação do Governo
Brasileiro, gera várias debates sobre ajustes na Previdência Social.
O panorama abre espaço para que novos ajustes fiscais sejam pensados, já que a
previdência, como sistema fundamentado em pacto intergeracional, precisa ser viável e
sustentável no médio e no longo prazo. Ao longo das duas últimas décadas, a arrecadação da
previdência rural se mostrou deficitária, o que ressaltou a necessidade de aperfeiçoar a
legislação para incluir critérios mais objetivos sobre a cobertura do sistema previdenciário, bem
como questões relacionadas ao meio rural. Grande parcela da população beneficiária rural
brasileira define-se como segurado especial.
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A avaliação dos dados mostrou que, ao contrário da população urbana, os benefícios
rurais foram, em sua maioria, concedidos por via judicial, o que expressa a desorganização do
governo em termos de equilibrar receitas e despesas na estrutura do mercado de trabalho rural.
Nesse sentido, não se pode compreender o déficit da previdência como resultado isolado da
baixa arrecadação do setor rural. Parte da solução adviria da formalização das relações no
mercado de trabalho no campo e da criação de regras mais objetivas que possam comprovar
atividade rural. Outra parcela seria a realização de uma profunda reforma no sistema
A proposta para a reforma da previdência pode ser interessante no que tange à inclusão
da contribuição dos segurados especiais, desde que se leve em consideração a extrema
desigualdade socioeconômica no campo rural brasileiro, principalmente na região Nordeste.
Portanto, é importante separar o que é previdência do que é assistência, sem o que não haverá
equilíbrio financeiro entre arrecadação e dispêndios previdenciários.
Por fim, qualquer reforma da previdência deverá, além de reorganizar a legislação em
função das mudanças demográficas, levar em consideração o progresso técnico, que se faz
presente em todos os setores da economia, não somente no setor rural, de forma a elevar a
massa de contribuição da previdência. Portanto, além do reordenamento jurídico, políticas
públicas de investimento em educação são importantes, já que podem aumentar a escolaridade
média da PEA, fundamentalmente no meio rural, onde os indicadores são piores quando
comparados aos do setor urbano.
A transferência de recursos para a educação no campo e para serviços de assistência
técnica e extensão rural, de forma a beneficiar um contingente mais amplo no setor
agropecuário, torna-se peça-chave para o aumento da produtividade e da competividade,
proporcionando o crescimento econômico e equilíbrio previdenciário no Brasil.
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Grupo de Trabalho: GT4 – Movimentos sociais, reforma agrária e resistência no campo
Resumo
Através de um estudo de caso no assentamento Valmir Mota em Cascavel foi possível perceber
como a reforma agrária pode promover o desenvolvimento rural sustentável. Como base para
verificar o desenvolvimento foram analisados os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Através de entrevistas semi
estruturadas realizadas em 2018 observou-se que pela forma de constituição e também pela
escolha da agroecologia o assentamento atende 8 objetivos do desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Movimentos Sociais, Reforma Agraria, Desenvolvimento Sustentável e
Agroecologia.
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Abstract
Through a case study in the Valmir Mota settlement in Cascavel it was possible to understand
how agrarian reform can promote sustainable rural development. The 17 sustainable
development goals (SDG) proposed by the United Nations (UN) were analyzed as a basis for
verifying development. Through semi-structured interviews conducted in 2018, it was observed
that by the form of constitution and also by the choice of agroecology the settlement meets 8
objectives of sustainable development.
Key words: Social Movements, Agrarian Reform, Sustainable Development and Agroecology.

1. INTRODUÇÃO
A reforma agrária surge como reinvindicação dos camponeses no Brasil a partir da
década de 50 em vários pontos do país, através de grupos organizados conhecidos como Ligas
Camponesas, influenciados por outros grupos que também demonstravam interesse nessa pauta,
incluindo a Igreja, os sindicatos e partidos políticos, em especial o PCB (Partido Comunista
Brasileiro). Porém, a luta pela terra é um fato presente na história do Brasil desde o início do
período colonial, enfatizado pela história social do campesinato em vários momentos, desde o
período da escravidão até as guerras de Canudos e Contestado, Revolta do Porecatu, Trombas
e Formos, Guerrilha do Araguaia, para citar apenas alguns. O sociólogo José de Souza Martins
nos lembra que cada um desses grupos apresenta interesses próprios em deter a tutela do
campesinato brasileiro. A igreja fortalecia a ideia da permanência das pessoas no campo, da
unidade familiar e do modo de produção camponês, visando evitar que estes viessem a
desintegrar seu núcleo de existência, migrando para as cidades, perdendo o vínculo com a igreja
e se tornando alvos fáceis do PCB. O partido comunista esperava que os camponeses revoltosos
com a condição de injustiça social histórica de sua classe fossem motor para a revolução e
alimentaram diversas revoltas nos campos brasileiros. Os sindicatos arrebanhavam
trabalhadores e agiam sob influência da igreja, dos camponeses, do PCB e de outros partidos
políticos. Por parte dos camponeses, surgem as Ligas Camponesas, influenciados pela igreja e
pelo PCB e posteriormente combatidas por estes, levantavam a bandeira de luta pela reforma
agrária radical, ou seja, a entrega das terras do latifúndio para as mãos dos camponeses, esse
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era o projeto, essa era a principal reivindicação. A luta pela terra teve um momento drástico em
64 com a implantação do golpe militar, a tomada do poder pelos militares pôs um fim brutal e
sangrento às ligas e às articulações com a igreja e o PCB, deixando estas ideias adormecidas
por um tempo, mas jamais esquecidas.
Segundo o Estatuto da Terra, documento criado em 30 de novembro de 1964 pelo
governo militar para viabilizar um desenvolvimento agrário para o país, em seu art 1, “§ 1° [...]
O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante
modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e
ao aumento de produtividade” (BRASIL, 1964). Porém, o que percebemos ao consultar a
história da questão agrária nesse período, em MARTINS, 1981, é que se trata de uma facilitação
da entrada de empresas capitalistas no campo, através das políticas de incentivos fiscais, planos
de colonização da Amazônia e a política de florestamento e reflorestamento para vários pontos
do país, medidas que contribuem para aumentar ainda mais a exclusão política do camponês e
a expulsão dos posseiros de suas terras, o Estatuto da Terra consistia na realização de uma
reforma agrária que favoreceria a burguesia.
Em fins da década de 1970, as contradições do modelo fundiário alimentam o motor da
resistência e da luta camponesa, dando apoio para as novas ocupações de terra. Em setembro
de 1979, centenas de trabalhadores rurais ocupam fazendas no Rio Grande do Sul, em 1981,
surge o acampamento Encruzilhada Natalino, que agregava não só a vontade e a luta dos
camponeses, mas uma boa dose de insatisfação da sociedade civil com a ditadura militar. Com
o fim do regime militar em 82, abrem-se outras possibilidades de diálogo sobre as injustiças da
situação agrária brasileira, grupos organizados em diversos pontos do país, levantam sua voz e
encontram apoio na população, na igreja e em outras organizações da sociedade civil. Em 1984
surge então o MST, formalizado no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra,
que se realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná, fruto da
articulação dos trabalhadores o movimento hoje está organizado em 22 estados, e continua com
os mesmos princípios definidos no encontro de 84 e ratificados no I Congresso Nacional
realizado em Curitiba Paraná, em 1985: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e por uma
sociedade mais justa, sem exploradores e explorados.
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Conforme o site da Reforma Agrária no Brasil, a distribuição de terras atualmente deveria
ocorrer da seguinte forma:
A Reforma Agrária no Brasil se dá basicamente da seguinte forma:
a União realiza a compra ou a desapropriação de latifúndios
particulares considerados improdutivos em diversas áreas da
federação, e sob a figura do Incra (Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária), distribui e loteia essas terras às famílias que
recebem esses lotes, como também presta uma assistência
financeira, de consultoria e de insumos para que possam produzir
nessas terras. (REFORMA, 2018).

Deveria, pois, na prática o que vem acontecendo é uma pressão dos movimentos sociais do
campo, através de marchas, protestos, fechamento de rodovias, ocupação de terras, resultando em
diversos conflitos muitas vezes violentos com fazendeiros, milícias e o poder público. A partir
destas pressões populares então, o INCRA legalizava de forma pontal e lenta a compra de algumas
áreas, destinando-as para os assentamentos da reforma agrária.
Atualmente as discussões sobre a necessidade de um desenvolvimento sustentável para o
campo se fazem presentes em diferentes áreas da produção científica que discutem a situação agrária
do país, a ideia de que o campo precisa ser pensado de forma a diminuir as injustiças sociais,
priorizando a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos, é pauta também dos objetivos
elencados pela ONU (Organização das Nações Unidas), que propôs em 2015 implantar os ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), com o intuito de ampliar os ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio) que na época eram 8 tópicos e atualmente foram ampliados para 17
objetivos.
Os 17 objetivos buscam inibir a pobreza, para proporcionar a todas as famílias prosperidade
e bem-estar, tem como intuito também conservar e preservar o meio ambiente, onde se faz
necessário manter a igualdade para a sociedade e o Desenvolvimento Sustentável. Além dos 17
objetivos, existem 169 metas que auxiliam a alcançar tais medidas sem se desviar do objetivo
principal, buscando alcançar os três pilares do desenvolvimento sustentável, o ambiental, o social e
o econômico (ONU, 2018).
Esses objetivos e metas estabelecidas pela ONU foram desenvolvidos com um olhar
ambicioso, mas ao mesmo tempo transformador, os objetivos devem ser atingidos até 2030, onde
se busca viver em um mundo livre da pobreza, fome, doença e penúria, buscando levar uma
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alimentação nutritiva segura e saudável. As medidas buscam também proporcionar a sociedade uma
vida livre do medo da violência no campo, responsável por gerar sérios problemas à sociedade,
buscando também assegurar uma educação de qualidade de forma igualitária, água potável e
saneamento básico para que todos possam ter uma vida digna, buscando também, levar a toda
energia acessível, confiável e sustentável (ONU, 2018).
A forma de produção agroecológica é um dos principais pilares e objetivos do MST, aliado
a isso, a procura por alimentos saudáveis está cada vez mais presente na mentalidade popular. Para
Valadão e Moreira (2009, p. 2844):
Assim, a agroecologia assume para o MST a perspectiva de uma
outra forma de relação das pessoas com o mundo natural, não
mercantil, mas sim, construir uma sociedade que atenda às
necessidades dos seres humanos sem degradar os recursos naturais.
Proporcionar melhores condições de vida à comunidade e comercializar produtos saudáveis
não é tarefa fácil, pois o modelo de agricultura baseada em monocultivos para a exportação é
predominante no território brasileiro, denominado de agronegócio, esse modelo agrícola é
contraditório à produção agroecológica, bem como à implantação da reforma agrária. O trabalho é
duro e a união de todos os assentados nesse momento é muito importante, a mão de obra intensa
para se produzir agroecológico requer união, compreensão e força de vontade de todos os
envolvidos.
Ainda segundo o site da reforma agrária no Brasil, o movimento em prol da reforma agrária
aparece da seguinte forma:
O movimento defende uma organização da produção
agrícola nacional com um objetivo central para a produção
de alimentos saudáveis, sem utilização de agrotóxicos ou
alimentos

transgênicos

(ou

seja,

geneticamente

modificados). Acreditam que assim, estabelecerão o que
chamam de princípio da soberania alimentar.

Contudo, essas produções de alimentos sem a utilização de agrotóxicos, chamadas de
agricultura sustentável, além de contribuir para uma produção de alimentos saudáveis, também irão
reduzir os impactos ambientais, conforme Altieri (2004, p. 12).
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O objetivo maior da agricultura sustentável – que sustenta o
enfoque agroecológico – é a manutenção da produtividade
agrícola com o mínimo possível de impactos ambientais e
com retornos econômico-financeiros adequados à meta de
redução da pobreza, assim atendendo às necessidades sociais
das populações rurais.

Este artigo refere-se ao assentamento Valmir Mota de Oliveira, situado na cidade de
Cascavel, no Oeste do Paraná, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2017) possui uma população estimada de aproximadamente 319.608
pessoas, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2010) de 0,782, Produto Interno Bruto
(PIB) em 2015 estimado em R$ 32.372,08 e o principal setor econômico é o agronegócio com
mais de 4.000 estabelecimentos agropecuários, onde também predominam a indústria e o
comércio.
Diante do exposto, o presente relato retrata o assentamento Valmir Mota, com o objetivo
de mostrar a história do assentamento, sua luta, seus desafios, bem como sua organização, seu
modo de produção, analisando a realidade vivenciada por eles.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Métodos
A pesquisa tem enfoque descritivo, seu principal objetivo é a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis (GIL, 1999).
Tal investigação constitui-se de um estudo de caso, segundo Prodanov (2013) coleta e
analisa informações de determinada comunidade. Para Yin (2001) este tipo de pesquisa permite
analisar o significado e características dos eventos da vida real, tais como ciclos de vida
individuais e processos organizacionais e administrativos.
As informações foram coletadas através de entrevistas semiestruturadas com os líderes
do assentamento, em abril de 2018, em visita técnica realizada no assentamento Valmir Mota,
no município de Cascavel/PR. Participaram da reunião líderes do assentamento, da cooperativa,
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responsáveis pelas áreas de produção e comercialização e também o diretor do colégio
existente.
O trabalho possui uma abordagem interdisciplinar, envolvendo as áreas do
conhecimento da agronomia, administração, história, zootecnia e serviço social. Para Alvarenga
et al (2011) a interdisciplinaridade é a colaboração entre disciplinas diversas e entre setores
heterogêneos de uma mesma ciência que conduz a interações.

2.2 Resultados alcançados
2.2.1 O assentamento Valmir Mota
No início de 2004, algumas famílias que moravam no acampamento 1º de agosto que se
situava próximo ao posto de pedágio da BR 277 em Cascavel, foram remanejadas para o Distrito
de São João do Oeste, próximo do acampamento, através da compra pelo INCRA da fazenda
Refopas, destinando as terras para a criação de um assentamento da reforma agrária. O nome
do assentamento foi escolhido em homenagem a um militante do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), Valmir Mota de Oliveira (o Keno), que foi assassinado pela milícia
da transnacional Syngenta Seeds em 2007.
Atualmente residem no acampamento 83 famílias, provenientes de várias regiões do
estado do Paraná e de vários acampamentos. Algumas famílias vieram do Paraguai, são
conhecidos como “brasiguaios” (brasileiros, estabelecidos no Paraguai que imigraram e se
instalaram em áreas próximas à fronteira brasileira, na época da construção da Hidroelétrica de
Itaipu), mas vieram para a região há muitos anos atrás desde as primeiras ocupações na década
de 50. As Unidades de Produção Camponesa (Lotes Rurais do Assentamento) possuem em
média 03 alqueires (7,26 hectares), entre as famílias assentadas, aproximadamente 59 casas de
43 m2, foram construídas através de financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida na
modalidade rural. A construção das moradias da comunidade, segue um modelo padronizado
pelo projeto de assentamento do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), para se
adequar ao financiamento da Caixa Econômica Federal. Além dos 83 lotes, o Assentamento
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possui uma área comunitária para auto sustentação, onde está a sede da Cooperativa e projetase futuramente instalar uma unidade de produção de leite.
Dentro do assentamento estão instaladas duas escolas: uma municipal (matutino) e uma
estadual (vespertino), atendendo os estudantes do assentamento e das áreas rurais próximas. A
Escola Zumbi dos Palmares, consistia em um módulo educacional itinerante, e funcionava no
acampamento 1º de agosto desde 2004. Inicialmente a escola foi construída pelos próprios
moradores, com materiais precários, sem paredes laterais e com chão batido. Em 2014 a
prefeitura cedeu madeira, tinta e cimento e as famílias construíram uma nova estrutura para a
escola.
Em 17 de março de 2018 foi inaugurada a nova escola municipal, feita de alvenaria.
Atualmente a direção das duas escolas é feito pelo Professor Gilson Gonçalves, que já era
pedagogo no Acampamento 1º de Agosto. A proposta pedagógica das escolas segue as
diretrizes do projeto educacional do MST, que propõe atender os anseios e as necessidades das
famílias camponesas de educar as pessoas que trabalham no campo, para se articularem, se
organizarem e assumir a condição de protagonista da direção de seu destino. Essa proposta vem
sendo trabalhada desde 2013. As escolas atendem cerca de 220 educandos atualmente. A
estrutura atual da escola segue o formato de “casinhas” construídas em forma de círculo. Essa
escolha foi feita para dividir as turmas e uma não atrapalhar a outra. Já o formato de círculo, ou
mandala, é uma escolha feita inspirada na ideia de ciranda ou círculo da continuidade.
No planejamento inicial do assentamento, baseado no estudo do próprio MST, foi
percebida a necessidade de inovação, assim, com lotes menores do que outros assentamentos,
poderiam desincentivar a monocultura. No formato reduzido dos lotes, seria priorizada a
plantação agroecológica, com foco na diversidade de culturas. Essa escolha pela agroecologia
foi fundamentada no PDA (Plano de Desenvolvimento do Assentamento). Atualmente a
produção não se mantem 100% agroecológica, pois entendeu-se que exigiria um tempo até que
o mercado fosse conquistado e nesse tempo as famílias precisavam remunerar seu trabalho para
sobreviverem. Conforme um assentado: “Abrimos a proposta para não romper o diálogo. Uma
das coisas interessantes do movimento é que nós sempre zelamos pela comunidade”
(Entrevistado – Assentado, 6 de abril de 2018). Nesse mesmo objetivo de garantir a estadia das
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famílias, permitiu-se que algum dos membros da família trabalhassem fora do lote, para trazer
renda enquanto a produção não estava alavancada.
A aquisição de crédito é um fator limitante para o assentamento, no momento as famílias
não têm nenhum tipo de acesso a recursos para financiar suas produções. Atualmente apenas
10% das famílias conseguiram que o INCRA liberasse a DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf), que é documento essencial para acessar o crédito. O financiamento seria importante
para construção de vários itens faltantes no assentamento, como estradas, poços artesianos e as
moradias restantes. A água utilizada atualmente é extraída de mini poços construídos pelos
próprios moradores.
Outro desafio para os produtores é a forma de comercialização da produção excedente.
A produção é feita essencialmente para auto sustento, e o que sobra é revendida em feiras, na
Unioeste e em frente à Catedral de Cascavel. Conforme o depoimento de uma militante:
Hoje o assentamento tem muita proposta de feira tanto como
na região né mas a gente não tem tanta estrutura e pernas para
estar participando de todas. (Joelma – militante, 6 de abril de
2018).

Um dos objetivos é participar da feira do produtor, porém, muitos já se inscreveram e
não conseguiram vagas. Para os trabalhadores que estão atualmente produzindo de forma
convencional, soja e milho não agroecológicos, o entendimento das lideranças é de que o
mercado do agronegócio já está melhor organizado, ou seja, aquilo que o produtor planta e
colhe ele consegue vender. Já verduras e legumes, não há a garantia de venda, não tem escala e
precisa ter uma organização maior. Para facilitar a negociação dos produtos, recentemente foi
aberta uma cooperativa, a COPCRAFT (Cooperativa de Produção e Comercialização da
Agricultura Familiar e Reforma Agrária) com sede no assentamento, através dela, está sendo
feita a venda institucional de alguns produtos pelo PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar).
Apesar das dificuldades enfrentadas, os assentados têm consciência das vantagens
obtidas pelo fato da terra ser de boa qualidade e estarem próximos a uma cidade grande como
Cascavel. Além disso, em análises sobre a rentabilidade de produtos advindos da monocultura,
perceberam que a sobra é muito pequena, já que os lotes são pequenos, não permitindo a
produção em larga escala. Outro canal de revenda é o próprio local de produção, quando os
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consumidores procuram diretamente o assentamento para compra, porém em alguns casos esses
compradores são na verdade revendedores, que compram por um preço baixo e revendem
visando um lucro maior. Ainda existe a venda direta na rua, quando o trabalhador coloca o
produto no seu próprio carro e vai para rua comercializar. Um dos planos para o futuro é a
abertura de um mercado municipal no centro de Cascavel, de produtos agroecológicos, projeto
que já conta com o apoio da prefeitura que cedeu recentemente um espaço para isso.
Grande parte da produção atualmente gira em torno da cultura leiteira. A escolha foi
devido ao planejamento feito pelo PDA, pela facilidade e necessidade de pouco investimento,
já que o crédito ainda não foi liberado para as famílias. A maioria da produção é entregue em
laticínios e uma parte é comercializada através das feiras. Apesar do leite ser o carro chefe, a
produção hoje é extremamente diversificada, contendo os seguintes produtos: leite, queijo,
frango, ovos, tubérculos em geral (mandioca, cenoura, beterraba, batata doce, nabo e outros),
legumes variados (chuchu, abóboras, berinjela, pepino, caxi, maxixe), hortaliças (alface, rúcula,
couve), carne (suíno, carneiro), PANC’s (plantas alimentícias não convencionais, como
almeirão roxo, caramoela), frutas (cítricos, figo, banana, pêssego, maracujá, morango e outros),
temperos (alho e temperos de folha, como cebolinha e salsa) entre outros produtos. Algumas
frutas estão sendo produzidas em sistemas agroflorestais iniciados há dois anos e que pouco a
pouco tem maior aceitação das famílias. A escolha do que será cultivado, é feita pelo próprio
produtor, porém ocorre um planejamento com as famílias para que não falte produção para
entrega ao PNAE e para as feiras. Existem também demandas recolhidas pela equipe que
trabalha nas feiras, quando algum consumidor demanda certo produto, a equipe conversa com
as famílias para ver quem se habilita a produzi-lo.
Para capacitação, sempre que necessário o assentamento busca por parcerias. Possuem
assistência técnica por convênios como o CAPA/ITAIPU (Centro de Apoio e Promoção da
Agroecologia) com sede em Marechal Cândido Rondon, vinculado à Igreja Luterana. O Grupo
da Rede Ecovida de Agroecologia já certificou 14 agricultores no assentamento Valmir Mota.
Em relação a formação da renda das famílias, estas provem em parte da produção de
alimentos, alguns assentados trabalham na escola, sendo concursados em nível de graduação,
outros trabalham em empregos temporários próximos à área do assentamento, em funções como
saqueiro, serviços gerais, pedreiro entre outras. Algumas famílias recebem bolsa família, não
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há levantamento ao certo de quantas são, mas conforme depoimento de um assentado, no
passado o número já foi maior, o que pode significar relativo aumento das condições
econômicas de algumas famílias, atualmente várias famílias já conseguiram abrir mão do
benefício pois conseguem garantir seu sustento através do seu trabalho, seja na propriedade ou
em outra função complementar. Percebe-se também que muitos assentados resolveram
complementar seus conhecimentos e auxiliar no desenvolvimento do assentamento cursando
cursos de graduação e nível técnico disponíveis nos centros urbanos.
Em relação às atividades de lazer e esporte, os militantes acham que é necessário investir
em infraestrutura, para que isso motive as famílias a permanecerem no campo. Existe um campo
de futebol, porém, o mesmo não está gramado ainda e não há uma quadra poliesportiva.
Atualmente o lazer se dá através de reuniões de família, festividades religiosas e eventuais
bailes.
A coleta de lixo é efetuada, através de um convênio com a prefeitura, onde os moradores
levam o lixo até uma caçamba que fica próxima à estrada e a prefeitura recolhe. As estradas estão
em boas condições de tráfego, mas foi necessária a intervenção da prefeitura para que os ônibus
escolares pudessem circular. O atendimento de saúde é feito através do
posto de saúde que em São João d’Oeste, que fica cerca de 18 km do assentamento.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

B

A
CD

Figura 1. O assentamento Valmir Mota. A- Escola em formato de “casinhas” dispostas em círculo. B- Lideranças
do assentamento Valmir Mota e pesquisadores da Unioeste. C- Produção Agrícola no assentamento Valmir Mota.
D- Feira na Unioeste em Cascavel.

2.2.2 O Assentamento Valmir Mota e os ODS’s

O Assentamento Valmir Mota segue as diretrizes do PDA (Plano de Desenvolvimento
de Assentamento), que tem algumas premissas que são inerentes ao Movimento sem Terra. A
luta pela reforma agrária, pode ser analisada sob a perspectiva dos ODS, uma vez que o
assentamento Valmir Mota atende a pelo menos oito (8), resumidos no Quadro 1.

Erradicação da pobreza
O ODS 1 tem como objetivo acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares. A reforma agrária pode promover melhor remuneração ao trabalhador rural,
diminuindo os índices de migrações.
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Fome zero e agricultura sustentável
O ODS 2 tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O assentamento Valmir Mota faz
isso de várias formas, produzindo alimentos para seu próprio consumo, comercializando o
excedente por um preço acessível ao restante da população, produzindo de forma sustentável,
através da agroecologia.

Saúde e bem-estar
O ODS 3 tem como objetivo assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todas e todos, em todas as idades. Através da produção agroecológica é possível viver sem a
interferência de agrotóxicos, o que se reflete na alteração de humor que os produtores têm em
saber que estão em contato com suas origens, produzindo algo saudável para suas famílias e
para a população.

Educação de qualidade
O ODS 4 tem como objetivo assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. O
assentamento Valmir Mota possui dentro de sua estrutura duas escolas com projeto pedagógico
específico alunos que vivem no meio rural. Além disso, existe um incentivo ao estudo
continuado, universitário ou técnico.

Trabalho decente e crescimento econômico
O ODS 8 tem como objetivo promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo
e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Além de
proporcionar emprego e renda para as famílias assentadas, a comunidade do Valmir Mota
atinge esse objetivo ao produzir com diversificação e inovação, proporcionando trabalho
decente e digno para jovens, homens e mulheres.
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Redução das desigualdades
O ODS 10 tem como objetivo reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A
reforma agrária é uma forma de reduzir a desigualdade através da distribuição justa de terras.
Além disso outra forma de redução das desigualdades é através do trabalho, já que com isso é
possível aumentar a renda das famílias e também proporcionar maior autonomia aos produtores,
promovendo a inclusão social, econômica e política.

Cidades e comunidades sustentáveis
O ODS 11 tem como objetivo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis. O assentamento Valmir Mota faz isso ao salvaguardar
patrimônios naturais, auxiliando na redução de impacto ambiental. Além disso apoia as relações
econômicas, sociais e ambientais entre áreas urbanas e rurais.

Consumo e produção responsáveis
O ODS 12 tem como objetivo assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
O assentamento faz isso realizar a gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.
Atinge esse objetivo também ao produzir sem agrotóxico, garantindo um manejo
ambientalmente saudável.

Conforme observado e analisado, o assentamento Valmir Mota está em conformidade
com 8 dos 17 objetivos sustentáveis. Pode-se dizer que atinge uma grande parte desses
objetivos, através do formato como o assentamento é constituído, bem como pela própria
escolha da agroecologia como forma de produção. No quadro 1 é possível verificar um resumo
dos ODS e como o assentamento se relaciona. É possível afirmar através da observação de 1
assentamento que outros também tem a possibilidade de promover o desenvolvimento
sustentável.
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Quadro 1-O assentamento Valmir Mota em conformidade com os ODS’s.
ODS

Descrição do ODS

Relação com o Assentamento

1-Erradicação da Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em Com a reforma agrária é possível diminuir a pobreza, assegurando
todos os lugares.
remuneração para a mão de obra rural.
pobreza
2-Fome zero e
agricultura
sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e Produz e propicia acesso a alimentos saudáveis, seguros e nutritivos.
melhoria da nutrição e promover a agricultura Apoia a agricultura familiar, sistemas sustentáveis de produção e a
sustentável.
também a diversidade genética (sementes e animais).

3-Saúde e
bem estar

Assegurar uma vida saudável e promover o bemestar Auxilia nesse objetivo pela sustentabilidade, reduzindo mortes e
para todas e todos, em todas as idades.
doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição
do ar e água do solo.

4-Educação
de qualidade

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de Incentivo à educação para todos, garantindo habilidades técnicas,
qualidade,
e promover
oportunidades
de focando em educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. vida sustentáveis.

8-Trabalho
decente e
crescimento
econômico

Promover o crescimento econômico sustentado, Proporciona trabalho decente e crescimento econômico de forma
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e sustentável.
trabalho decente para todas e todos.

10-Redução das Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre
eles.
desigualdades

Aumenta a renda da população mais pobre. Busca a igualdade de
oportunidades e redução de desigualdades, tanto pela distribuição da
terra como pela geração de oportunidade de trabalho.

11-Cidades e
comunidades
sustentáveis

Tornar as cidades e os assentamentos humanos Salvaguarda patrimônios naturais, e auxilia na redução de impacto
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
ambiental. Além disso apoia as relações econômicas, sociais e
ambientais entre áreas urbanas e rurais.

12-Consumo e
produção
responsáveis

Assegurar padrões de produção e de consumo
sustentáveis.

Faz gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais. Produz
sem agrotóxico, garantindo um manejo ambientalmente saudável.

3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conquista da terra pelos militantes do assentamento Valmir Mota foi, de fato, um
momento icônico na vida de quem luta pela reforma agrária e, enfim, conseguiu uma área de
terra para tirar o auto sustento. A organização social e produção agrícola observada no
assentamento comprova que o acesso à terra por estes camponeses promoveu o
desenvolvimento social dos assentados e o desenvolvimento regional da área, que agora abriga,
gera renda e trabalho para cerca de 83 famílias.
Apesar de todas as dificuldades da produção agroecológica de pequena escala e do acesso aos
mercados da agricultura familiar, do pouco volume de crédito dos camponeses, as famílias
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conseguem produzir alimentos de qualidade e vender o excedente em feiras da cidade e no próprio
assentamento. O desenvolvimento de uma cooperativa no assentamento contribuiu muito para a
organização dos agricultores e para a descoberta de canais de comercialização. De fato, a cooperativa
promoveu a geração de renda através de vendas em cadeias curtas, também permitindo o importante
acesso ao mercado institucional, através da entrega de alimentos para a merenda escolar, via PNAE.
A escolha pela produção de forma agroecológica, descrita no Plano de Desenvolvimento
do Assentamento, ainda não atingiu a abrangência planejada no início da ocupação da área.
Atualmente, com a adequação das áreas, o aprimoramento técnico dos agricultores nas técnicas
agroecológicas, os assentados esperam fortalecer suas bases produtivas e construir mercados,
com o objetivo de, no futuro, atingir 100% de produção agroecológica no assentamento,
conforme estipulado no PDA.
Por fim, considerando os fortes laços de associação e cooperação entre os membros do
movimento que habitam no local, a geração de renda através de uma produção agrícola de
qualidade, com um comércio embasado em uma econômica solidária e a preservação ambiental
imposta no assentamento desde a estipulação de seu PDA, demonstra que a participação social
dos camponeses e a dedicação por uma agricultura ecológica, contribui para a promoção de um
desenvolvimento rural sustentável, que contemple o desenvolvimento das dimensões
econômica, social e ambiental.
Nestas circunstâncias a relação do assentamento Valmir Motta com as 8 ODS,
erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de
qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades e
comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, formam o suporte para a
mudança que a agenda 2030 propõe.
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Resumo
Este projeto foi elaborado em conjunto com pesquisadores de dois Grupos de Pesquisa da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná: Grupo de Estudo e Pesquisa em Segurança
Alimentar (GEPSA) e Grupo de Estudos Territoriais (GETERR). O projeto está fundamentado
na percepção quanto importância da cultura, do patrimônio e do saber-fazer, existentes no
território Sudoeste do Paraná, de base tradicional na agricultura familiar e pequenas
propriedades. Neste sentido, o projeto considera os sistemas de produção da agricultura
convencional, agroecológico e orgânico dos agricultores familiares e a necessidade de melhoria
da qualidade da produção agroindustrial, no que se refere à produção segura, ao mesmo tempo
em que respeita a cultura e as práticas produtivas e alimentares dos produtores. Até o momento,
na parte de extensão, o projeto realizou três cursos de capacitação voltados para agricultores,
estudantes e trabalhadores da área de alimentos, ministrados por professores da UNIOESTE e
professores colaboradores do projeto. Na pesquisa, estão sendo realizados questionários com
famílias de agricultores do sudoeste do Paraná. O objetivo do projeto é traçar um perfil das
famílias de agricultores com relação à tradições e cultura alimentar, promovendo boas práticas
e segurança alimentar em todas as etapas de produção agroindustrial.

Palavras-chave: Segurança Alimentar, Cultura Alimentar, Agroecologia, Agricultura Familiar.

Abstract
This project was elaborated in a partnership between two research groups part of the State
University of West of Paraná: Research and Study Group in Food Security (GEPSA) and
Territorial Studies Group (GETERR). The project is based on the perception about culture,
propriety and the know-how-to-do in the Southwest of Paraná, where the roots are in the family
farming and small plantations. Regarding, the project considers the conventional,
agroecological and organic farming by the family farmers and the need of improving the quality
of the agroindustrial production, in which concerns safe production, at the same time respecting
the culture and the farmer’s farming and food habits. At the moment, the project has offered
three training courses to farmers, students and workers in the food security field, lectured by
professors at UNIOESTE and partners of the project. For the research, interviews are being
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made with families of farmers in the Southwest of Paraná. The project’s goal is to build a profile
of the families of farmers in regard to traditions and food culture, promoting good habits and
food security in every step of the agroindustrial production.

Key words: Food security, Food culture, Agroecology, Family Farming.
1. INTRODUÇÃO
Ao pensarmos esse projeto, partimos na noção de segurança alimentar no seu contexto
abrangente. Aquele que compreende a segurança dos alimentos do ponto de vista da segurança
sanitária e qualidade dos alimentos, mas, também, na compreensão do viés cultural e político
da alimentação, abrangendo, assim, aspectos simbólicos, patrimoniais, de soberania alimentar
e a valorização da cultura alimentar e do território. Soberania alimentar aqui compreendida no
sentido de que os agricultores familiares tenham a liberdade de preservar suas práticas
alimentares saudáveis e de herança cultural, de forma a não se verem obrigados a permanecer
cativos ou a aderir a tecnologias que prejudiquem a saúde da família e a saúde do ambiente.
A produção de alimentos envolve complexas interações humanas e naturais que foram
se complexificando no decorrer do desenvolvimento da humanidade e acabaram por expor
imbricadas relações de poder e inequidades, bem como repercussões ambientais, sociais e sobre
a saúde humana, que se tornaram objeto de clamor de diferentes movimentos sociais e
ambientais (AZEVEDO, 2017, p. 276-307).
As produções orgânicas, agroecológicas e outras formas de agricultura sustentáveis,
estão atreladas além de um cultivo livre de agrotóxicos e outros aditivos agrícolas, relacionamse
também a uma forma de produção agrícola que desde o início da cadeia produtiva não
prejudique a saúde e nem a cultura alimentar do agricultor, dos consumidores e também a uma
forma de cultivo que não cause danos ao meio ambiente.
O Sudoeste do Paraná, se caracteriza pela pequena propriedade, com mão-de obra
principalmente familiar na maior parte dos sistemas de produção. A cultura europeia, sobretudo
italiana e alemã, são as mais presentes dentre os agricultores familiares, em função do incentivo
do Governo Federal à ocupação territorial já na década de 1940. Interessaram-se em migrar para
a região, sobretudo, os descendentes de imigrantes italianos e alemães que já habitavam o Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. Caracteriza-se por uma agricultura peculiar, cuja forma
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produtiva inicialmente era voltada basicamente para o autoconsumo com características
coloniais e foi sendo alterado com o processo de modernização da agricultura, passando a contar
tanto com a produção típica de base tradicional familiar como também, com uma produção de
base moderna e com maiores aportes tecnológicos. A produção integrada é uma das
características produtivas da região, sobretudo, as atividades de suinocultura e avicultura. Outros
produtos que se destacam são: a produção de grãos, como soja e milho, principalmente, e ainda
leite, fumo e algumas espécies de frutíferas. A partir da década de 1990, a produção orgânica
passa a representar um crescente interesse para os produtores familiares, fazendo surgir e
ampliar a discussão com enfoque agroecológico (Ragazzon; Silochi; Lima, 2012)
As experiências acumuladas da equipe de trabalho têm sido principalmente nas
aproximações com grupos rurais familiares (produtores rurais, famílias rurais, trabalhadores
rurais, coletivo de mulheres rurais). Neste sentido, o foco do projeto se destina a este público
sempre considerando a segurança alimentar nas suas dimensões ambientais, culturais,
econômicas, regionais e sociais, conforme previsto no Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006. É importante ressaltar que a
equipe já possui aproximações de trabalhos (pesquisa e extensão) como agricultores familiares
do Sudoeste do Paraná, local onde está localizada a instituição proponente desta proposta.
O projeto representa um esforço multidisciplinar, com pesquisadores das áreas de
ciência e tecnologia de alimentos, nutrição, geografia agrária, sociologia, sociologia rural,
antropologia rural e antropologia da alimentação, microbiologia de alimentos, extensão rural,
economia doméstica e serviço social e, ainda, o envolvimento de uma pesquisadora de outro
país da América do Sul, o que permite importantes trocas de experiências e aprendizados
bilaterais.
A produção familiar é a principal atividade econômica de diversas regiões brasileiras e
precisa ser fortalecida, pois o potencial dos agricultores familiares na geração de empregos e
renda é muito importante. É preciso garantir a eles acesso ao crédito, condições e tecnologias
para a produção e para o manejo sustentável de seus estabelecimentos, além de garantias para a
comercialização dos seus produtos, agrícolas ou não (LIMA e WILKINSON, 2002).
A multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade em pesquisa e extensão são importantes
ferramentas por permitirem a interação entre as diferentes lentes adquiridas a partir da formação
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técnico-científica sobre um mesmo tema. A agricultura familiar é plural, ou seja, ela possui
diversas particularidades que se misturam e que a tornam ao mesmo tempo peculiar nos seus
modos de vida, de reprodução social e produtiva. Assim, para os grupos rurais - principais
sujeitos desta pesquisa, ou seja, a quem a proposta se destina - a atuação de uma equipe com
diferentes percepções, olhares e competências sobre as questões da ruralidade e da segurança
alimentar podem propiciar resultados muito benéficos. Bem como, trazer importantes
contribuições, de modo mais amplo, para o debate acerca do desenvolvimento científico e
tecnológico na área de Segurança Alimentar e Nutricional.

2. DESENVOLVIMENTO
O Desenvolvimento do projeto se dá em duas partes: pesquisa e extensão. A pesquisa
tem o foco em realizar análise qualitativa da cultura alimentar de famílias de agricultores no
sudoeste do Paraná enquanto a extensão oferece cursos de capacitação para estas famílias,
estudantes e trabalhadores da área.
Pesquisa
Para a condução da pesquisa, questionários com agricultores estão sendo realizados em
municípios da região Sudoeste do Paraná. Os questionários estão sendo aplicados por membros
do grupo de pesquisa e colaboradores do projeto.
Como estrutura metodológica serão utilizados os direcionamentos de Poulain & Proença
(2003), que tratam da metodologia voltada ao estudo das práticas alimentares num contexto de
uma sociologia da alimentação e, ainda, Quivy & Campenhoudt (1992), Bauer & Gaskell (2002)
que abordam a investigação científica em Ciências Sociais. As entrevistas estão sendo gravadas,
caso sejam que permitidas pelos participantes, sendo utilizado um roteiro semiestruturado,
abordando temas como: hábitos alimentares, produção realizada na propriedade e mudanças na
cultura alimentar no decorrer entre as gerações.
Dentre outras questões, busca-se nas entrevistas verificar junto às famílias a influência
da herança culinária envolvendo a cultura imaterial (cadernos de receitas, eventos relacionados
à comida que são tradicionais na família); a representação das práticas alimentares no tempo
passado e presente e o papel das guardiãs da tradição da culinária familiar. Em relação às
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histórias de vida alimentar, o roteiro implica em levar o entrevistado a reconstruir sua história
alimentar.
Alimento é um dos requerimentos básicos para a existência de um povo, e a aquisição
desta comida desempenha um papel importante na formação de qualquer cultura. Os métodos
de procurar e processar esses alimentos estão intimamente ligados à expressão cultural e social
de um povo (LEONARDO, 2009).
Extensão
Na parte da extensão foram e estão sendo realizados cursos na área de Segurança
Alimentar e Nutricional. Já foram ministrados 3 módulos, e os restantes vão ser ministrados até
o final de 2019. Dentre os participantes do curso estão agricultores e agricultoras familiares,
manipuladores de alimentos de escolas, responsáveis técnicos do PNAE, conselheiros de SAN,
técnicos de ATER e estudantes universitários.
O primeiro módulo foi “A importância do território e dos sujeitos para a autonomia
produtiva e de comercialização nas práticas agroecológicas”, ministrado pelo professor Dr.
Marcos Aurelio Saquet. O segundo módulo foi “A experiência em políticas de segurança
alimentar e nutricional voltadas à territórios locais na Argentina”, ministrado pela professora
Dra. Irene Velarde, que atua na Universidad Nacional de La Plata, na Argentina. O terceiro
módulo “Boas práticas agrícolas na pós colheita de grãos, frutas e hortaliças”, foi ministrado
em conjunto pelas professoras Dra. Rose Silochi e Dra. Vanderléia Schoeninger.
Os próximos módulos a serem realizados serão: Segurança Alimentar e Nutricional com
enfoque na Produção Segura de Alimentos - Microbiologia; Cooperativismo e o Papel das
Redes Curtas e Longas de Comercialização Agrícola; Aspectos Socioculturais da Alimentação
e as Transformações Contemporâneas; Boas Práticas de Fabricação - Higiene ambiental e nas
etapas de preparação/processamento de alimentos/ Consumo sustentável.
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Figura 1: Aula prática de higienização de frutas, grãos e hortaliças. Realizado no dia 26 de abril,
na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com alunos e técnicos da Emater.

Figura 2: Aula teórica durante o curso de qualificação de “Boas práticas agrícolas na pós
colheita de grãos, frutas e hortaliças”, realizado no dia 25 de abril de 2019.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável\bz b\

Figura 3: Visita técnica em uma propriedade agrícola que produz hortaliças na cidade de
Francisco Beltrão, realizado no dia 24 de abril de 2019.

3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da proposta do projeto foi fundamentada importância da cultura, do patrimônio e
do saber-fazer, existentes no território Sudoeste do Paraná, baseados na agricultura familiar e
pequenas propriedades. Neste sentido, levamos em consideração o perfil do sistema de práticas
alimentares regional e a necessidade de melhoria da qualidade da produção agroindustrial, no
que se refere à produção segura, ao mesmo tempo em que respeita a cultura e as práticas
produtivas e alimentares dos produtores. A melhoria de qualidade é importante para impulsionar
a comercialização e, consequentemente, contribuir para reprodução econômica e social dessas
famílias, mas é também importante para o autoconsumo das famílias.

Os resultados até o

momento em relação às atividades de extensão tecnológica têm nos levado a refletir sobre as
dificuldades de logística que os agricultores e agricultoras enfrentam para participar de agendas
e ações voltadas à extensão quando essas acontecem fora de suas localidades de vida e de
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trabalho, ainda que sejam tema de seu interesse. Percebemos a necessidade de ampliarmos
discussões sobre metodologias pontuais voltadas à extensão rural, observando as peculiares de
cada grupo trabalhado. Apesar de o curso de qualificação ainda estar em andamento, restando
quatro módulos a serem ofertados, até o momento da elaboração textual deste trabalho, a
participação dos agricultores e agricultoras, responsáveis por módulos de produção, foi
pequena. Porém, é importante destacar que tem havido boa presença de seus filhos, estudantes
universitários, o que é muito positivo e nos traz alento, enquanto professores, pesquisadores e
extensionistas.
No que se refere à atividade de pesquisa, temos conseguido bons resultados na
condução, além de muita atenção e paciência dos agricultores e agricultoras que estão
respondendo ao nosso longo roteiro de entrevistas. Os dados estão sendo sistematizados e
analisados e há ainda pesquisas a serem realizadas. Tais análises serão publicadas na forma de
artigo que trará informações sobre as ruralidades no Sudoeste do Paraná, no que se refere aos
significados culturais da comida e as relações de comensalidade atendo-se às mudanças e
permanências referentes às práticas alimentares cotidianas, as articulações entre o tradicional e
o moderno nas relações de comensalidade; ao processo de escolha alimentar; o consumo
realizado cotidianamente e os princípios que a determinam; a influência dos guardiães da
tradição na reprodução do gosto, no processo de significação e ressignificação da comida
atrelada às práticas, à sua percepção enquanto patrimônio cultural, aos saberes e aos hábitos
alimentares, tanto no cotidiano quanto nos rituais.
Muitas vezes percebemos em nossas outras pesquisas e trabalhos de extensão uma certa
desvalorização dos próprios agricultores quanto ao seu modo de vida e seu modo de produção
e de reprodução social, levando-os a considerar pequeno, ou desimportante, o seu papel na
sociedade mais ampla no que se refere à produção de alimentos. É importante trabalhar a noção
de empoderamento da agricultura familiar para se pensar a sustentabilidade de segurança
alimentar e nutricional – sejam os agricultores inseridos no viés agroecológico, sejam aqueles
inseridos no sistema de produção orgânica em transição para agroecologia.
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Resumo
Este projeto foi elaborado em conjunto com pesquisadores de dois Grupos de Pesquisa da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná: Grupo de Estudo e Pesquisa em Segurança
Alimentar (GEPSA) e Grupo de Estudos Territoriais (GETERR). O projeto está fundamentado
na percepção quanto importância da cultura, do patrimônio e do saber-fazer, existentes no
território Sudoeste do Paraná, de base tradicional na agricultura familiar e pequenas
propriedades. Neste sentido, o projeto considera os sistemas de produção da agricultura
convencional, agroecológico e orgânico dos agricultores familiares e a necessidade de melhoria
da qualidade da produção agroindustrial, no que se refere à produção segura, ao mesmo tempo
em que respeita a cultura e as práticas produtivas e alimentares dos produtores. Até o momento,
na parte de extensão, o projeto realizou três cursos de capacitação voltados para agricultores,
estudantes e trabalhadores da área de alimentos, ministrados por professores da UNIOESTE e
professores colaboradores do projeto. Na pesquisa, estão sendo realizados questionários com
famílias de agricultores do sudoeste do Paraná. O objetivo do projeto é traçar um perfil das
famílias de agricultores com relação à tradições e cultura alimentar, promovendo boas práticas
e segurança alimentar em todas as etapas de produção agroindustrial.

Palavras-chave: Segurança Alimentar, Cultura Alimentar, Agroecologia, Agricultura Familiar.

Abstract
This project was elaborated in a partnership between two research groups part of the State
University of West of Paraná: Research and Study Group in Food Security (GEPSA) and
Territorial Studies Group (GETERR). The project is based on the perception about culture,
propriety and the know-how-to-do in the Southwest of Paraná, where the roots are in the family
farming and small plantations. Regarding, the project considers the conventional,
agroecological and organic farming by the family farmers and the need of improving the quality
of the agroindustrial production, in which concerns safe production, at the same time respecting
the culture and the farmer’s farming and food habits. At the moment, the project has offered
three training courses to farmers, students and workers in the food security field, lectured by
professors at UNIOESTE and partners of the project. For the research, interviews are being
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made with families of farmers in the Southwest of Paraná. The project’s goal is to build a profile
of the families of farmers in regard to traditions and food culture, promoting good habits and
food security in every step of the agroindustrial production.

Key words: Food security, Food culture, Agroecology, Family Farming.
1. INTRODUÇÃO
Ao pensarmos esse projeto, partimos na noção de segurança alimentar no seu contexto
abrangente. Aquele que compreende a segurança dos alimentos do ponto de vista da segurança
sanitária e qualidade dos alimentos, mas, também, na compreensão do viés cultural e político
da alimentação, abrangendo, assim, aspectos simbólicos, patrimoniais, de soberania alimentar
e a valorização da cultura alimentar e do território. Soberania alimentar aqui compreendida no
sentido de que os agricultores familiares tenham a liberdade de preservar suas práticas
alimentares saudáveis e de herança cultural, de forma a não se verem obrigados a permanecer
cativos ou a aderir a tecnologias que prejudiquem a saúde da família e a saúde do ambiente.
A produção de alimentos envolve complexas interações humanas e naturais que foram
se complexificando no decorrer do desenvolvimento da humanidade e acabaram por expor
imbricadas relações de poder e inequidades, bem como repercussões ambientais, sociais e sobre
a saúde humana, que se tornaram objeto de clamor de diferentes movimentos sociais e
ambientais (AZEVEDO, 2017, p. 276-307).
As produções orgânicas, agroecológicas e outras formas de agricultura sustentáveis,
estão atreladas além de um cultivo livre de agrotóxicos e outros aditivos agrícolas, relacionamse
também a uma forma de produção agrícola que desde o início da cadeia produtiva não
prejudique a saúde e nem a cultura alimentar do agricultor, dos consumidores e também a uma
forma de cultivo que não cause danos ao meio ambiente.
O

Sudoeste do Paraná, se caracteriza pela pequena propriedade, com mão-

de obra principalmente familiar na maior parte dos sistemas de produção. A cultura
europeia, sobretudo italiana e alemã, são as mais presentes dentre os agricultores
familiares, em função do incentivo do Governo Federal à ocupação territorial já na
década de 1940. Interessaram-se em migrar para a região, sobretudo, os descendentes
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de imigrantes italianos e alemães que já habitavam o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Caracteriza-se por uma agricultura peculiar, cuja forma produtiva inicialmente
era voltada basicamente para o autoconsumo com características coloniais e foi sendo
alterado com o processo de modernização da agricultura, passando a contar tanto com a
produção típica de base tradicional familiar como também, com uma produção de base
moderna e com maiores aportes tecnológicos. A produção integrada é uma das
características produtivas da região, sobretudo, as atividades de suinocultura e
avicultura. Outros produtos que se destacam são: a produção de grãos, como soja e
milho, principalmente, e ainda leite, fumo e algumas espécies de frutíferas. A partir da
década de 1990, a produção orgânica passa a representar um crescente interesse para os
produtores familiares, fazendo surgir e ampliar a discussão com enfoque agroecológico
(Ragazzon; Silochi; Lima, 2012)
As experiências acumuladas da equipe de trabalho têm sido principalmente nas
aproximações com grupos rurais familiares (produtores rurais, famílias rurais, trabalhadores
rurais, coletivo de mulheres rurais). Neste sentido, o foco do projeto se destina a este público
sempre considerando a segurança alimentar nas suas dimensões ambientais, culturais,
econômicas, regionais e sociais, conforme previsto no Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006. É importante ressaltar que a
equipe já possui aproximações de trabalhos (pesquisa e extensão) como agricultores familiares
do Sudoeste do Paraná, local onde está localizada a instituição proponente desta proposta.
O projeto representa um esforço multidisciplinar, com pesquisadores das áreas de
ciência e tecnologia de alimentos, nutrição, geografia agrária, sociologia, sociologia rural,
antropologia rural e antropologia da alimentação, microbiologia de alimentos, extensão rural,
economia doméstica e serviço social e, ainda, o envolvimento de uma pesquisadora de outro
país da América do Sul, o que permite importantes trocas de experiências e aprendizados
bilaterais.
A produção familiar é a principal atividade econômica de diversas regiões brasileiras e
precisa ser fortalecida, pois o potencial dos agricultores familiares na geração de empregos e
renda é muito importante. É preciso garantir a eles acesso ao crédito, condições e tecnologias
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para a produção e para o manejo sustentável de seus estabelecimentos, além de garantias para a
comercialização dos seus produtos, agrícolas ou não (LIMA e WILKINSON, 2002).
A multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade em pesquisa e extensão são importantes
ferramentas por permitirem a interação entre as diferentes lentes adquiridas a partir da formação
técnico-científica sobre um mesmo tema. A agricultura familiar é plural, ou seja, ela possui
diversas particularidades que se misturam e que a tornam ao mesmo tempo peculiar nos seus
modos de vida, de reprodução social e produtiva. Assim, para os grupos rurais - principais
sujeitos desta pesquisa, ou seja, a quem a proposta se destina - a atuação de uma equipe com
diferentes percepções, olhares e competências sobre as questões da ruralidade e da segurança
alimentar podem propiciar resultados muito benéficos. Bem como, trazer importantes
contribuições, de modo mais amplo, para o debate acerca do desenvolvimento científico e
tecnológico na área de Segurança Alimentar e Nutricional.

2. DESENVOLVIMENTO
O

desenvolvimento do projeto se dá em duas partes: pesquisa e extensão. A

pesquisa tem o foco em realizar análise qualitativa da cultura alimentar de famílias de
agricultores no sudoeste do Paraná enquanto a extensão oferece cursos de capacitação
para estas famílias, estudantes e trabalhadores da área.
Pesquisa
Para a condução da pesquisa, questionários com agricultores estão sendo realizados em
municípios da região Sudoeste do Paraná. Os questionários estão sendo aplicados por membros
do grupo de pesquisa e colaboradores do projeto.
Como estrutura metodológica serão utilizados os direcionamentos de Poulain & Proença
(2003), que tratam da metodologia voltada ao estudo das práticas alimentares num contexto de
uma sociologia da alimentação e, ainda, Quivy & Campenhoudt (1992), Bauer & Gaskell (2002)
que abordam a investigação científica em Ciências Sociais. As entrevistas estão sendo gravadas,
caso sejam que permitidas pelos participantes, sendo utilizado um roteiro semiestruturado,
abordando temas como: hábitos alimentares, produção realizada na propriedade e mudanças na
cultura alimentar no decorrer entre as gerações.
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Dentre outras questões, busca-se nas entrevistas verificar junto às famílias a influência
da herança culinária envolvendo a cultura imaterial (cadernos de receitas, eventos relacionados
à comida que são tradicionais na família); a representação das práticas alimentares no tempo
passado e presente e o papel das guardiãs da tradição da culinária familiar. Em relação às
histórias de vida alimentar, o roteiro implica em levar o entrevistado a reconstruir sua história
alimentar.
Alimento é um dos requerimentos básicos para a existência de um povo, e a aquisição
desta comida desempenha um papel importante na formação de qualquer cultura. Os métodos
de procurar e processar esses alimentos estão intimamente ligados à expressão cultural e social
de um povo (LEONARDO, 2009).
Extensão
Na parte da extensão foram e estão sendo realizados cursos na área de Segurança
Alimentar e Nutricional. Já foram ministrados 3 módulos, e os restantes vão ser ministrados até
o final de 2019. Dentre os participantes do curso estão agricultores e agricultoras familiares,
manipuladores de alimentos de escolas, responsáveis técnicos do PNAE, conselheiros de SAN,
técnicos de ATER e estudantes universitários.
O primeiro módulo foi “A importância do território e dos sujeitos para a autonomia
produtiva e de comercialização nas práticas agroecológicas”, ministrado pelo professor Dr.
Marcos Aurelio Saquet. O segundo módulo foi “A experiência em políticas de segurança
alimentar e nutricional voltadas à territórios locais na Argentina”, ministrado pela professora
Dra. Irene Velarde, que atua na Universidad Nacional de La Plata, na Argentina. O terceiro
módulo “Boas práticas agrícolas na pós colheita de grãos, frutas e hortaliças”, foi ministrado
em conjunto pelas professoras Dra. Rose Silochi e Dra. Vanderléia Schoeninger.
Os próximos módulos a serem realizados serão: Segurança Alimentar e Nutricional com
enfoque na Produção Segura de Alimentos - Microbiologia; Cooperativismo e o Papel das
Redes Curtas e Longas de Comercialização Agrícola; Aspectos Socioculturais da Alimentação
e as Transformações Contemporâneas; Boas Práticas de Fabricação - Higiene ambiental e nas
etapas de preparação/processamento de alimentos/ Consumo sustentável.
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Figura 1: Aula prática de higienização de frutas, grãos e hortaliças. Realizado no dia 26 de abril,
na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com alunos e técnicos da Emater.

Figura 2: Aula teórica durante o curso de qualificação de “Boas práticas agrícolas na pós
colheita de grãos, frutas e hortaliças”, realizado no dia 25 de abril de 2019.
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Figura 3: Visita técnica em uma propriedade agrícola que produz hortaliças na cidade de
Francisco Beltrão, realizado no dia 24 de abril de 2019.

3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da proposta do projeto foi fundamentada importância da cultura, do patrimônio e
do saber-fazer, existentes no território Sudoeste do Paraná, baseados na agricultura familiar e
pequenas propriedades. Neste sentido, levamos em consideração o perfil do sistema de práticas
alimentares regional e a necessidade de melhoria da qualidade da produção agroindustrial, no
que se refere à produção segura, ao mesmo tempo em que respeita a cultura e as práticas
produtivas e alimentares dos produtores. A melhoria de qualidade é importante para impulsionar
a comercialização e, consequentemente, contribuir para reprodução econômica e social dessas
famílias, mas é também importante para o autoconsumo das famílias.

Os resultados até o

momento em relação às atividades de extensão tecnológica têm nos levado a refletir sobre as
dificuldades de logística que os agricultores e agricultoras enfrentam para participar de agendas
e ações voltadas à extensão quando essas acontecem fora de suas localidades de vida e de
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trabalho, ainda que sejam tema de seu interesse. Percebemos a necessidade de ampliarmos
discussões sobre metodologias pontuais voltadas à extensão rural, observando as peculiares de
cada grupo trabalhado. Apesar de o curso de qualificação ainda estar em andamento, restando
quatro módulos a serem ofertados, até o momento da elaboração textual deste trabalho, a
participação dos agricultores e agricultoras, responsáveis por módulos de produção, foi
pequena. Porém, é importante destacar que tem havido boa presença de seus filhos, estudantes
universitários, o que é muito positivo e nos traz alento, enquanto professores, pesquisadores e
extensionistas.
No que se refere à atividade de pesquisa, temos conseguido bons resultados na
condução, além de muita atenção e paciência dos agricultores e agricultoras que estão
respondendo ao nosso longo roteiro de entrevistas. Os dados estão sendo sistematizados e
analisados e há ainda pesquisas a serem realizadas. Tais análises serão publicadas na forma de
artigo que trará informações sobre as ruralidades no Sudoeste do Paraná, no que se refere aos
significados culturais da comida e as relações de comensalidade atendo-se às mudanças e
permanências referentes às práticas alimentares cotidianas, as articulações entre o tradicional e
o moderno nas relações de comensalidade; ao processo de escolha alimentar; o consumo
realizado cotidianamente e os princípios que a determinam; a influência dos guardiães da
tradição na reprodução do gosto, no processo de significação e ressignificação da comida
atrelada às práticas, à sua percepção enquanto patrimônio cultural, aos saberes e aos hábitos
alimentares, tanto no cotidiano quanto nos rituais.
Muitas vezes percebemos em nossas outras pesquisas e trabalhos de extensão uma certa
desvalorização dos próprios agricultores quanto ao seu modo de vida e seu modo de produção
e de reprodução social, levando-os a considerar pequeno, ou desimportante, o seu papel na
sociedade mais ampla no que se refere à produção de alimentos. É importante trabalhar a noção
de empoderamento da agricultura familiar para se pensar a sustentabilidade de segurança
alimentar e nutricional – sejam os agricultores inseridos no viés agroecológico, sejam aqueles
inseridos no sistema de produção orgânica em transição para agroecologia.
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RURAL EDUCATION AND ITS HISTORICAL INFLUENCES: A WAY TO BE
PERCURRED
Mariana Grisa Simonetti 114
Kerli Tatiane Grisa Simonetti 115

Grupo de Trabalho: GT8- EDUCAÇÃO DO CAMPO; PATRIMÔNIO CULTURAL E
SABERES TRADICIONAIS; GÊNERO E RURALIDADES.

Resumo
Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico que tem como objetivo conceituar educação rural e educação do
campo, a fim de esclarecer a trajetória da educação rural para a concepção social e política da educação do campo.
Entende-se que por um longo tempo a educação rural foi um cenário de escassez de políticas especificas para os
povos que vivem no campo, concomitante a isso, os currículos e as praticas foram submetidos ao modelo urbano
de escola. Questões que levaram a mudança de conceito e currículo de educação rural para a educação do/no campo
foi um avanço que ocorreu por meio de transformações políticas e sociais pelas quais o Brasil passou a partir dos
anos de 1980. Desta forma, o papel da escola e dos atores sociais envolvidos, conforme o pressuposto da educação
do campo requer uma nova dimensão e um novo sentido, visando atender os sujeitos do e no campo a partir de um
debate sobre seu caráter formativo e sobre o tipo de processo ensino aprendizagem a ser realizado. Aos atores
envolvidos neste processo, cabe a importância tarefa de sujeitos utilitários que criam, produzem e pertence ao
cenário da escola no/do campo.

Palavras-chave: Educação do campo, Evasão escolar, Cultura do campo, Escola rural.
Abstract
It is a bibliographical study that aims to conceptualize rural education and rural education, in order to clarify the
trajectory of rural education to the social and political conception of rural education. It is understood that for a
long time rural education was a scenario of scarcity of specific policies for the people living in the countryside,
concomitant with this, the curricula and practices were submitted to the urban model of school. Issues that led to
the change of concept and curriculum of rural education for the education of the countryside was an advance that
occurred through political and social transformations through which Brazil passed from the 1980s. In this way,
the role of the school and the social actors involved, according to the presumption of the education of the field
requires a new dimension and a new sense, aiming to attend to the subjects of and in the field from a debate about
their formative character and about the type of learning teaching process to be carried out . To the actors involved
in this process, it is the task of the utilitarian subjects that create, produce and belong to the school setting in the
field.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho busca elucidar a trajetória da educação rural na mudança de conceito para
educação no campo, a partir de um contexto histórico; na tentativa de compreendermos quais
foram as influências para os aspectos educacionais na época sobre a educação rural e quais as
dificuldades da educação no campo observadas até hoje como reflexo dessa história.
A escola é vista como um espaço de formação social e política de sujeitos.
“[...] pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e
cultura, valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para
fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou
desde o chão em que pisam. Desde suas vivências, sua identidade,
valores e culturas [...]” (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011, p.
14).

Quando abordado a questão dos eventos históricos da educação rural a educação no
campo, a concepção de escola é fundamental para a compreensão do tipo de educação que foi
ofertada aos povos moradores rurais.
Por conta disso, ao entendermos a escola como um espaço dinâmico, segundo os
pressupostos da educação do campo, os educadores são sujeitos importantes na construção de
uma sociedade solidária e justa.
Este trabalho é divido em três partes: o primeiro aborda os conceitos de educação rural
e educação do campo. A segunda parte define a escola como fator primordial na construção
social e política de sujeitos que vivem no campo e a terceira parte, aqui denominada de
“considerações finais”, apresenta reflexões sobre a mudança de perspectiva da educação para
os povos do campo.

2. DESENVOLVIMENTO
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Educação rural na mudança de conceito para educação no campo
Para se discutir educação do campo, é importante compreender que este não é uma
continuidade de educação rural, uma vez que se diferencia por ser uma mobilização em favor
de levar o ensino as populações rurais, por isso não tem formação adequada, trata-se de uma
educação fundamentada somente no aprendizado do ato de ler e escrever (SIMÕES; TORRES,
2011).
Historicamente, a educação esteve presente em todas as constituições brasileiras,
deixando clara a importância desta para uma integração social e inclusão digna do homem na
sociedade.
Constam registros do conceito de Educação Rural desde 1889, com a Proclamação da
República, época em que o governo criou uma pasta da “Agricultura, Comércio e Indústria”
com objetivo de atender os estudantes das áreas rurais. Entretanto, esta fora extinta entre 1894
e 1906. Posteriormente, em 1909, voltou a ser discutida a educação para a população rural,
porém, a escola como instituição de ensino para agrônomos (SIMÕES; TORRES, 2011).
As transformações ocorridas nas últimas décadas no campo, principalmente pela
modernização da agricultura e expansão da atividade agropecuária, aumentaram a migração da
zona rural para a urbana, esse movimento foi visto como um problema, pois as aglomerações
de pessoas analfabetas nos centros urbanos, normalmente a nível proletariado, passaram a
serem vistos como empecilhos para o desenvolvimento do país.
Leite (1999) coloca que a sociedade brasileira somente despertou para educação Rural
por ocasião do Forte movimento migratório interno dos anos 1910 a 1920. Por conta disso,
passa a ser compreendida a educação rural como um meio de conter as migrações (SIMÕES;
TORRES, 2011).
O aumento da população a educação assumiu uma função de produção em massa
agravando o problema migratório, deixando de lado os camponeses e suas especificidades que
não tinham naquele momento importância para a sociedade capitalista na transmissão de
valores; o neoliberalismo também veio acentuar a dificuldade na educação de valores com
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efeito empresarial, negando a cultura campesina nas escolas e desmerecendo a sua riqueza na
diversidade.
Iniciou-se a partir da decadad e 30 ua discussão sobre os povos que residiam no campo.
Na Constituição de 1934, no art. nº156, no parágrafo único ressalta que “Para a realização do
ensino rural, a união reservará no mínimo 20% das cotas destinadas à educação no respectivo
prçamento anual” (BRASIL, 1934). Este artigo foi um passo importante na discussão para a
oferta da educação para as populações do campo, porém, esta discussão tem sido historicamente
marginalizada na construção de políticas públicas configurando-se como uma instituição frágil,
com conhecimento fadado ao fracasso.
Em 1946, a Constituição Federal veio com uma proposta de responsabilizar as empresas
privadas pelo provimento da educação das pessoas da zona rural que nelas trabalhavam “[...]
III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas,
são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes”
(BRASIL, 1946, Art. 168). Dando isenção de responsabilidade por parte do Estado pela oferta
da educação para as populações do campo.
Nas discussões e deliberações sobre educação rural, as propostas eram a manutenção de
um único modelo de escola tanto para a área urbana quanto para área rural, com relação a
incentivos e direitos (BRASIL, 2001).
Foram inúmeras tentativas de implantar um currículo escolar diferenciado que enfatiza
a educação ambiental e local valorizando a cultura regional, considerando a realidade do campo
e promovendo valores socioculturais.
Conforme aponta Antonio e Lucini (2007), o âmbito técnico e pedagógico da educação
rural tem o objetivo de reduzir faltas e desistência de alunos, aderindo modelos pedagógicos
adequados a realidade rural, com calendário escolar baseado nas épocas de plantio e de colheita,
com o intuito de respeitar as necessidades das famílias e particularidades do contexto rural e
assim assemelhar a população culturalmente, diminuindo o analfabetismo e a evasão escolar.
Simões e Torres (2011) afirmam que a educação rural ofertada não dava conta de
atender as necessidades da população rural, pois, faltavam escolas. Assim, muitos tinham que
se deslocar por grandes distâncias para concluírem seus estudos. Além disso, quanto a proposta
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pedagógica, esta era norteada pela cidade e indústria como modelos de desenvolvimento e não
condiziam com uma proposta de educação rural.
Movimentos sociais e conflitos, a partir de 1980, desencadearam mudanças de
nomenclatura, de perspectiva e de concepção de homem, escola, saberes, mundo, trabalho e,
também, o modo de pensar a educação rural, a qual passou a ser educação do/no campo.
Mas somente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96
(LDB) de 20 de dezembro de 1996, que a educação do campo passa a ser entendida como àquela
que ocorre nas instituições escolares situadas na área rural.
Art.28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização
escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do
ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do
trabalho na zona rural (BRASIL, 1996).

Porem, embora o artigo 28 da LDB 9394/96 representasse uma conquista para o
movimento da educação do campo e orientasse para a construção de um plano pedagógico que
fosse condizente com a vida no campo; a Lei ainda traz questões relacionadas aos sujeitos que
fazem parte da escola do campo, não abordam à participação da comunidade no processo
escolar, nem cita ações didáticas pedagógicas para esse público (LEITE, 1999).
Segundo Sauvé (1999) quando os fundamentos da prática não estão claros, ocorre uma
ruptura entre o discurso e a prática, que conduz a uma perda da efetividade.
É importante fazer uma distinção entre os termos rurais e do campo. A concepção de
rural apresenta uma perspectiva política presente nos documentos oficiais que historicamente
fazem referência aos povos do campo como pessoas que necessitam de assistência e proteção,
visão economicista que desconsidera o lugar de vida de trabalho com significado saberes e
culturas. Ao contrário da educação rural, a educação do campo é proposta de diversos
movimentos sociais ligados ao campo.
“A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de
movimentos sociais por uma política educacional para comunidades
camponesas: nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela
implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as
lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades
camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de
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educação, suas comunidades,
(CALDART, 2012, p.15).

seu

território,

sua

identidade”

Ainda é pouco definido o conceito de educação no campo, por estar estreitamente ligada
a democracia, e por essa estar em fase inicial, a educação do campo não é fruto de políticas
educacionais vindas de cima para baixo, construídas somente a partir de livros e aprovações em
gabinetes com visão urbana, o que não significa dizer que ela não tenha fundamentação teórica.
Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas
sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo
como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de
humanização do conjunto da sociedade, com lutas, sua história, seu
trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito (CALDART, 2011, p.110).

A concepção de campo é pautada nos movimentos sociais do final do século XX que
levava em consideração a identidade e a cultura dos povos do campo valorizando-os como
sujeitos que tem laços culturais e valores relacionados à vida na terra, e que mantém com a
mesma uma relação de existência e sobrevivência, respeitando as particularidades do sujeito e
não apenas a localização espacial geográfica. Portanto, isso afasta qualquer pretensão de
considerar o conceito de educação do campo vazio. O conceito advém do próprio campo como
território de exploração e disputas (SIMÕES; TORRES, 2011).
A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar posição no
confronto de projetos de campo: contra a lógica do campo como lugar
de negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação nem
de escolas porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da
lógica da produção para a sustentação da vida em suas diferentes
dimensões, necessidades, formas (CALDART, 2012, p.15).

O conceito de campo como espaço de vida é multidimensional e nos possibilita leituras
e políticas mais amplas do que o conceito de campo ou de rural somente como espaço de
produção de mercadorias. A economia não é uma totalidade, ela é uma dimensão do território.
Quando a produção de mercadorias é analisada como totalidade, fora da multidimensionalidade
territorial, constitui-se numa análise extremamente parcial e, às vezes, equivocada da realidade
(MOLINA, 2006).
Com isso, entende-se que “[...] uma escola do campo é a que defende os interesses da
agricultura

camponesa,

que

construa

conhecimentos,

tecnologias

na

direção
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do

desenvolvimento social e econômico dessa população” (ARROYO; FERNANDES, 1999, p.
47). Isto é, uma escola ligada a cultura, da produção, à luta pela terra e ao projeto popular de
desenvolvimento para o campo.
Escola como fator na construção social e política de sujeitos que vivem no campo

A trajetória da educação do campo nos faz pensar em um novo sentido de escola, que
não somente atenda as exigências dos educandos, mas que proponha uma reflexão da sua função
social, do seu caráter formativo e a formação de professores no processo de ensino
aprendizagem a ser efetivado.
A concepção de escola do campo nasce das lutas sociais e das práticas de educação dos
povos do e no campo. Esta perspectiva vai na contramão das concepções de escola e de projeto
de educação proposta pelo sistema capitalista (MOLINA; SÁ, 2012).
Compreender a escola do e no campo e sua identidade, é preciso entender a relação entre
a sua cultura; já que questões culturais sempre estiveram presentes nos debates sobre educação
do campo e escola no campo. De acordo com Forquin (1993, p. 197) “[...] existe uma relação
íntima, orgânica entre educação e cultura, considerando a escola como “mundo social” com
características e vida próprias [...]”. Neste contexto, a escola é vista como como um espaço de
diversidade cultural, onde várias culturas se entrelaçam e isso que lhe imprime identidade e
autonomia e que teria a finalidade de mediar, de forma reflexiva, os conhecimentos ali
existentes (GÓMEZ, 2012).
Forquim (1993) e Gómez (2012) acreditam que a escola é um espaço de produção de
cultura, assim como é também um produto cultural. Desse modo, a escola tem uma nova
dimensão e um novo sentido, e ao mesmo tempo, tem o desafio de mudar perspectivas de
educação.
Busca-se nesse sentido, uma escola que vise a formação de sujeitos que analisem e
critiquem as escolhas aceitas pela sociedade, capazes ainda, de perceber alternativas de um
novo projeto político, que vincula à escola a um papel fundamental no processo de
transformação social (MOLINA, SÁ, 2012). Portanto, “[...] pensar em escola do campo é não
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reduzir a questão aos limites da escola, mas considerar os diversos espaços e formas de
educação” (PIRES, 2012, p. 109).
Sendo assim, um dos maiores desafios da escola, é relacionar os conhecimentos da
realidade dos educandos com a cultura, bem como compreender as várias possibilidades de
formação dos sujeitos que foram separadas pela cultura fragmentada e individualista do sistema
capitalista.
A educação no campo deve propor a existência de uma comunidade de aprendizagem
cooperativa que forma a consciência política ambiental estimulando um processo de reflexão
sobre modelos de desenvolvimento rural que sejam responsáveis viáveis e aceitáveis
socialmente e economicamente conservando os recursos e a biodiversidade e fortalecendo as
comunidades, não desassociando a sociedade e a natureza.
A escola para os filhos das famílias agricultoras não pode ser uma adaptação da escola
da cidade para o meio rural. Fernandes (2004) diz que a educação do campo é o conceito
cunhado que se limitou no território teórico; e defende o direito que uma população tem de
pensar o mundo a partir do local da terra em que pisa que vive e que produz.
Para tanto, a educação do campo é um paradigma em construção que deve estar
embasada em objetivos que garantam a emancipação do sujeito do campo e na sua participação
como sujeito histórico (TEIXEIRA, 2012). Desta forma, cabe à escola do campo a condução
de trabalhos pedagógicos que superem a sala de aula como espaço único e central de
conhecimento e construa estratégias além da fragmentação presente na maioria dos processos
de ensino aprendizagem vigentes (MOLINA; SÁ, 2012).
Ademais, o desafio para a educação do campo é incorporar metodologias participativas
e específicas para o mundo rural com significados que liguem e dinamizem a relação entre seres
humanos com a própria produção das condições de existência social e com as realizações da
sociedade humana.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Só há sentido em se discutir uma proposta Educacional específica para as necessidades
dos trabalhadores do campo se houver um projeto novo de desenvolvimento para o campo como
parte de um projeto nacional.
Espera-se que a perspectiva de ampliar o significado de educação rural para educação
do campo possa significar mais do que simplesmente uma alteração de palavra. Mas de fato,
que possa contribuir com o desenvolvimento de políticas efetivas, em favor de um número
significativo de trabalhadores que têm sido excluídos do processo de escolarização durante a
história social e educacional do Brasil. Assim sendo, “[...] a educação básica do campo necessita
se pautar em uma dimensão, ao mesmo tempo política e pedagógica, pensar a aprendizagem
para além da escola, valorizar a população que vive e trabalha no campo, e sua capacidade de
mobilização e organização social” (PIRES, 2012, p.130).
Com isso, fazem-se necessários estudos desta natureza para trazer a tona questões ligada
às condições sociais, políticas e pedagógicas da educação e da escola do/no campo, com a
finalidade de resgatar os valores e direitos dos sujeitos do campo.
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FAMILIARES: ESTUDO DO CASO DO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU – PR
PERCEPTION OF ADDED VALUE OF FAMILY AGROINDÚSTRIAS: CASE OF THE
MUNICIPALITY OF GUARANIAÇU - PR
Deisi Graziela de Lima Martins 116
Ana Paula de Lima da Silva117
Cristiani Belmonte118
Liane Piacentini 119
Tatiane Dinca120
Marlowa Zachow121
Evandro Mendes de Aguiar122
Geysler Rogis Flores Bertolini123
Luciana Oliveira de Fariña124

Grupo de Trabalho: GT2 – INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, AGROENERGIA E GESTÃO

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo identificar a percepção dos produtores de
agroindústria familiar sobre agregação de valor no desenvolvimento de seus produtos do
município de Guaraniaçu, região Oeste do Paraná. Estas iniciativas diferenciadas de inserção
de diversificação de atividades produtivas na agricultura familiar para aumentar a renda das
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propriedades rurais, tem se destacado no contexto regional. O novo papel das agroindústrias no
processo de desenvolvimento, focaliza novas formas de adição de valor. Neste estudo,
realizouse a pesquisa em propriedades que tivessem produção agroindustrial familiar. Ademais,
além de apresentar a abordagem teórica sobre o conceito de agroindustrialização, foi utilizada
a pesquisa de tipo exploratório-descritivo, e abordagem quantitativa para análise dos resultados.
Os resultados obtidos indicaram a agregação de valor acontece por meio do desenvolvimento
de marca, diferenciação do produto e ainda por meio dos canais de distribuição.
Palavras-chaves: Agregação de valor; Agroindústrias familiares; Desenvolvimento rural.

ABSTRACT: The objective of this research is to analyze the importance of value aggregation
in the activities belonging to the rural family agroindustries of the municipality of Guaraniaçu,
western region of Paraná. These differentiated initiatives of insertion of diversification of
productive activities in the family agriculture to increase the income of the rural properties,
have stood out in the regional context. The new role of agroindustries in the development
process focuses on new ways of adding value. In this study, the research was carried out in
agricultural establishments that had agroindustrial family production, with the sale of their
products in fairs and sale in the property. In addition, besides presenting the theoretical
approach on the concept of agroindustrialization, it was used its possibility of case analysis,
with the collection of primary data with structured interview and questionnaire application
having a qualitative approach with the description of what was pronounced by the agribusiness
managers and quantitative. The obtained results indicated the value aggregation happens
through brand development, product differentiation and even through the distribution channels.
Key-words: Value aggregation; Agroindustries family; Rural development.
1. INTRODUÇÃO
O cenário da agroindústria familiar apresenta-se como alternativa a agricultura familiar e é
caracterizada por sua importância na economia, para maximizar o desenvolvimento econômico do
contexto familiar rural (FOGUESATTO; ARTUZO; MACHADO, 2017). A agroindústria é uma
unidade empresarial onde ocorrem as etapas de beneficiamento, processamento de determinadas
matérias-primas, até a etapa de final comercialização e entrega, deste modo, os desafios por esses
caminhos são constantes.
Com diferentes tipos de mercados, e novas experiências familiares para agregação de valor, os
caminhos apontam em direção a construção de mercados diferenciados e inovadores. Para tanto, existem
muitos estudos pertinentes à um panorama futuro das agroindústrias familiares se firmarem no mercado,
promovendo, cada vez mais, agregação de valor aos produtos e, consequentemente, geração de renda
para as famílias envolvidas.
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Ploeg et al. (2004), aponta a necessidade de transição para um novo padrão de produção, isto é
fruto do atual sistema com agregação de questões socioambientais que, o paradigma da modernização
agrícola tem mostrado. O acelerado aumento no uso dos fatores de produção com a associação de
especialização das regiões, concentração espacial das indústrias e a produção em grande escala têm sido
crescentemente contrapostos por um conjunto de limitações de recursos. Como resultado, emerge no
mundo rural uma série de respostas alternativas a modernização da agricultura, incluindo os processos
de reestruturação rural que envolvem as dinâmicas sociais e econômicas regionais.
O conjunto articulado de respostas representa necessidade de inovações ao processo de
produção, ou seja, a possibilidade de transição para um novo padrão de produção com vistas a
necessidade de se considerar práticas ambientalmente sustentáveis. Portanto, novas tendências do
sistema agroalimentar contemporâneo, focaliza o debate no processo recente de valorização dos produtos
tradicionais. Essa questão é abordada por Wesz Junior, Trentin e Filippi (2009, p.61), ao apontarem que
por um lado "a abertura e o crescimento dos mercados alternativos e, por outro lado, a possibilidade de
inserção da agricultura familiar nesses espaços comerciais".
O presente trabalho compete ao entendimento de atividades de agregação de valor em produtos
buscando sua “descommoditização”, e consequentemente, não ser um refém do preço de mercado e sim,
impor o seu preço ao produto. Neste contexto, há uma tendência de verticalização da produção, por meio
da agroindustrialização na agricultura familiar. Com base, nos exemplos de experiências empíricas que
buscam romper com modelos tradicionais de produção com metodologias participativas, ocorrendo
inserção comercial da produção familiar na economia globalizada.
Desta forma, a agregação de valor se apresenta como uma estratégia interessante para os
produtores rurais aumentarem a sua rentabilidade e atingirem novos mercados. A forma de desenvolver
o produto pelas agroindústrias pode contribuir para agregação de valor mediante ao uso de elementos
que propiciem melhorias, como uso de embalagens adequadas, industrialização da produção, tecnologias
no processo e desenvolvimento da marca do produto.
Neste contexto, o presente estudo busca responder o seguinte problema de pesquisa: Que
características os produtores atrelam ao produto que contribuem para agregação de valor das
agroindústrias familiares rurais existentes no munícipio de Guaraniaçu?
Assim, tem-se como objetivo deste estudo identificar a percepção dos produtores de
agroindústria familiar de Guaraniaçu-PR sobre agregação de valor no desenvolvimento de seus produtos.
Quanto a organização, na primeira parte deste trabalho, apresenta-se a conceituação teórica à
respeito do caso estudado agroindustrialização de produção, na segunda parte são apresentados os
procedimentos metodológicos e, por fim, a discussão dos resultados e as considerações finais.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O meio rural vem se modificando intensamente a partir dos anos 1990, quando uma nova forma
de entender a vida no campo foi introduzida por meio das atividades na produção de base familiar, assim
questionando o modelo de modernização da agricultura ocorrida na década de 1970. Esta nova visão,
considera muito além de aspectos de produção envolvendo elementos como produtividade, mercados,
rentabilidade, os aspectos sociais e ecológicos (NICHELE; WAQUIL, 2011).
No contexto mais amplo do termo ruralidade, traz o reconhecimento do papel das economias
locais e do potencial das dinâmicas territoriais de desenvolvimento que a agricultura familiar ganha força
com iniciativas endógenas, criando um espaço para as experiências bem-sucedidas de inserção social e
econômica baseadas na produção familiar de atividades de agroindústria. Especialmente depois da
formalização do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e também pelas
políticas voltadas a este setor com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
(SCHENEIDER; CASSOL, 2013). A estratégia utilizada por esses programas consiste de estímulo ao
desenvolvimento rural ao inserir agroindústrias rurais no mercado com a geração de emprego e renda
ocasionada pela agroindustrialização.
Para Wilkinson (1999) o conceito de agroindústria surgiu inicialmente como um elemento para
analisar o processo da modernização agrícola, fundamentalmente para identificar uma crescente
subordinação da agricultura às forças econômicas exógenas na atividade agrícola. Desse modo,
caracterizou-se como uma noção que apontava para um processo dinâmico que minava a autonomia e a
capacidade produtiva independente do setor agrícola da pequena produção, como era chamada e que se
consagrou como a produção familiar.
Pellegrini e Gazolla (2008) definem a agroindústria familiar como uma estratégia de reprodução
social e de desenvolvimento rural importante da agricultura familiar, pois acaba sendo responsável pela
fixação das famílias no campo, pela diversificação de atividades produtivas nas propriedades rurais e
diferenciação dos produtos promovendo a geração de renda das famílias.
A agroindústria familiar pode ser ainda definida como uma unidade de transformação e/ou
beneficiamento de produtos agropecuários produzidos pelos agricultores familiares. Neste sentido, ela é
uma ferramenta capaz de impulsionar o desenvolvimento local sustentável por meio da geração direta e
indireta de novos postos de trabalho e renda para os agricultores familiares, melhorando dessa forma sua
qualidade de vida (PREZOTTO, 2000).
Este fator é relevante visto que, a produção para autoconsumo das famílias nas últimas décadas
sofreu um processo de fragilização nas unidades familiares. Segundo Gazolla e Schneider (2004) neste
período, por conta das transformações advindas da modernização da agricultura, houve necessidade dos
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agricultores familiares se inserirem na dinâmica de mercado, o que fez com que muitos perdessem a
independência do processo produtivo incluindo a tradição e o saber de produzir os alimentos para próprio
consumo.
Os autores ainda argumentam que, este movimento produziu uma diferenciação social entre os
agricultores familiares e fez com que uma parcela, significativa, passasse a ter dificuldades em garantir
a sua segurança alimentar, pois a sua alimentação deixou de ser produzida no interior da unidade
produtiva e passou a ser adquirida no comércio local. Neste sentido, uma parcela importante da
agricultura familiar foi levada a um processo contínuo de vulnerabilização da sua segurança alimentar e
de perda da sua autonomia frente ao contexto social e econômico.
Maluf (2004) considera a agricultura de base familiar como a forma mais apropriada de ocupação
social do espaço agrícola. A ascensão dos pequenos produtores de produtos alimentícios, promove a ao
mesmo tempo a igualdade e a inclusão social, e maior e mais diferenciada oferta de alimentos à
sociedade, produzidos em sua maioria, de forma sustentável. Vale ressaltar que, essa produção são
grandes geradoras de ocupação e renda para a família, aumento e diferenciação de oferta de produtos
alimentícios de qualidade.
Para o autor, a produção de alimentos não se constitui na única e obrigatória alternativa para
assegurar trabalho e renda as unidades familiares rurais, pois estas são pluriativas. As rendas não
agrícolas rurais, que constituem fonte precária de renda oriunda de ocupações pouco qualificadas e de
baixa remuneração, ou urbanas podem dar importante contribuição para a reprodução daquelas famílias
(nem todas) que dispõem de condições para desenvolver o turismo rural e o artesanato ou para exercer
um trabalho qualificado no campo ou na cidade.
Assim, a viabilização das atividades de produção agroalimentar continua sendo elemento
essencial para a reprodução das famílias rurais em condições dignas tanto como fonte direta de renda
monetária e de alimentos para o autoconsumo, quanto por fornecerem a base necessária para muitas das
atividades não agrícolas. Ainda mais, Maluf (2004, p. 303) defende que "as atividades de agregação de
valor às matérias-primas analisadas adiante, se classificadas como não agrícolas [...] que subestimam a
centralidade da atividade agrícola, no caso, a fonte que assegura a matéria-prima".
Em suma, as iniciativas e capacidades próprias através da produção familiar expande novos
meios aos mercados tradicionais, surge então a agroindústria como uma alternativa na busca de nichos
de mercados. Assim, conforme Wilkinson (2008), havendo diversidade de produtos produzidos pelas
unidades familiares e na diferenciação, por meio da transformação deles dentro da propriedade com o
processamento e beneficiamento da matéria prima, gerando assim um produto acabado com valor
agregado pela utilização dos fatores de produção, como os processos de comercialização, embalagem e
tecnologia de produção, dentre outros.
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A agregação de valor, segundo Kotler e Armstrong (2015) implica em ofertar uma diferenciação
no mercado que se está inserido. A diferenciação pode ser por produto, por imagem, por funcionários,
por serviço e por canal de distribuição. Para uma agroindústria as diferenciações que podem ser
utilizadas são, principalmente, por produto, por imagem e por canal de distribuição.
Deste modo, para promover a agregação de valor aos produtos agropecuários produzidos pelos
próprios agricultores, o caminho mais adequado é o de elaborar ou de processar produto in natura
agrícola. Há importância de preservar vínculos entre a produção da matéria prima agrícola e a atividade
de agregação de valor, pois o maior ganho gerado pela última, poderá desta maneira dar origem a
processos de diferenciação econômica entre os produtores familiares rurais envolvidos (MALUF, 2004).
Com base no exposto, os processos de reestruturação capitalista e o aumento da vulnerabilidade
social e econômica no meio rural, tem se apresentado crescente a tendência de diversificação produtiva
dentro da agricultura familiar. Neste cenário, várias estratégias de desenvolvimento determinadas por
dinâmicas econômicas endógenas têm sido identificadas, merecendo destaque as agroindústrias
familiares rurais (WILKINSON, 1999).
Além disso, a qualidade e a procedência dos produtos se tornam uma possibilidade concreta para
a inserção da produção familiar local nos mercados tradicionais. Isso porque, com a cultura e habilidade
herdada de outras gerações tem-se a reapropriação do “saber-fazer” o que leva a ser visto como uma das
formas de inovação no sistema produtivo e adiante, a promoção do desenvolvimento rural (WESZ
JUNIOR; TRENTIN; FILIPPI, 2009)
As experiências de agregação de valor relacionadas à transformação agroindustrial no espaço
rural apresentam um conjunto de características básicas que segundo Gazolla, Niederle e Waquil (2012),
são: acrescentar valor às matérias-primas, alimentos produzidos pelas próprias unidades produtivas,
fibras, especialmente na agricultura familiar; produzir alimentos classificados como transformados, mas
que levam especificidades voltadas a qualidade, valores sociais, culturais e ecológicos, dentre outros.
O foco de análise se refere à agregação de valor na agroindústria rural, assim definindo um amplo
conjunto de atividades de transformação e beneficiamento de produtos de origem animal ou vegetal,
realizadas pelos produtores rurais.
Segundo Ploeg (2006), a agricultura familiar coincide com os debates contemporâneos na
Europa, nos quais as noções de campesinato e agricultura camponesa que estão reemergindo como
elementos chave para a compreensão de diversos processos complicados e mutuamente contraditórios
de transição que vêm ocorrendo no meio rural europeu. Para ele, a agricultura camponesa não é um
obstáculo para o desenvolvimento, mas ao contrário um excelente ponto de partida.
Ainda, Ploeg (2006, p. 14), argumenta que o valor agregado como uma das características da
agricultura camponesa que, está amplamente difundida em toda a "Europa – e que, ademais, vem sendo
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fortalecida, recentemente, por novas respostas, o que pode ser sumarizado através do conceito de
recampesinização". E também faz a definição de valor agregado como uma das características centrais
daquilo que define como condição camponesa. A reprodução de determinados segmentos da agricultura
familiar depende da capacidade de se orientarem para a produção e ampliação do valor agregado,
fortalecendo para tanto, a base de recursos endógena as unidades de produção.
O processo ocorre com a condição camponesa, nada mais é do que o resultado de cinco
características principais: I) os camponeses possuírem uma base de recursos quase sempre limitada; II)
a mão de obra das unidades de produção ser abundantes, mas os equipamentos de trabalho e outros
fatores de produção serem escassos; III) os recursos sociais e materiais dos camponeses representarem
uma unidade orgânica indivisível; IV) a centralidade do trabalho individual, familiar e coletivo
qualificado e de baixo custo; e por último IV) uma reprodução social relativamente autônoma e
historicamente garantida, sendo pouco mercantilizada (PLOEG, 2006).
Portanto, o modo camponês de fazer agricultura, possibilitou a obtenção de montantes superiores
de valor agregado no sentido da utilização dos recursos produtivos mencionados.
Na opinião de Mior (2007, p. 8), a agroindústria familiar rural é uma forma de:
Organização em que a família rural produz, processa e/ou transforma parte de sua
produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, a produção de valor de troca que
se realiza na comercialização. Enquanto isso, a atividade de processamento de
alimentos e matérias primas visa prioritariamente a produção de valor de uso que se
realiza no auto-consumo.

Como se processa a agroindústria familiar, o autor define os aspectos que caracterizam a
agroindústria familiar rural, tais como: I) localização no meio rural; II) a utilização de máquinas e
equipamentos e escalas menores; III) procedência própria da matéria prima em sua maior parte e
processos artesanais próprios, assim como predominância da mão de obra familiar.
O desenvolvimento da agroindústria familiar tem importantes desdobramentos no território,
surgindo como uma alternativa na busca de novos nichos de mercados com atividades de agregação de
valor, mostrando a importância das pequenas agroindústrias para o processo de fortalecimento da
agricultura familiar e também, do meio no qual a agroindústria está inserida.
O valor agregado reflete uma adição no valor do produto, superior aos custos de produção ao
decorrer do processo. Admita-se que, este valor seja superior ao custo agregado de cada estágio ao longo
do processo de produção. Para Harrington (1993), valor agregado é o valor depois do processamento,
menos o valor antes do processamento, representado pela com a seguinte equação: VA= V 2 – V1. Onde,
VA corresponde ao valor agregado; V2 indica o valor depois do processamento (preço de mercado após
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ao término do processamento, menos os custos de processamento); e V 1 corresponde ao valor antes do
processamento (preço de mercado anterior ao processamento, no estado in natura).
O autor define que, os conceitos de adição de valor aos produtos, relata-se o processo de
manufatura num produto acabado, quando matérias primas e outros fatores produtivos avançam num
processo produtivo, acumulando criação de valor considerado neste sentido como valor agregado.
Em contrapartida, existem alguns fatores que afetam a atividade de agroindustrialização, Vilckas
e Nantes (2007) comentam que a falta de sustentabilidade de muitas empresas rurais tem provocado uma
mudança de postura do produtor rural, que tem utilizado cada vez mais instrumentos de gestão nas suas
atividades. Por exemplo, a agregação de valor se apresenta como uma estratégia interessante para os
produtores rurais aumentarem a rentabilidade da atividade e atingirem novos mercados. Onde, tais
estratégias podem ser implementadas, por meio da classificação dos produtos conforme com uma norma
estabelecida, utilização de embalagens adequadas, industrialização da produção e desenvolvimento da
marca do produto.
Ainda de acordo com Vilckas e Nantes (2007), a gestão dos empreendimentos rurais é
particularmente complexa devido à vários elementos como dependência dos recursos naturais, a
sazonalidade do mercado, as especificidades dos produtos, além da sua perecibilidade. Além desses, os
autores apontam ainda que depois de feito o investimento no plantio/cultivo, é necessário aguardar o
resultado da produção e pensar estratégias para o escoamento mais rápido nas melhores condições de
mercado possíveis.
Conforme apresentado, o produtor precisa lidar ao mesmo tempo com aspectos técnicos,
mercadológicos, legais, políticos, financeiros, sociais, econômicos, ambientais e com os recursos
humanos relacionado à atividade rural.
A agroindústria surge neste sentido, como uma alternativa na busca de novos nichos de
mercados, utilizando-se da maior diversidade de produtos existentes em grande parte das propriedades
familiares e na diferenciação dos produtos, por meio da transformação deles dentro da propriedade, com
o uso da mão de obra familiar (WILKINSON, 2008).
De acordo com Nichele e Waquil (2011) mesmo com todos os esforços, existem muitos gargalos
neste setor, entre eles métodos de comercialização e introdução no mercado, embalagens inadequadas,
déficit na infraestrutura e falta de inovações tecnológicas na linha de produção, dificuldade na adequação
a legislação vigente, entre outros. Ainda de acordo com o autor, padronizar a produção e adequá-la requer
altos investimentos em equipamentos, máquinas, tecnologia e infraestrutura, o que dificulta as classes
menos favorecidas de produtores, que não tem um alto poder aquisitivo.
No caso apresentado os agricultores familiares continuam com as agroindústrias, mas uma parte
deles não consegue atingir a padronização legal. Em relação aos entraves, tem-se a competitividade dos
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agricultores familiares, onde que Batalha, Buainain e Filho (2007) dizem que há a utilização de
tecnologias inadequadas, neste contexto existe um esforço considerável, embora muitas vezes não
suficiente, de tecnologias destinadas aos agricultores familiares. Porém, a maior parte dele está ligada
ao processo e aos materiais, pouquíssimo se vê de recursos voltados para as tecnologias de informação
gerencial.
Conforme apresentado, o baixo nível tecnológico empregado no processo da agroindústria
familiar no contexto brasileiro, não pode ser explicado apenas pela falta de tecnologia adequada, mas
em muitos deles, mesmo quando a tecnologia está disponível, esta não se transforma em inovação devido
à falta de capacidade e condições para inovar.
Batalha, Buainain e Filho (2007) definem como particularidades, ou seja, os fatores que afetam
a gestão agroindustrial na agricultura familiar: a) Sazonalidade da produção agropecuária: grande parte
das matérias primas da chamada agroindústria é o processo de transformação dos produtos primários,
onde estas matérias primas estão sujeitas a quebra de safra e super safra; b) Variações de qualidade do
produto agropecuário: a qualidade da matéria prima e produto final agropecuário estão sujeitas as
variações climáticas e as técnicas de cultivo e manejo empregadas no sistema produtivo; c)
Perecibilidade da matéria prima: as unidades agroindustriais e da produção agropecuária em geral é a
perecibilidade dos produtos e das matérias primas, é um fator importante que afeta. Na maioria das
vezes os produtos perecíveis que não podem ser estocados e devem ser transformados rapidamente após
a colheita que, também afeta de certa maneira a produção agropecuária, especialmente aquela ligada a
agricultura familiar, este quesito introduz problemas de logística e de planejamento da produção; d)
Sazonalidade de consumo: algumas agroindústrias estão sujeitas a importantes variações de demanda
segundo datas específicas ou segundo as variações climáticas ligadas às estações do ano; e)
Perecibilidade do produto final: a maioria dos produtos agropecuários, processados ou não, apresenta
um alto grau de perecibilidade. Na maioria, a qualidade do produto final está associada com a velocidade
com que o produto é disponibilizado ao consumidor final. Neste caso questões ligadas a logística de
distribuição assumem uma relevância; f) Qualidade e vigilância: assegurar a população alimentos em
quantidade e qualidade aceitáveis faz com que este setor seja objeto de vigilância acentuada do Governo.
Esta vigilância está relacionada ao controle sanitário dos alimentos disponibilizados, que devem ser
adequados para consumo humano e animal.
A partir destes elementos apresentados, destaca-se a análise dos fatores que afetam e influenciam
o sistema agroindustrial que, está exposto a produção familiar rural.
A agroindústria familiar surge com o objetivo de aproveitar os excedentes que o produtor não
consegue comercializar no mercado, e ainda, das condições desfavoráveis de preço para a produção
agrícola, tendo como única saída à agregação de valor através da agroindustrialização (VIEIRA, 1998).
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Os desafios da agroindustrialização familiar são muitos. Elas são caracterizadas por apresentar
uma baixa produção. Normalmente os produtos são de baixa sofisticação tecnológica (artesanais ou
tradicionais). Além disso, frequentemente a produção está ligada a cultura local (VIEIRA, 1998). Ainda,
segundo o autor, esses empreendimentos começam com pessoas que tem pouco conhecimento de
mercado, no entanto, que possuem capacidade para produzir e iniciativa. Complementando Santos e
Tesser (2008), apontam ainda que são dificuldades encontradas nas agroindústrias, mão de obra
qualificada não só na produção, mas também na comercialização e distribuição dos produtos, carência
em compreender a cadeia de valor, principalmente, referente ao comportamento de compra do
consumidor, organização da produção, obtenção de recursos financeiros.
As normas de inspeção industrial e sanitária de produtos não atendem as necessidades e
especificidades das agroindústrias de pequena escala da agricultura familiar, também sendo considerada
uma dificuldade. Dessa forma, se apresentam como um estrangulamento importante que dificulta a
formalização desses empreendimentos, e a comercialização dos seus produtos em alguns canais (MDA,
2014).
Além dos padrões sanitários, higiênicos e de apresentação dos alimentos, à qualidade dos
alimentos que comercializam também é um fator predominante, de certa maneira os mercados exigem
certa regularidade de entregas, tendo alimentos disponíveis em todas as épocas do ano. Isso é outro
desafio aos agricultores, devido à sazonalidade da produção agrícola em especial os vegetais, frutas,
hortaliças e tubérculos processados. Muitos agricultores não conseguem se inserir nesses mercados por
não possuírem escala suficiente, com um fluxo contínuo de produção e devido aos padrões de qualidade
exigidos (GAZOLLA, 2017).
Outro desafio, apontado por Lorenzani e Silva (2014) está relacionado a sustentabilidade e
desenvolvimento da agroindústria familiar, pois ela depende de uma boa concepção do negócio, de uma
capacidade de avaliação e de análise das oportunidades, dos riscos envolvidos e da formatação do
negócio, cuja base é um estudo de viabilidade econômica.

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa abrange as agroindústrias rurais familiares de pequeno porte, cuja população
corresponde a 42 unidades no município de Guaraniaçu localizado na região Oeste paranaense. A
amostra foi composta por 28 unidades e para a coleta de dados, os pesquisadores contaram com o auxílio
dos órgãos municipais Secretaria de turismo e EMATER. As visitas foram feitas nos dias 14 e 15 de
junho de 2018.
A pesquisa é empírica e caracteriza-se como tipo exploratório-descritiva, sendo que a pesquisa
exploratória abordou dados secundários oriundos de base bibliográfica. Já os dados primários foram
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obtidos por meio de visita in-loco, e aplicação de questionário com o responsável pela da agroindústria.
Esses dados são descritos sem inferência dos pesquisadores.
A análise dos dados é de natureza quantitativa, e, para isso, utilizou-se o software SPSS
(Statistical Package for Social Science for Windows), que é um pacote estatístico para as ciências sociais,
e permitiu uma análise por meio frequências e geração de gráficos para interpretação dos resultados.

2.3 RESULTADOS ALCANÇADOS
O objetivo principal da pesquisa foi buscar identificar, por meio das visitas in loco e aplicação
dos questionários aos responsáveis pelas agroindústrias familiares da região de Guaraniaçu-PR, como
os produtores trabalham a agregação de valor em seus produtos.
As agroindústrias familiares de Guaraniaçu trabalham com diversos produtos como pães,
biscoitos, macarrão, mel, geleia de frutas, cucas, cachaças, queijos, coloral, embutidos e defumados,
dentre outros. Percebeu-se na coleta de dados que muitos produtores têm na agroindústria sua principal
fonte de renda. Percebeu-se também que apesar das dificuldades encontradas, os produtores têm muito
orgulho de terem diversificado a ruralidade da sua propriedade, e terem seus produtos industrializados
comercializados no Celeiro (cooperativa que os consumidores fazem parte e tem um mercado) ou ainda
consumidos pelos alunos por meio da merenda escolar.
Tratando especificamente da agregação de valor aos produtos resultado da agroindustrialização,
o primeiro questionamento refere-se ao padrão de embalagens utilizadas nos produtos oferecidos pelas
agroindústrias. Percebe-se que 96,4% das empresas visitas trabalham com um padrão de embalagem
para seus produtos. Por se tratar basicamente 100% de produtos alimentícios, a embalagem torna-se um
fator fundamental para manuseio, comercialização dos produtos e é uma exigência da vigilância
sanitária. Na sequência perguntou-se sobre a composição das embalagens utilizadas. A figura 1 mostra
os resultados.
Figura 1: Como é a embalagem do produto

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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É possível perceber que na maioria das agroindústrias visitas, as embalagens utilizadas são de
isopor e papel filme, totalizando 35,71% dos entrevistados. 32,14% utilizam outros tipos de embalagens
compradas prontas. Redinhas e sacos compõem 14,29%. Apenas 7,14% utilizam embalagens plásticas
feitas sob medida para seus produtos. Os outros 10,71% informaram utilizar ainda outros tipos de
embalagens. Nota-se que a maioria dos produtores não utilizam embalagens personalizadas e próprias
para seus produtos. Bowersox, Closs e Cooper (2011) afirmam que as embalagens precisam ser atrativas,
ter apelo de mercado e até mesmo uma forma adequada de acomodação nas prateleiras. Assim, percebese
que apesar do uso padronizado de embalagens, estas podem não atender as necessidades específicas de
cada produto, pois, além dos pontos apontados pelos autores, as embalagens inadequadas podem não
conservar e acondicionar o produto de maneira oportuna, o que pode ocasionar danos como quebras dos
biscoitos, ou ainda entrada de ar e ressecamento de pães.
Questionados se receberam auxílio para o desenvolvimento de suas embalagens, 78,6%
apresentaram resposta positiva. O auxílio recebido foi de diversas formas como amigos, família, do
Celeiro, EMATER e da Prefeitura, tendo maior participação nesse auxílio, Prefeitura e Secretaria da
agricultura, com 10,7% cada. Porém, 21,4% afirmaram não ter recebido ajuda. Quando questionado
porque, a maioria disse que não achou necessário.
Diferentemente do que foi percebido sobre a embalagem, os dados coletados apresentam que,
ao se tratar da marca, os produtores apresentam uma visão diferente, pois 96,4% possuem marca própria
e 3,6%, ou seja, apenas 1 ainda não possui. Para definirem suas marcas, os produtores receberam auxílio
de diversas fontes (conforme figura 2) como gráficas, EMATER, prefeitura, Celeiro entre outros.
Identificou-se que os produtores se mostraram preocupados em estabelecer um nome/marca que
remetesse ao produto, sobrenome da família ou fosse atrativo ao consumidor.

Figura 2: Auxílio no desenvolvimento da marca
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Os produtores foram questionados quanto à mensagem que desejam transmitir por meio de sua
marca e qualidade com 43,9%, melhor sabor com 24,4% e confiança com 12,2% foram as alternativas
mais respondidas pelos mesmos.
Quando questionados se acreditam transmitir a mensagem desejada com suas marcas, 75%
responderam positivamente. Acreditam sim, transmitir tal mensagem. O restante, 25% ainda não
acreditam estar transmitindo a mensagem desejada por meio de suas marcas. Estes acreditam não estarem
entregando a mensagem pretendida por fatores como, não saber divulgar o produto, a marca ser nova e
ainda não estar “firme” no mercado, marca e embalagem não ser atrativa, e não sabe responder. Percebese com estas respostas que falta apoio gerencial aos produtores. Pois, além do desenvolvimento da marca
em si, há necessidade de gerir esta marca para que se alcance os objetivos propostos. Foi perguntado
porque os produtores acreditam que entregam a mensagem pretendida, 17,9% deles não souberam
responder o motivo, e outros apontaram respostas como: porque vende bem, porque nunca houve
reclamação, porque tem o nome da esposa, dentre outras. Deste modo, fica evidente que, apesar da
maioria crer que passa a mensagem que quer por meio da marca, não há evidencias que comprovem isso.
O que leva mais uma vez a necessidade de apoio a gestão.
Para auxiliar nas vendas de seus produtos 39,3% dos produtores contam com o Celeiro, mercado
da cooperativa, que recebe seus produtos, comercializam e após a comercialização realizam o pagamento
dos produtos vendidos mediante a uma “taxa de comercialização” de 20%. 28,6% contam com o auxílio
de outros mercados e restaurantes para a comercialização de seus produtos. Os demais contam ainda
com outros pontos de venda.
Quanto à periodicidade nas entregas dos produtos é possível perceber que não existe um padrão
por produtor. A maioria afirmou entregar seus produtos semanalmente, 78,6%, porém, os produtos são
produzidos e entregues conforme a demanda do Celeiro, supermercados e demais clientes. Alguns
poucos produtores, 17,9% afirmaram realizar suas entregas diariamente. Vale ressaltar que nos
entrevistados constam produtores de folhagens, que precisam realizar as entregas diariamente devido a
sensibilidade de seus produtos. Um (01) dos entrevistados, afirmou realizar suas entregas em outros
períodos.
Os produtores foram questionados também quanto aos equipamentos necessários em suas
agroindústrias. De todos os entrevistados apenas 35,7% afirmam possuir todos os equipamentos
necessários (figura 3).
Figura 3: Equipamentos
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Os demais produtores ainda necessitam investir em máquinas e equipamentos para aprimorar
suas linhas de produção e agilizar seus processos. Foram vários os equipamentos citados como
investimento necessário na produção, entre eles os mais citados são máquinas automatizadas e
tecnológicas, assadeiras maiores, panelas específicas, entre outros.
Quando questionados sobre qual é o principal diferencial do seu produto possível perceber que
a qualidade é um ponto forte apontado pelos produtores perante seus concorrentes, perfazendo 34% dos
entrevistados. Já no ponto de vista de outros produtores a confiança que os clientes têm em seus produtos
é uma vantagem competitiva, totalizando 14,9%. 10,6% dos produtores afirmam que a vantagem de seus
produtos perante seus concorrentes é o sabor. Praticidade, bom preço, variedade e bom atendimento são
apontados por 34,10%. Apenas 6,4% dos produtores não souberam informar a principal diferença de
seus produtos perante os concorrentes, como apontado na figura 4.

Figura 4: Principal diferença do seu produto em relação aos concorrentes

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Em contrapartida, alguns produtores percebem os produtos dos seus concorrentes com vantagens
competitivas sobre seus produtos. Entre as alternativas as mais citadas foram qualidade maior,
totalizando 22,5% dos entrevistados. Porções melhores, perfazendo 15%. Melhor textura e melhor sabor
sendo apontado por 10% dos produtores cada, preço mais atrativo compondo 12,5%. Apresentação
melhor e embalagem mais apropriada totalizam 7,5% e 22,5% não souberam afirmar ou ainda afirmam
que, os produtos dos concorrentes têm as mesmas especificidades que seus produtos, deste modo, todos
são bons.
Em relação à qualificação na mão-de-obra e capacitação no manuseio dos alimentos na linha de
produção, 100% dos produtores afirmaram ter recebido cursos, orientações e estarem capacitados para
o manuseio e desenvolvimento dos produtos. São vários os cursos recebidos pelos produtores e os
mesmos variam de acordo com a necessidade de produção de cada agroindústria visitada.
Outro ponto pesquisado foi em relação a como os produtores gostariam que os clientes se
lembrassem dos seus produtos, a figura 5 apresenta os resultados obtidos.
Figura 5: Como gostaria que o consumidor lembrasse dos seus produtos
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Dos produtores, 41,03% esperam que seus clientes lembrem e desejem seus produtos pela
diferença no sabor que os mesmos oferecem. Já 33,33% esperam que os consumidores se lembrem dos
seus produtos pela qualidade oferecida. Melhor textura e preços mais atrativos também são
características que alguns dos produtores esperam ser lembrados por seus clientes perfazendo 7,69%
cada. Outras características também foram apontadas como melhor porção/quantidade, praticidade na
embalagem e melhor apresentação totalizando 10,26%. Percebe-se que a forma como os produtores
querem ser lembrados pelos consumidores é condizente com a mensagem que querem transmitir. Porém,
vale lembrar que há necessidade de apoio para gerir a marca para que se alcance os objetivos propostos.
Na sequência, figura 6, são apresentados os resultados da indagação sobre a qual a primeira
palavra que o produtor associa a sua marca.
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Figura 6: Primeira palavra que associa à marca

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Ao observar a figura 6, percebe-se que 50% dos produtores afirmam que a primeira palavra que
associa a sua marca é a qualidade. 35,7% apontaram que associam sua marca pelo sabor que seu produto
oferece. 7,1% descreveram que a confiança é um fator positivo ligado à sua marca. Preço bom e
identificação da marca também foram apontados por alguns produtores, totalizando 7,2%. Cabe ressaltar
que essa associação está relacionada ao posicionamento pretendido pela marca. Como apontam Kotler e
Armstrong (2015), posicionamento de marca é forma como a organização quer que sua marca seja
lembrada no mercado. Depois de definir o posicionamento pretendido, é preciso que se entregue esse
posicionamento. Isso se dá por meio do desenvolvimento de produto, preço, distribuição e comunicação
pertinentes com o almejado.
Foi solicitado aos entrevistados que apontassem entre as alternativas disponíveis no questionário
e de acordo com sua percepção, três pontos fortes de sua agroindústria. Novamente a questão qualidade
do produto foi a mais indicada pelos produtores (42,10%). O fator reputação também foi indicado por
alguns produtores como ponto forte da agroindústria, perfazendo 14,5%. Comercialização, atendimento,
variedade dos produtos, preço, entrega, credibilidade e sabor também foram apontados como ponto forte
(43,40%). Compreende-se que há um alinhamento entre os pontos fortes, o posicionamento pretendido
(mesmo que os produtores não tenham consciência disso) e o principal diferencial que acreditam ter em
relação a concorrência.
Da mesma forma, foi solicitado aos produtores que, de acordo com sua percepção e necessidades
da agroindústria, indicasse mediante alternativas disponíveis no questionário, três pontos fracos.
Localização e logísticas foram os mais votados, 16,7% e 18,3% respectivamente. Inovação também foi
apontada como ponto negativo para 10% dos entrevistados. Dificuldades na divulgação da marca e mão
de obra qualificada também foram consideradas como fraqueza por 6,7% cada. O fator distribuição
também acaba sendo um ponto fraco na visão de alguns produtores (8,3%).
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Outros fatores foram indicados como preço, dificuldade no aumento da produção, matéria prima,
necessidade de investimentos, manutenção, legislação, entre outros, totalizando 40%. Percebese que
além do apoio gerencial em relação a marca, os produtores também necessitam apoio quanto a
distribuição dos seus produtos. Além da questão logística de entregas, os produtores apontaram que a
infraestrutura das estradas (de terra) é bem precária, visto que quando chove algumas vias ficam
intransitáveis, o que não permite a entrega dos produtos.
Figura 7: Local da comercialização
78,13%

9,38%

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Para finalizar a pesquisa, foi perguntado aos produtores onde ocorre a comercialização dos seus
produtos. De acordo com a figura 7, os produtores afirmam que 78,13% dos seus produtos são
comercializados apenas no município de Guaraniaçu-PR. Somente 12,5% dos produtos são
comercializados na região do município e 9,38% dos itens são vendidos em outras regiões do estado do
Paraná. Com esses dados percebe-se que, os produtores estão limitados em sua comercialização,
utilizando como público alvo (em sua maioria) apenas consumidores do município de Guaraniaçu que
atualmente, representam aproximadamente 13.641 pessoas (IBGE, 2010).
Por meio da pesquisa é possível perceber que, a maioria dos produtores tem potencial em suas
agroindústrias para aumentar sua produção, porém, o mesmo não acontece devido a falta de demanda do
consumidor.

Desse modo, nota-se que, se os produtores recebessem auxílio (de gestão e

comercialização/distribuição) poderiam se unir, aumentar suas produções, comercializando em outras
regiões.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Teve-se como objetivo desta pesquisa identificar a percepção dos produtores de agroindústria
familiar de Guaraniaçu-PR sobre agregação de valor no desenvolvimento de seus produtos. Percebeuse
que os produtores agregam valor aos seus produtos industrializados por meio de marca, produto e
distribuição.
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A agregação de valor por meio da marca fica evidente ao definirem um posicionamento de
mercado. Mesmo não tendo conhecimento de gerenciamento e marca e não saber o que é posicionamento
de mercado, ao definirem a forma como querem que seus produtos sejam lembrados, é definição de
posicionamento pretendido.
A agregação de valor por meio do produto se dá com qualidade, sabor e textura dos produtos
resultado do processo de industrialização. Mesmo com a necessidade de maiores investimentos em
equipamentos e tecnologia, os produtores aplicam os conhecimentos adquiridos nos treinamentos e
capacitação recebidos e, dessa forma, conseguem ter resultados bastante satisfatórios com o seu produto
final.
Apesar da necessidade de investimento em infraestrutura nas estradas rurais, como apontado, os
produtores conseguem agregar valor no canal de distribuição visto que tem o mercado da cooperativa,
onde, mediante uma taxa, eles podem comercializar seus produtos, e esse é o principal canal de
distribuição utilizado pela maioria dos produtores. Além disso, alguns produtores também atendem as
escolas, para merenda escolar, por meio de programas como PAAE.
Ficou claro também que os responsáveis pelas agroindustriais familiares, apesar de terem
recebido apoio de vários órgãos como prefeitura, EMATER, universidades para a capacitação e
desenvolvimento dos produtos e marcas, há necessidade de apoio para o gerenciamento da agroindústria,
principalmente no que tange ao gerenciamento de marca, produtos e logística.
Identificou-se que para muitos produtores, a agroindústria é a principal fonte de renda da família.
E ainda, que os produtores têm muito orgulho de terem seus produtos industrializados e comercializados,
além da felicidade de propagarem os nomes de suas famílias ou de seus sonhos.
Apesar de não ser foco deste estudo, percebeu-se ainda que, com a agroindústria há maior
probabilidade de sucessão familiar nas propriedades rurais, evitando desta forma, um grave problema
que é o êxodo dos jovens dos campos.
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Resumo: Este estudo de cunho bibliográfico discute contribuição da agricultura familiar para
o desenvolvimento rural sustentável, passando pelo desenvolvimento includente, economia
solidária e a agricultura familiar, agregadora de valor no cotidiano da vida no campo. O
desenvolvimento sustentável é um conceito que expressa, em apenas duas palavras,
preocupação com o meio ambiente, com os atuais habitantes da Terra e com as gerações futuras.
Relaciona o homem com seu planeta, declara que é responsável pelo equilíbrio desta
convivência e, principalmente, pelas consequências futuras de seus atos. Conclui-se que o
desenvolvimento rural sustentável no âmbito da agricultura familiar é medida que se impõe no
atual contexto.
Palavras-Chave: Desenvolvimento rural. Sustentabilidade. Inclusão social. Agricultura
familiar.

Abstract: This bibliographical study discusses the contribution of family agriculture to
sustainable rural development, including inclusive development, solidarity economy and family
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farming, value added in the daily life of rural life. Sustainable development is a concept that
expresses, in just two words, concern for the environment, with the present inhabitants of Earth
and with future generations. It relates man to his planet, states that he is responsible for the
balance of this coexistence and, mainly, for the future consequences of his actions. It is
concluded that sustainable rural development in the context of family farming is a measure that
is imposed in the current context.
Key words: Rural development. Sustainability. Social inclusion. Family farming.

1

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento não está ligado exclusivamente a ideia de acúmulo de capital, no

qual o impulso é dado pelo progresso tecnológico, devendo levar em conta o contexto social,
cultural e sustentável. “Uma sociedade só pode ser considerada sustentável se ela mesma, por
seu trabalho e produção, tornar-se mais e mais autônoma. Se tiver superado níveis agudos de
pobreza ou tiver condições de crescentemente diminuí-la”. (BOFF, 2015, p.128).
O presente artigo tem a finalidade de analisar o desenvolvimento rural sustentável em
conjunto com a agricultura familiar.
Para construção do estudo pretende analisar o desenvolvimento e a sustentabilidade,
passando a analisar a agricultura familiar no processo de sustentabilidade e desenvolvimento.
Permeia o estudo, desenvolvimento includente e a economia solidária como meio para
o fim da sustentabilidade e sua inclusão no âmbito da agricultura familiar.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O desenvolvimento sustentável é um conceito que expressa, em apenas duas palavras,
preocupação com o meio ambiente, com os atuais habitantes da Terra e com as gerações futuras.
Relaciona o homem com seu planeta, declara que é responsável pelo equilíbrio desta
convivência e, principalmente, pelas consequências futuras de seus atos.
Sachs (2008, p. 25) ressalta que “o desenvolvimento não se presta a ser encapsulado em
fórmulas simples. A sua multidimensionalidade e complexidade explicam o seu caráter
fugidio.” Ao longo dos anos o conceito tem incorporado experiências positivas e negativas que
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o fizeram evoluir, refletindo todas as mudanças que vem acontecendo na sociedade, na política
e nas “modas intelectuais”.
Para Sen (2017), uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir além da
acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Interno Bruto e de outras variáveis
relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento econômico, precisamos
enxergar muito além dele.
Ainda para Sen (2017, p.29), “o desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo
com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos.” A desigualdade entre
mulheres e homens afeta – e às vezes encerra prematuramente – a vida de milhões de mulheres
e, de modos diferentes, restringe em altíssimo grau as liberdades substantivas para o sexo
feminino.
Segundo Sachs (2008), a evolução da ideia de desenvolvimento, no último meio século,
apontando para a sua complexificação, representada pela adição de sucessivos adjetivos,
econômico, social, político, cultural, sustentável – e, o que é mais importante, pelas novas
problemáticas.
O Relatório Brundtlan da CMMAD (1988) define D.S como "[...] aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem
as suas próprias necessidades" (BARBOSA, 2008. p.02). E acrescenta que para haver um
desenvolvimento sustentável é necessário que todos tenham suas necessidades básicas
atendidas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida
melhor.
Para Boff (2015, p.128), “uma sociedade só pode ser considerada sustentável se ela
mesma, por seu trabalho e produção, tornar-se mais e mais autônoma. Se tiver superado níveis
agudos de pobreza ou tiver condições de crescentemente diminuí-la. Se seus cidadãos estiverem
ocupados em trabalhos significativos”.
Considerando a visão do setor agrícola, Martins (1995) cita o documento “Diretrizes de
Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável para o Brasil” apresentado em 1994 pela
FAO/INCRA, que enfatiza a dimensão social da sustentabilidade, e propõe que para alcançalo,
a sociedade brasileira deveria optar pelo fortalecimento e expansão da agricultura familiar
através de um programa de políticas públicas como forma de reduzir os problemas sociais,
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englobando políticas agrícolas, industriais e agrárias de curto, médio e longo prazo
(FAO/INCRA, 1994) (MARTINS apud ONU, 1995).
Em 1986, a World Found for Nature promoveu a Conferência de Otawa, na qual ficaram
estabelecidos alguns princípios básicos do Desenvolvimento Rural Sustentável, que, conforme
Martins (1995) são a integração entre conservação e desenvolvimento, a satisfação das
necessidades básicas humanas, o alcance da equidade e justiça social, o fornecimento da
autodeterminação social e diversidade cultural e a manutenção da integração ecológica.
Posteriormente, Baroni (1992) redelineou tais princípios, descartando a questão da
equidade com justiça social. Então, os princípios passaram a ser o crescimento renovável, a
mudança de qualidade do crescimento, a satisfação das necessidades essenciais de alimentação,
energia, água, saneamento básico e emprego, a garantia de um nível sustentável de população,
a conservação e proteção da base de recursos, a reorientação da tecnologia e gestão de risco e
a reorientação das relações econômicas.
Estes princípios passaram a ser adotados por organismos e entidades internacionais de
fomento na área do meio ambiente.
O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da
solidariedade com gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de
critérios de sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica.
Estritamente falando, apenas as soluções que considerem esses três elementos,
isto é que promovam o crescimento econômico com impactos positivos em
termos sociais e ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento.
(SACHS, 2004, p.36)

Assim, contempla-se o desenvolvimento sustentável como necessário e contínuo no
meio social e ambiental, uma vez que promove o crescimento econômico e, acima de tudo, o
bem maior que é a qualidade de vida para todos.

2.1. Sustentabilidade
O processo de sustentabilidade, representa um marco de evolução e transformação
necessária ao planeta. Representa um “processo de transformação no qual a exploração dos
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recursos, direção dos investimentos, orientação do desenvolvimento tecnológico e mudanças
institucionais se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às
necessidades e aspirações humanas.” (COMISSÃO MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL)
BOFF (1999. p137), preconiza que “sustentável é a sociedade ou o planeta que produz
o suficiente para si e para os seres dos ecossistemas onde se situa; que toma da natureza somente
o que ela pode repor; que mostra um sentido de solidariedade generacional ao preservar para
as sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão”.
Na análise de BOFF (1999), seria necessário debater sobre sociedade sustentável,
considerando o tipo de desenvolvimento que se deve promover, muito mais do que
simplesmente impor limites ao crescimento.
De acordo com Carvalho apud Pires (1997), sustentabilidade é a relação entre os
sistemas econômicos dinâmicos e os sistemas ecológicos mais abrangentes, também dinâmicos,
mas com mudanças mais lentas, na qual a vida humana possa continuar indefinidamente; as
individualidades humanas possam florescer; a cultura humana possa desenvolver-se e os efeitos
das atividades humanas permaneçam dentro dos limites, a fim de que não destruam a
diversidade, a complexidade e as funções do sistema ecológico de suporte da vida.
Segundo Sachs (2008), para se planejar o Desenvolvimento Sustentável., deve-se
considerar os cinco pilares, a saber:
a-Social – fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais,
por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora
sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta; b-Ambiental – com as
suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como provedores de
recursos e como “recipientes” para a disposição de resíduos);
c-Territorial - relacionado à distribuição espacial dos recursos, das populações
e das atividades;
d- Econômico – sendo a visibilidade econômica a conditio sine qua non para
que as coisas aconteçam;
e-Político – a governança democrática é um valor fundador e um instrumento
necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença.
SACHS (2008 p. 15)
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Esta visão de Sachs (2008) considerando as cinco dimensões, nos leva a uma reflexão
sobre o que realmente é a sustentabilidade nas ações do cotidiano, em especial nas pequenas
propriedades da agricultura familiar.
Trata-se de um conjunto de variáveis em torno da realidade social, econômica,
ecológica, cultural e espacial desta propriedade e, principalmente, da comunidade onde ela está
inserida considerando estas mesmas dimensões. Portanto, o conhecimento destas variáveis
auxilia o entendimento como o desenvolvimento pode ser includente no contexto da economia
solidária.

2.2. Desenvolvimento includente e economia solidária
A maneira natural de definir o desenvolvimento includente “é por oposição ao padrão
de desenvolvimento perverso, conhecido como “excludente do mercado de consumo, e
concentrador de renda e riquezas” (SACHS 2008, p. 38). A inclusão então, passa a ser elemento
essencial para que o desenvolvimento seja de fato sustentável, de forma a distribuir melhor a
renda e tornar o consumo um direito de todos.
O desenvolvimento includente “requer, acima de tudo, a garantia do exercício dos
direitos civis, cívicos e políticos” (SACHS, 2008, p.39). Nessa ótica, isso inclui também o
conceito de democracia como sendo essencial para o exercício da democracia, com o direito a
uma educação capaz de garantir a inclusão através do conhecimento.
A educação é essencial para o desenvolvimento, pelo seu valor intrínseco, na medida
em que contribui para o despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos direitos
humanos, aumentando a adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como autoconfiança e
autoestima.
Há no entanto, uma outra alternativa. A economia solidária é ou poderá ser
mais do que mera resposta à incapacidade do capitalismo de integrar em sua
economia todos os membros da sociedade desejosos e necessitados de
trabalhar. Ela poderá o que em seus primórdios foi concebida para ser: uma
alternativa superior ao capitalismo. Superior não em termos econômicos, ou
seja, que as empresas solidárias regularmente superariam, suas congêneres
capitalistas, oferecendo aos mercados produtos ou serviços melhores em
termos de preço e/ou qualidade. A economia solidária foi concebida para ser
uma alternativa superior por proporcionar às pessoas que a adotam, enquanto
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produtoras, poupadoras, consumidoras etc., uma vida melhor (SINGER, 2002
p.114).

Em outras palavras, a economia deve ser melhor tanto para quem a produz como para
quem a consome. O objetivo não é competir com o consumismo concentrador de renda e
riquezas; mas literalmente ser uma economia solidária, preocupada mais em produzir uma vida
melhor para todos os envolvidos do que crescer nos gráficos de produção do mundo capitalista.
Analisando com um olhar mais amplo as cinco dimensões do desenvolvimento
sustentável de Sachs (2008), percebe-se que tudo está interligado. Não há como promover um
desenvolvimento includente sem considerar o desenvolvimento de cada dimensão em sua
forma individual, e depois transportá-la para o que representa coletivamente, com uma visão
solidária da economia.

3. DO SUSTENTÁVEL AO RURAL SUSTENTÁVEL
Navarro (2001) explica que existem diferenças entre Desenvolvimento Sustentável e
Desenvolvimento Rural. Destaca estes dois conceitos e suas diferenças mais preponderantes.
Ressalta que
A definição do que seja exatamente "desenvolvimento rural", em tais ações,
igualmente tem variado ao longo do tempo, embora normalmente nenhuma
das propostas deixe de destacar a melhoria do bem-estar das populações rurais
como o objetivo final desse desenvolvimento.” (NAVARRO, 2001, p.88)

Já para definir “desenvolvimento rural sustentável”, Navarro (2001) ressalta que é uma
expressão que:
Surgiu em meados dos anos 80 a partir da crescente difusão da expressão mais
geral, "desenvolvimento sustentável". Embora muitos autores e instituições
pretendam atribuir a esta um sentido politicamente mais consequente do que
a anterior (desenvolvimento rural), incorporando noções, por exemplo, de
equidade social ou, mais ambiciosamente, atribuindo alguma suposta relação
entre formas de organização social das famílias rurais mais pobres, fruto de
"conscientização", e desenvolvimento rural sustentável, o foco central, neste
caso, é bastante claro e mais limitado. (...) O "sustentável" aqui refere-se tão
somente aos padrões ambientais requeridos em ações movidas sob a ótica do
desenvolvimento rural. (NAVARRO, 2001, p.89)
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Sachs contribui com esta discussão ao argumentar que:
(...) o desenvolvimento não se presta a ser encapsulado em fórmulas simples.
A sua multidimensionalidade e complexidade explicam o seu caráter fugidio.
Como seria de se esperar, o conceito tem evoluído durante os anos,
incorporando experiências positivas e negativas, refletindo as mudanças nas
configurações políticas e as modas intelectuais. (SACHS, 2008, p.25)

Boff (1999), em sua fala sobre o cuidado, coloca algumas questões que nos remetem a
uma profunda reflexão sobre a natureza humana e a sustentabilidade. Para ele, o cuidado entra
na natureza e na constituição do ser humano e há de estar presente em tudo. É um fenômeno
que é a base possibilitadora da existência humana enquanto humana.
Cuidamos da aura boa que deve inundar cada cômodo, o quarto, a sala e a
cozinha. Zelamos pelas relações de amizade com os vizinhos e de calor com
os hóspedes. Desvelamo-nos para que a casa seja um lugar de benquerença,
deixando saudades quando partimos e despertando alegria quando voltamos.
Alimentamos uma atitude geral de diligencia pelo estado físico da casa, pelo
terreno e pelo jardim. Ocupamo-nos do gato e do cachorro, dos peixes e dos
pássaros que povoam nossas árvores. Tudo isso pertence à atitude do cuidado
material, pessoal, social, sociológico e espiritual da casa. (BOFF, 1999. p 33)

Salienta ainda, que “o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, sua essência se
encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, eis a característica singular
do ser humano.” (BOFF, 1999. p 35)
Navarro (2001, p.3) entra nesta questão dando ênfase ao que ele chama de ambiente
social. “Desenvolvimento Rural é entendido como uma ação previamente articulada que induz
(ou pretende induzir) mudanças em um determinado ambiente social”.
Abramovay (2000) corrobora com Navarro (2001), quando afirma que:
A ruralidade não é uma etapa do desenvolvimento social a ser superada com
o avanço do progresso e da urbanização. Ela é e será cada vez mais um valor
para as sociedades contemporâneas. É em torno deste valor — e não somente
de suas atividades econômicas setoriais — que se procuraram aqui as
características mais gerais do meio rural: relação com a natureza, regiões nãodensamente povoadas e inserção em dinâmicas urbanas. A importância entre
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nós da agricultura não deve impedir uma definição territorial do
desenvolvimento e do meio rural. (ABRAMOVAY, 2000. p. 26-27).

Baudel Wanderley (2001, p.32) em seu trabalho sobre “A ruralidade no Brasil moderno”
traz para esta discussão a visão de que o rural não é um espaço isolado, com normas e lógicas
de funcionamento exclusivas, mas “este mundo rural mantém particularidades históricas,
sociais, culturais e ecológicas, que o recortam como uma realidade própria, da qual fazem parte,
inclusive, as próprias formas de inserção na sociedade que o engloba”.
Enquanto um espaço físico diferenciado, Baudel Wanderley (2001, p.32) referencia “a
construção social do espaço rural, resultante especialmente da ocupação do território, das
formas de dominação social que tem como base material a estrutura de posse e uso da terra e
outros recursos naturais, como a água, da conservação e uso social das paisagens naturais e
construídas e das relações campo-cidade.”
O espaço rural também deve ser considerado “enquanto um lugar de vida, isto é, lugar
onde se vive e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção
na sociedade nacional)” (BAUDEL WANDERLEY, 2001. p.32).

4. AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE
A agricultura familiar é tão antiga quanto a atividade agrícola, que sempre foi pautada
no núcleo familiar rural, que tinha no patriarca o papel do provedor, na mulher o papel
doméstico e das culturas de subsistência, e dos filhos como mão-de-obra braçal. Segundo
Schneider,
A incorporação e a afirmação da noção de agricultura familiar mostrou-se
capaz de oferecer guarida a um conjunto de categorias sociais, como, por
exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados à agroindústrias,
entre outros, que não mais podiam ser confortavelmente identificados com as
noções de pequenos produtores ou, simplesmente, de trabalhadores rurais.
(SCHNEIDER 2003, p.100)

Essa classificação ampliou as atividades dos agricultores rurais, trazendo para dentro da
agricultura familiar as categorias afins que estavam mais próximas, mas não necessariamente
iguais.
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De outro lado, a afirmação da agricultura familiar no cenário social e político
brasileiro está relacionada à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar,
em 1996, o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar). Esse programa, formulado como resposta às pressões do
movimento sindical rural desde o início dos anos de 1990, nasceu com a
finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional às categorias de
pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das políticas públicas
ao longo da década de 1980 e encontravam sérias dificuldades de se manter
na atividade. (SCHNEIDER. 2003, p. 100)

Segundo dados do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, “a agricultura familiar é hoje responsável por 77% da ocupação do meio rural e
responde por 37% da produção agrícola brasileira. Cerca de 84% dos 5,5 milhões de
estabelecimentos agropecuários são de agricultores familiares”. (PRONAF apud Sachs, 2004,
p.124).
A agricultura familiar tem uma dinâmica toda própria, onde a gestão da propriedade é
compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de
renda. Em comparação à agricultura não familiar, há diferenças muito características.
O agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e
moradia, fazendo da diversidade produtiva um diferencial em relação à agricultura
convencional e a Lei 11.326 de julho de 2006 define as diretrizes para formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para identificação desse público.
A redação atual da Lei 11.326, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar
rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes
requisitos:
I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais;
§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar
de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a
fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. II Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida
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pelo Poder Executivo; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.512, 2011) IV
- Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
(Lei 11.326 (consulta maio/2019 Art. 3º)

Neste sentido, de acordo com a legislação, faz parte da agricultura familiar a família
que detém pequena propriedade e a renda mínima advinda da exploração desta área, com mãode-obra familiar. Diferentemente de qualquer outro negócio, a mão-de-obra familiar não
contabiliza horas trabalhadas como qualquer assalariado ou direitos trabalhistas recolhidos
mensalmente.
De outro lado, também possui uma capacidade ociosa de tempo de trabalho que pode
ser melhor aproveitada para o desenvolvimento sustentado da propriedade e para a melhoria da
qualidade de vida daquele núcleo familiar. Segundo o Decreto 9.064 de 31de maio de 2017 a
Unidade Familiar de Produção Agrária - UFPA e o empreendimento familiar rural deverão
atender aos seguintes requisitos:

I - Possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;
II
- Utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo
produtivo e de geração de renda;
III
- auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e
IV
- Ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente
familiar.
§ 1º O disposto no inciso I ... não se aplica ... extrativistas, pescadores, povos
indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e
comunidades tradicionais.
§ 2º Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e
de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com
produção agropecuária, inciso I ... a área do estabelecimento será considerada
igual a zero. Decreto 9.064 de 31de maio de 2017 (consulta maio/2019 Art.
3º)

O decreto estabelece regras mais claras e quantifica em percentual a participação da
família como mão-de-obra, renda e gestão da propriedade. Desta forma, o documento amplia
a participação de empreendedores rurais na categoria de agricultura familiar.
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Segundo a Agência Brasil EBC (2016), quase metade da área rural brasileira pertence a
1% das propriedades do país. Os estabelecimentos rurais a partir de mil hectares (0,91%)
concentram 45% de toda a área de produção agrícola, de gado e plantação florestal.
O estudo revela que estabelecimentos com menos de 10 hectares representam cerca de
47% do total das propriedades do país, mas ocupam menos de 2,3% da área rural total. Esses
pequenos produtores são responsáveis por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa do
brasileiro, já que as grandes monoculturas exportam a maior parte da produção.
O Senso do IBGE (2017), revela que entre 2006 e 2017, o total de estabelecimentos nos
quais o produtor é do sexo feminino elevou-se de 12,7% para 18,6% (945.490 pessoas),
enquanto os homens passaram de 87,3% para 81,4% (4.100.900) do total.
Em 2017, todos os governos estaduais e do Distrito Federal declararam ter programas
ou ações de fomento tanto à agricultura familiar quanto à agroindústria. Em 26 das 27 unidades
da federação, também havia programas de incentivo à agricultura orgânica e, em 19, estímulo
à produção de hortas comunitárias. Essas informações estão disponíveis no Perfil dos Estados
Brasileiros (IBGE, 2017).
De acordo com este estudo ela constitui a base econômica de 90% dos municípios
brasileiros com até 20 mil habitantes; responde por 35% do Produto Interno Bruto nacional; e
absorve 40% da população economicamente ativa do país. Ainda segundo o Censo, a
agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34%
do arroz e 21% do trigo do Brasil.
Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho
suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. A agricultura familiar possui, portanto,
importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da
inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Também são considerados agricultores
familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e
assentados da reforma agrária.
A Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, foi criada para identificar e qualificar o
agricultor familiar e permitir acesso diferenciado às políticas públicas. Atualmente, a DAP
concede acesso a mais de 15 políticas públicas, dentre elas o crédito rural do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), os programas de compras instrucionais,
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como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (PNAE), a Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER), o Programa Garantia Safra e o Seguro da Agricultura
Familiar.
Portanto, a discussão indica que o desenvolvimento não está ligado exclusivamente a
ideia de acúmulo de capital, no qual o impulso é dado pelo progresso tecnológico, devendo
levar em conta o contexto social, cultural e sustentável.
Nesse contexto, a agricultura familiar tem uma dinâmica toda própria, onde a gestão da
propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal
fonte geradora de renda, devendo, portanto, ser analisada de forma especifica dentro do
contexto do desenvolvimento sustentável. Que a agricultura familiar contribui para o
desenvolvimento rural é fato já comprovado, apesar de suas dificuldades.
A relevância da agricultura familiar vai além da economia e da geração de renda, posto
que deve ser destacada a questão cultural desse modelo de produção, pois o agricultor familiar
tem uma relação diferente com a terra, mais próxima, devido à tradição familiar, fazendo parte
da cultura local.
A educação ambiental é essencial para o desenvolvimento, pelo seu valor intrínseco, na
medida em que contribui para o despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos
direitos humanos, aumentando a adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como
autoconfiança e autoestima.
Deste modo, a cultura da agricultura familiar, facilita a viabilidade do processo de
desenvolvimento sustentável para os que habitam o campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o espaço rural como um lugar da sustentabilidade de Sachs (2008) ou
como um ambiente de cuidados de Boff (1999), ou de sócio da natureza de Lutzemberg (2012),
ou ainda de economia solidária de Singer (2002) é corroborar com Baudel Wanderley (2001)
que o trata como um lugar de vida.
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Essencialmente se percebe que esses autores tratam do espaço rural como um ambiente
precioso, que se não for cuidado e sustentável, é passível, não de se transformar, mas de
desaparecer definitivamente.
A agricultura familiar contribui para o desenvolvimento e sua essência é ser sustentável.
A partir do momento que os conceitos tratados neste artigo passarem a ser incorporados pelo
agricultor familiar, e políticas públicas de fortalecimento desses conceitos forem
desenvolvidas, o rural sustentável será uma realidade para mais produtores rurais da agricultura
familiar.
Os desafios são grandes e a discussão não termina aqui. Pois esta sustentabilidade está
vinculada a um contexto social, econômico, ambiental, legal, territorial e de políticas públicas
voltadas para gerar sustentabilidade e oportunidade aos pequenos produtores.
Por isso esse tema não se esgota, e requer abordar outras perspectivas de análise para
estudos futuros, que envolvem empoderamento, capital social e políticas públicas efetivas.
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DINÂMICA DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR: ESTRATÉGIA DE REPRODUÇÃO
SOCIAL E ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR
FAMILY AGROINDUSTRY AS A FAMILY FARMING REPRODUCTION STRATEGY
Fabíola Graciele Besen132
Clério Plein 133
Marcos Andrade134
Grupo de Trabalho: COOPERATIVISMO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Resumo: O objetivo do artigo é identificar de que forma a agroindústria familiar contribui como
estratégia de reprodução e fortalecimento da agricultura familiar. O delineamento da pesquisa
se constituiu pela pesquisa bibliográfica. Identificou-se que a agroindústria familiar passa a
gerar renda e trabalho para os componentes familiares, proporcionando sustentabilidade
socioeconômica. Em relação a comercialização, criam o mercado para seus produtos em nível
local utilizando-se dos laços sociais, de amizade e de parentes. Também proporcionam a
valorização e preservação dos hábitos culturais, estímulo da proximidade social
(produtorconsumidor) e valorização das especificidades locais. A agroindústria pode ser
considerada um contramovimento da agricultura familiar na busca por sobrevivência centrada
em outras formas de relações econômicas mais justas e coerentes para produtores e
consumidores, se firmando como uma estratégia de reprodução e fortalecimento da agricultura
familiar. Palavras-chave: agricultura familiar, agroindústria familiar, desenvolvimento rural.
Abstract: The aim of the article is to identify how the family agroindustry contributes as a
strategy for the reproduction and strengthening of family agriculture. The research design
consisted of bibliographical research. It was identified that the family agro-industry starts to
generate income and work for the familiar components, providing socioeconomic
sustainability. In relation to marketing, they create the market for their products at the local
level using social, friendship and relatives ties. They also provide the valuation and
preservation of cultural habits, stimulation of social proximity (producer-consumer) and
appreciation of local specificities. Agribusiness can be considered a countermovement of family
agriculture in the quest for survival centered on other forms of economic relations more just
and coherent for producers and consumers, being established as a strategy of reproduction and
strengthening of family agriculture..
Key words: family farming, family agroindustry, rural development.
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1.

INTRODUÇÃO

O processo chamado Revolução Verde, iniciado na década de 50, em que implementou-se um
pacote tecnológico e teve como objetivo homogeneizar o campo, ocultou, por muitos anos, a
capacidade de organização dos agricultores familiares, retirando-lhes o poder de decisão, já que
havia um atrelamento dos agricultores as grandes empresas, vinculadas a Revolução Verde,
atuando a montante e a jusante da produção agrícola (KARNOPP, VOGT, BERNARDY e
ETGES, 2016).
Mas esse processo não foi aceito de forma pacífica pelos agricultores. Processos de resistência
e busca por alternativas no decorrer desses anos, com repercussões diversas. Uma dessas
alternativas é a agroindústria familiar (KARNOPP et al, 2016). O desenvolvimento rural
implica a criação de novos produtos e serviços e a abertura de novos mercados abrangendo a
reconfiguração dos recursos rurais. “Terra, trabalho, natureza, ecossistemas, animais, plantas,
habilidades artesanais, redes e relações urbano-rural tem que ser reformatadas e recombinadas”
(Ploeg et al 2000, p. 398).
Para Wilkinson (1999) após a abertura econômica, desregulação da economia e a integração ao
Mercosul, as exigências teriam aumentado, dificultando a inserção da agricultura familiar nos
mercados de commodities tradicionais. Assim, as estratégias de inserção da agricultura familiar
devem se pautar na busca de oportunidades de mercado, como as de produtos orgânicos e
artesanais voltadas à agroindústria familiar (MIOR, 2003).
A agroindústria familiar rural, segundo Mior (2005) é uma forma de organização da agricultura
familiar em que o processo de produção de parte da produção agrícola e/ou pecuária da
propriedade é feita pela família, com o objetivo de comercialização. A agroindústria familiar
rural também tem outras particularidades, “tais como: a localização no meio rural; a utilização
de máquinas e equipamentos e escalas menores; procedência própria da matéria-prima em sua
maior parte, ou de vizinhos; processos artesanais próprios, assim como predominância da
mãode-obra familiar” (Mior, 2005, p.8).
Prezotto (2002) apresenta que a Agroindústria Familiar contribui para a retomada dos saberes
sociais das unidades de produção familiar no que se refere a produção e conservação de
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alimentos que, ao longo do tempo, sempre existiu nas propriedades rurais e que foram
gradativamente sendo descriminalizadas pelo modelo de modernização da agricultura.
A partir das considerações acima, o objetivo do artigo é identificar de que forma a agroindústria
familiar contribui como estratégia de reprodução e fortalecimento da agricultura familiar.
Esta pesquisa se justifica pelo potencial que a agroindústria familiar possui para o
desenvolvimento rural, utilizando técnicas para o manejo sustentável, além de aproveitar as
oportunidades e alternativas de produção nos diversos setores da economia para manutenção da
propriedade, permanência da família no campo e aumento da renda familiar.
Este artigo encontra-se estruturado, inicialmente, por revisão teoria sobre
desenvolvimento rural, agricultura familiar e agroindústria familiar. Posteriormente,
descrevese a metodologia e as discussões dos resultados encontrados. E, para finalizar, as
considerações finais seguidas das referências pesquisadas.
2 – REVISÃO TEÓRICA
2.1 – Desenvolvimento Rural
Nos últimos cinquenta anos, a noção de ‘desenvolvimento’ divide-se em dois momentos
distintos. O primeiro ocorre após a Segunda Guerra e os anos que se seguiram, chamados de
‘Trinta Gloriosos’, pautados sobre a ideia de desenvolvimento. O segundo momento, a partir
dos anos 1990, as consequências dos resultados da ‘era do desenvolvimento’, marcado pela
impossibilidade de desenvolvimento (NAVARRO, 2002 apud AMBROSINI E FILIPPI, 2008).
No cenário rural, iniciou-se a Revolução Verde, uma agricultura baseada em alta
tecnologia, alta concentração de insumos e produtividade crescente, criando uma racionalidade
produtiva e novas formas de mercantilização, rompendo com as técnicas passadas e com a
autonomia que, de certa forma, caracterizava a agricultura (NAVARRO, 2002). A partir dos
anos 1980, essa concepção de desenvolvimento, baseada na industrialização, urbanização e
burocratização gerou efeitos sociais desastrosos: deterioração ambiental, êxodo rural,
concentração urbana (BREINTENBACH et al, 2009).
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A problemática ambiental surge como um sintoma e um questionamento do modelo de
civilização construído sobre um conjunto de elementos de racionalidade das sociedades
modernas. A racionalidade capitalista fundou-se num crescente processo de racionalização
instrumental e formal, que se expressa nos princípios abstratos da economia e nos padrões
tecnológicos, na organização burocrática e nos aparelhos ideológicos do Estado (LEFF, 2009).
A questão ambiental leva à necessidade de limites e normas ecológicas para os processos
econômicos e tecnológicos que, sujeitos à lógica do mercado, têm degradado o ambiente e a
qualidade de vida. Esta consciência ambiental introduz novos princípios valorativos e forças
materiais para reorientar o processo de desenvolvimento (LEFF, 2009).
Polanyi (2012), em seus estudos afirma que o desenvolvimento é um processo que
ultrapassa o domínio da economia, pois engloba um conjunto de aspectos que interagem entre
si (sociais, culturais, políticos, econômicos e ambientais) (RODRIGUES e SANTOS, 2017).
Conforme Polanyi (2009), [...]o mercado não é somente oferta-demanda-preço e as
motivações humanas não são só materiais, mas podem ser políticas, religiosas, estéticas [...]
(PLEIN, 2016, p.61).
Ao realizar sua crítica a economia de mercado, Polanyi (2000;2012) afirma que a falácia
economicista, desenraizada da sociedade, causou a separação daquilo que não se pode separar,
ou seja, homem, natureza e organização produtiva. “A sociedade do século XIX organizou-se
de um modo que fazia com que apenas a fome e o lucro fossem motivações eficazes para o
indivíduo participar da vida econômica” (POLANYI, 2012, p.55).
De acordo com Boff (2014), o grau de sustentabilidade de uma sociedade pode ser
medido pela sua capacidade de inclusão de todos os indivíduos e demais seres, em seus
respectivos ambientes, garantindo-lhes os meios de sustento e vida adequados, suficientes e
decentes.
Polanyi, busca em sua obra demostrar a necessidade de reconstrução social através de
outras forças que possam mover o sistema rumo ao equilíbrio (STIGLITZ, 2012).
Quais seriam essas outras forças ou os contramovimentos dentro do desenvolvimento
rural? Atualmente, há discussões sobre desenvolvimento rural que tratam de perspectivas
relacionadas a território, ruralidade, desenvolvimento local. Schneider (2009) aponta os eixos
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temáticos que vem sendo tratados por estudiosos do mundo rural, agências e organizações
nacionais e internacionais: “(a) a ruralidade é heterogênea e não circunscrita às atividades
agrícolas; (b) os territórios são espaços adequados para se pensar a articulação entre escalas
regionais e locais e a globalização; (c) o desenvolvimento precisa levar em conta não apenas
questões econômicas, tecnológicas e produtivas, mas também culturais e ambientais; (d) a
mudança é um processo lento, que precisa trazer efeitos práticos como melhorar a renda e a
qualidade de vida, mas também incidir sobre a mentalidade das pessoas envolvidas e ser capaz
de ser assimilado pelas instituições” (SCHNEIDER, 2009, p.26).
Polanyi (2000) aponta para esses contramovimentos, que são as práticas diversas e
heterogêneas que os agricultores familiares buscam para defender e criar autonomia e melhores
condições de vida como respostas locais para problemas globais.

2.2 Agricultura Familiar
Segundo Grisa e Schneider (2015), no final da década de 80 e início da década de 90, o debate

sobre agricultura familiar ganha força com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura (PRONAF) em 1995, e passa a ser vista como categoria no meio rural,
desencadeando a emergência de outras políticas diferenciadas de desenvolvimento rural; a
criação do MDA em 1999 (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e a criação da Secretaria
da Agricultura Familiar (SAF) em 2001, que institucionalizou a dualidade da estrutura agrária
e fundiária no País e a Lei da Agricultura Familiar que reconheceu a categoria social e a partir
desses eventos a agricultura familiar passou a fazer parte da arena das políticas públicas.
A Lei nº 11.326/2006, também conhecida como “Lei da Agricultura Familiar”, criada
em 2006, considera agricultor familiar:
aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente, aos seguintes
requisitos: I não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais; II utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III tenha renda familiar
predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio
estabelecimento ou empreendimento; IV dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família.
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Além das definições normativas e operacionais (Lei de Agricultura Familiar, entre outras),
utilizadas para a construção de políticas públicas da Agricultura Familiar, deve-se citar as
definições que abrangem a agricultura familiar, não somente pelo tamanho do estabelecimento,
mas também pela forma com que as pessoas cultivam e vivem nesse meio rural. Van Der Ploeg
(2014) afirma que agricultura familiar é também considerada uma forma de vida.
O estabelecimento familiar faz parte da paisagem rural. Nele, pode-se trabalhar
com a natureza, em vez de contra ela, ao se valer dos processos e dos equilíbrios
ecológicos (em vez de interromper) e preservar a beleza e a integridade das paisagens.
Quando a agricultura familiar trabalha com a natureza, contribui localmente para a
conservação da biodiversidade e para a luta contra as mudanças climáticas globais.
Seu trabalho implica uma interação contínua e direta com a natureza viva – uma
característica altamente valorizada pelos próprios agricultores (VAND DER PLOEG,
2014, p.10).

Para Carmo e Salles (1998) a agricultura familiar tem a família como elemento básico
de gestão financeira e da mão de obra disponível. Assim, avaliar a mesma apenas pelo aspecto
econômico não é suficiente para entender as relações entre a organização interna da produção e
comercialização em bases familiares e o mundo externo. Diferente da agricultura empresarial
que tem sua produção totalmente orientada para o mercado, a produção é altamente mecanizada
e a mão de obra é assalariada (GRISA e SCHNEIDER, 2015).
Abramovay (1997, p.03) define agricultura familiar, destacando seus aspectos
relevantes: [...] agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do
trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de parentesco. O importante
é que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e trabalho familiares) estão presentes em
todas elas[...]
Segundo o estudo O estado mundial da agricultura e alimentação, 2014: Inovação na
agricultura familiar, da FAO, mais de 500 milhões de fazendas familiares administram a maior
parte da terra agrícola e produzem a maior parte da comida do mundo. Fazendas familiares são
necessárias para garantir a segurança alimentar global, cuidar e proteger o meio ambiente
natural e acabar com a pobreza, subnutrição e desnutrição. Mas esses objetivos só podem ser
alcançados se a agricultura familiar se tornar muito mais produtiva e sustentável; em outras
palavras, eles precisam inovar em um sistema que reconheça sua diversidade e a complexidade
dos desafios que eles enfrentam (FAO, 2014).
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O Brasil possui, conforme o Censo (2006) 4.900.000 estabelecimentos, e desse total,
4.150.000 (85%) correspondem ao setor da agricultura familiar e 550.000 (12%), ao setor
patronal. Mas a agricultura familiar responde por 38% da produção agrícola nacional, ocupa
75% da população ativa agrícola e de 25% dos financiamentos públicos destinados ao conjunto
do setor (SABOURIN, 2007).
Apesar de todos os desafios e dificuldades, a agricultura familiar permanece como o
modelo principal do desenvolvimento rural brasileiro e, embora possua menor proporção de
terras, é mais significativa em quantidade, gerando mais trabalho e renda, além de contribuir
com produção maior por área cultivada (ABRAMOVAY, 1997).
Wilkinson (1999, 2000) tem defendido em seus estudos que a agricultura familiar deve
participar ativamente na agroindustrialização, uma alternativa que pode ser uma forma de
fortalecer sua capacidade de reprodução social. Afirma também que há a necessidade de
políticas públicas para a agroindustrialização, que abrangem desde o mercado informal até
mercado de nicho, produtos orgânicos e de qualidade diferenciada (MIOR, 2003).
2.3 Agroindústrias
O cenário do sistema agroalimentar vem se modificando com a globalização, juntamente com
a abertura dos mercados – incluindo a integração regional do Mercosul, criando um novo
ambiente concorrencial que ameaçou diretamente a participação da agricultura familiar. Esse
cenário trouxe a necessidade de aumentar a lucratividade por meio dos ganhos de escala,
inclusão de insumos modernos (genéticos e químicos), novos maquinários e inovações
tecnológicas, tornando-se condição básica para manutenção ou entrada nos mercados
(WILKINSON, 2003).
No entanto, essa abertura de mercados e a globalização trouxe uma produção altamente
industrializada, com a maioria dos produtos apresentando procedência desconhecida, qualidade
indiferenciada e irresponsabilidade nas questões sociais e ambientais, gerando incerteza e
desconfiança por parte dos consumidores. O estopim foi a crise sanitária que trouxe inquietação
dos consumidores de todo o mundo através da vaca louca, febre aftosa, gripe aviária, salmonela,
etc. Esse contexto de insegurança gerou um movimento dos consumidores na busca por
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alimentos mais saudáveis, de origem conhecida, com menores riscos à saúde e ao meio
ambiente (BURCH e LAWRENCE, 2005).
No centro dessas transformações, passou-se a valorizar os produtos orgânicos, com
denominação de origem e da agricultura familiar, que passam a ser associados à tradição, à
natureza, ao artesanal e ao local (WILKINSON, 2003).
Essa demanda por produtos tradicionais e de origem conhecida abriu espaço a agricultura
familiar através das tendências de valorização dos produtos diferenciados baseados em
conhecimentos específicos, permitindo a criação de novos espaços para os produtos feitos nas
agroindústrias familiares (FLEXOR, 2006).
Para Mior (2003), após os anos 1990, a agroindustrialização passou a atuar como estratégia de
promoção da agricultura familiar e de desenvolvimento do espaço rural, ganhando legitimidade
favorecendo o surgimento e difusão destas novas formas de organização da produção e inserção
no mercado. A agroindústria familiar rural é definida por Mior (2005, p.
191), como “uma forma de organização em que a família rural produz, processa e/ou transforma
parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo a produção de valor de troca
que se realiza na comercialização”.
Na agroindustrialização, a mão-de-obra e o know how, para transformação dos produtos
agrícolas, passam a ser revalorizados. O conhecimento dos métodos de processamento de
alimentos, feito pelas mulheres nas propriedades, sai da cozinha da casa e passa a fundamental
para a atividade de agroindustrialização na agricultura familiar (MIOR, 2003).
A agroindustrialização, responsável por agregar valor à produção primária, viabiliza o aumento
da renda nas unidades familiares e é nesse contexto, de busca por alternativas de renda, que
agricultores familiares vêm se dedicando à criação de pequenas agroindústrias (KARNOPP et
al, 2016). A dinâmica dos canais de comercialização da agroindústria familiar pode ser
visualizada na figura abaixo:
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Mercado de Cadeias
Curtas
50,9%

Mercados
Institucionais

Mercados de Eventos
9,4%
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Mercado

Mercados coletivos e
em redes

Mercados de Cadeias
Longas

1,9%

18,9%

Mercados de pontos
de vendas informais
21,7%

Figura 1 - Tipologia dos canais de comercialização construídos pelas agroindústrias familiares e seus
percentuais de participação relativa Fonte: Gazolla (2012).

Em relação aos canais de comercialização, os mercados institucionais que possuem 4,7% do
total comercializado, exercem três efeitos junto as agroindústrias. Em primeiro lugar, fortalece
as atividades produtivas e a economia das famílias, já que houve um aumento de produção e de
renda gerada com as vendas. Em segundo lugar, estimula a inserção de novos canais de
comercialização, pois os produtores passam a interagir com as instituições públicas,
consumidores, entidades que antes não faziam parte de sua rede de contatos. E por último, criase
o fortalecimento dos circuitos locais de produção-consumo, pois esses programas aproximas
produtores e consumidores (GAZOLLA, 2017).
As cadeias curtas que representam 50,9% das vendas é o principal canal de comercialização
dos alimentos das agroindústrias. As vendas ocorrem na própria agroindústria, nas ruas, locais
de trabalho, entrega em residências, feiras, etc...Esses canais diretos são os principais canais
utilizados pelos agricultores pela autonomia que este lhes concede, pois eles produzem, vendem
a preços negociados na hora da troca (GAZOLLA, 2017).
Os canais de eventos, responsáveis por 9,4% das vendas é composto pelas vendas em feiras,
eventos, festas e exposições locais. Uma das principais características desse canal é a
divulgação dos produtos, através de degustações, visualização dos alimentos e conversa com o
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público visitante. As cadeias longas, com 18,9% das vendas, são responsáveis por suprir as
redes de supermercados, compradores, intermediários, indústrias e atacados, que redistribuem
a produção e por essa razão, são chamadas cadeias longas, já que a distância percorrida pelos
produtos é maior. De forma geral, esse canal é utilizado por agroindústrias com escala maior de
produção, pois os custos de logística são altos para deslocamento dos produtos (GAZOLLA,
2017).
Os pontos de vendas formais, responsáveis por 21,7% das vendas, são pontos de
comercialização de consumo de alimentos como supermercados locais, bares, restaurantes e
cantinas. Assim, como os canais institucionais e as redes longas, exige a formalização das
agroindústrias para colocar seus produtos a venda. Os canais coletivos e em redes “são
caracterizados por organizações sociais coletivas formando redes em torno das agroindústrias,
objetivando a comercialização dos alimentos” (GAZOLLA, 2017, p.185). Representam as
cooperativas, associações grupos e feiras de produtores e são responsáveis por 4,9% das vendas
das agroindústrias (GAZOLLA, 2017).
Segundo Mior (2003), a trajetória de constituição e produção da agroindústria familiar é
diferente da agroindústria convencional. A forma de produção da matéria prima processada
(própria, local, natural ou agroecológica), os insumos utilizados (naturais e/ou químicos), o tipo
de produção (colonial, artesanal), além dos tipos de relação com o público consumidor (relações
de confiança), diferenciam a agroindústria familiar, tornando-a única. O quadro 01 traz as
oportunidades, desafios e dificuldades das agroindústrias na comercialização de seus produtos.
Quadro 1 - Oportunidades, desafios e dificuldades das agroindústrias familiares na construção de cadeias
curtas de comercialização dos alimentos
ATOR SOCIAL

OPORTUNIDADES

DESAFIOS E DIFICULDADES
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Agricultores familiares
donos de
agroindústrias
(experiências
individuais e coletivas)

Obtenção de maior valor agregado pelo
encurtamento dos elos da cadeia produtiva;
Recebimento de maiores preços pelos
alimentos, em relação aos pagos pela GDA
(Grupos de Aquisições solidárias);
Mercados Institucionais (PAA E PNAE)
ajudam a ampliar cadeias curtas e vendas;
Possibilidade de inovar e diversificar portfólio
de produtos e processos agroalimentares;
Crescente reconhecimento da importância pelo
Estado em diferentes níveis institucionais;
Os alimentos em muitos casos são artesanais,
étnicos orgânicos, da agricultura familiar,
agroecológicos, etc.., sendo vistos como
diferenciados em relação a GDA;
Vendas baseiam-se em relações de
proximidade social, interconhecimento e
confiança
mútua
dos
atores
(agricultoresconsumidores);
Experiências individuais baseiam-se em
economias de escopo e as coletivas ganham
escala
mínima
através
do
associativismo/cooperativismo.

Altos índices de experiências na
informalidade institucional, em
vários
níveis
territoriais
e
dimensões (sanitário, ambiental,
jurídico, fiscal, etc...)
Manter o fornecimento de alguns
alimentos durante o ano todo,
devido à estacionalidade da
produção;
Dificuldades de gerir toda a cadeira
de produção (produção de
matérias-primas – processamento –
mercados – administração do
negócio);
Poucos membros familiares na
unidade de produção (há falta de
força de trabalho);
Necessidade de readequação de
alguns alimentos para acesso aos
mercados institucionais (mudança
de tamanho em relação a
embalagem,
na
embalagem,
formato do alimento,
características específicas...); As
políticas públicas e programas
atuam muito focalizadas no
fornecimento de crédito rural e
estruturas de processamento;
Pouco apoio institucional a nível
local e dificuldades de implementar
os sistemas de Inspeção Municipal
(SIM);
Dificuldades de expandir redes de
comercialização e consumo locais,
nos pequenos municípios (scale up
das experiências)

Fonte: GAZOLLA (2017).

As agroindústrias familiares podem ser vistas como um processo de reconfiguração de recursos
promovido pela agricultura familiar, em conjunto com suas organizações associativas e com o
apoio do poder público. Da transformação de uma matéria-prima ou um produto conservado
para a subsistência da família rural, esse produto processado passa a ser visto como opção de
produto comercial com um valor de troca e, portanto, como fonte de renda da unidade de
produção familiar. O fortalecimento da agroindústria familiar dependerá da “capacidade dos
agricultores em responder ao desafio de manter e aprimorar esta forma de organização e, ao
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mesmo tempo, fortalecer a inserção regional em novas cadeias produtivas” (KARNOPP et al,
2016, p.681).

2.4 Estudos Anteriores
Na área acadêmico, a agroindústria familiar rural também tem ganhado espaço e diferentes
estudos já realizados apontam, de forma positiva, para as transformações promovidas pela
atividade para o fortalecimento da agricultura familiar.
Wesz Junior, Trentin e Filippi (2006), em seu estudo, fizeram uma análise conceitual
sobre as agroindústrias familiares, retratando de forma objetiva a delimitação das atribuições
deste conceito. Em seguida mostra-se, detalhadamente, a importância e representatividade das
agroindústrias rurais para as estratégias de desenvolvimento, focando para a perspectiva rural e
territorial. Identificaram que a agroindústria familiar se constitui em uma importante ferramenta
para o meio rural, primeiro porque contribui, e muito, para um desenvolvimento sustentável dos
atores com ela envolvida. E segundo, por encaixar-se perfeitamente em inúmeras realidades
podendo, dessa forma, contribuir para os territórios de forma multidimensional e diversificada.
Além de poder criar várias identidades, não ficando dependente de apenas de um setor
agropecuário ou, até mesmo, de uma monocultura como é o caso de muitas regiões.
Mior, Ferrari, Marcondes, Reiter e Araújo (2014), fizeram um estudo no qual
identificaram que em diferentes regiões de Santa Catarina os agricultores familiares buscam
formas de ampliar as suas possibilidades de reprodução social no espaço rural, entre as quais
estão a constituição de empreendimentos de agregação de valor e de redes de cooperação
visando sua inserção no mercado. A partir de duas pesquisas, uma realizada em 2010 e outra
iniciada em 2013, este artigo analisa este processo de transformação no Sul Catarinense.
Destacam como inovações as agroindústrias familiares e as cooperativas descentralizadas que
possibilitam novas formas de inserção nos mercados e ampliam as condições de autonomia e
geração de valor agregado pelos agricultores familiares e suas organizações.
Strate e Conterato (2018) analisaram em seu estudo como os arranjos produtivos locais
podem fomentar a diversificação da agricultura familiar, relocalizando a produção de alimentos
através das cadeias curtas, estimulando a heterogeneidade e promovendo o desenvolvimento
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rural. A pesquisa foi realizada a partir do Arranjo Produtivo Agroindústria familiar, estrutura
de governança que impulsiona a instalação, regularização e associativismo de agroindústrias no
Vale do Taquari, RS. A metodologia utilizada foi a análise documental e entrevistas com
gestores do APL Agroindústria e proprietários de agroindústrias integrantes do APL. Como
resultado pode-se observar que as políticas públicas de fomento para a implementação e
fortalecimento dos APLs e incentivo ao turismo constituem-se estratégias que podem fortalecer
a agricultura familiar, promovendo a construção e o acesso a novos mercados, a criação e o
desenvolvimento de novos produtos, promovendo a sucessão rural, diversificando as atividades
produtivas, gerando renda através de novos arranjos sociais e estruturas de governança
horizontalizadas.

3 METODOLOGIA
O delineamento da pesquisa se constituiu pela pesquisa bibliográfica. Conforme
Andrade (2016, p.52) “trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer
pesquisa científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou
problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, jornais, sites,
anais de congressos etc..”
O processo desenvolvido para o artigo em questão apresenta-se por meio de uma revisão
de literatura, efetuando um levantamento de informações obtidas em pesquisas já realizadas,
destacando conceitos, resultados e conclusões importantes para o entendimento e
aprimoramento da temática sobre agroindústria familiar.

4 AGROINDÚSTRIA FAMILIAR COMO ALTERNATIVA DE REPRODUÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR
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A tabela 1 apresenta um primeiro conjunto de informações referentes a diferentes
dinâmicas macrorregionais da agroindústria rural. A agregação de valor será um dos primeiros
aspectos analisados na dinâmica da agroindústria familiar.
Tabela 1 - Número total de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural, valor total da venda
e valor agregado total dos produtos agroindustriais, segundo as grandes regiões brasileiras – 2006

REGIÃO
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
BRASIL

Nº
AGROINDÚSTRIAS
(A)
82.761
281.083
60.794
133.372
13.633
571.643

VALOR TOTAL
DA VENDA (B)
535.996.040
1.159.930.140
797.321.947
270.099.996
271.512.929
3.034.861.052

VALOR
AGREGADO
TOTAL (C)
78.132.396
161.606.313
88.970.316
31.280.336
16.339.296
376.328.656

C/B
%
14,6
13,9
11,2
11,6
6,0
12,4

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário (2006), adaptado de GAZOLLA, NIERDELE E WAQUIL,
(2012).

A partir desses dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006), dispostos na Tabela 01,
identificou-se que o valor agregado pela agroindústria rural representa 12,4% do montante do
valor comercializado. A agregação de valor é frequentemente considerada o principal
mecanismo propulsor de desenvolvimento econômico associado às agroindústrias rurais. Os
produtos das agroindústrias de base familiar trazem consigo um valor agregado diferente dos
produtos tradicionais industrializados como por exemplo a artesanalidade, tradição, saber-fazer,
origem, sabor, que permite aos produtores obter um valor diferenciado nos mercados. Esse
“valor agregado” derivada de particularidades sociais, ambientais e culturais que estão sendo
crescentemente revalorizadas pelos consumidores (TOUZARD, 2010 apud GAZOLLA et al,
2012).
Além dos dados acima, outros dados censitários revelam que as agroindústrias da
agricultura familiar respondem pela maior parcela dos valores agregados à produção
associados à transformação dos alimentos. Esse segmento social é responsável por
78,40% da agregação de valor, enquanto as agroindústrias da agricultura não familiar
abarcam um percentual de 21,60%. Isso ratifica o peso mais expressivo dos
estabelecimentos familiares neste tipo de estratégia de produção agroalimentar, como
já mencionado por outros estudos (MIOR, 2005; WILKINSON, 2008; GAZOLLA;
PELEGRINI, 2011 apud GAZOLLA et al, 2012.)
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A agregação de valor na agroindústria rural também está diretamente associada ao uso
de insumos produtivos, o que demonstra o potencial da atividade na redução da dependência a
recursos e agentes externos. O uso de matéria prima própria, nos estabelecimentos da
agricultura familiar é “igual ou superior a 75%, alcançando proporções equivalentes a 91% para
a produção de rapadura, 90% para a farinha de mandioca, 89% para queijos e 88% para tapioca.
E mesmo quando a matéria prima é comprada, geralmente isto ocorre em circuitos de
proximidade que alimentam relações comunitárias” (Waquil et al., 2014, p.65).
Outro aspecto que pode ser destacado na dinâmica da agroindústria familiar é a geração
de emprego. Segundo Trentin (2001) “a agroindústria é uma das principais geradoras de
empregos diretos e indiretos por unidade de capital investido. Dados do Departamento
Econômico do BNDS e do IBGE mostram claramente esta característica no caso brasileiro,
onde, para cada milhão de dólar investido, os empreendimentos agropecuários e agroindustriais
chegam a gerar 118 a 182 empregos, cerca de 80% a mais de que os investimentos em um
segmento tradicionalmente intenso em ocupação de mão-de-obra, como o setor comercial”.
Além de trazer renda e qualidade de vida para os dependentes deste processo, a
agroindustrialização rural começa a ser reconhecida como uma atividade que segura
o agricultor no seu espaço de origem, além de fomentar toda a economia local, pela
relação de proximidade que existe tanto na contratação de mão-de-obra como no
fornecimento da matéria prima pelos vizinhos, bem como, na comercialização dos
produtos, que se realiza numa escala estreitamente regionalizada (WESZ JR., 2006, p.
25).

Quanto a produtividade, um estudo do MDA (2007) mostra que enquanto uma cultura
tradicional do território, como o milho, a soja, o trigo etc., pode chegar a gerar, no máximo, R$
400,00 por ha, as agroindústrias familiares de frutas e de cana-de-açúcar podem chegar até R$
4.000,00 por ha (PELEGRINI e GAZOLLA, 2009).
No final da década de 90, surgiu uma linha de crédito voltada ao apoio das agroindústrias
familiares decorrente de uma demanda que existia no Brasil, em especial no Sul do País.
Inicialmente, chamada de Pronaf-Agregar, passou em 2003 para a denominação de
PronafAgroindústria, até a inclusão dessa modalidade no Programa Mais Alimentos (WESZ JR.
2010).
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Além dessa linha de crédito federal, foram implementadas algumas iniciativas na
escala estadual destinadas ao apoio das agroindústrias familiares, merecendo destaque
o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrícola do Distrito Federal –
Prove/DF (1995 a 1998), o Programa de Verticalização da Pequena Produção
Agropecuária – Prove-Pantanal/MS (1999 a 2002), o Programa de Desenvolvimento
da Agricultura Familiar Catarinense pela Verticalização da Produção –
Desenvolver/SC (1999 a 2001), o Programa da Agroindústria Familiar – PAF/RS
(1999 a 2002) e o Programa Fábrica do Agricultor – PR (1999 a 2010). (WESZ JR.

2010, p.569).
No quadro 02 apresenta-se várias vantagens na adoção do modelo de
agroindustrialização familiar em comparação a tradicional. “De um modo geral, os municípios
agrícolas necessitam da agroindústria familiar para a sustentabilidade socioeconômica e para o
desenvolvimento regional. Pois essas além de distribuírem os investimentos, pulverizam as
ações comerciais entre atores que até então estavam fora deste processo” (PADILHA,
FERREIRA e TRENTIN, 2005, p.8).
QUADRO 2: Quadro comparativo das agroindústrias
Agroindústria Tradicional
1) Processo de agregação de valor baseado em grandes
unidades agroindustriais
2) Modelo centralizado em uma ou poucas
agroindústrias por ramos
3) Concentração industrial nas regiões Sudeste e Sul do
Brasil
4) Indústria localizada nos médios e grandes centros
urbanos (Grande SP/RJ/BH/Região Metropolitana de
Curitiba e Porto Alegre) ou em pólos regionais
(Chapecó/SC, Caxias do Sul/RS, Cascavel/PR)
5) Trabalho exclusivamente assalariado
6) Matéria-prima é toda comprada (não
necessariamente na região de localização da
agroindústria)
7) Estratégia de ganho de escala através da
verticalização da produção via contratos de integração
8) Estimula a competição entre os produtores, através
da especialização e seleção.
9) Produção em massa de produtos homogêneos e
anônimos
10) Grande inversão de capital por emprego
11) Altos custos de transportes

Agroindústria Familiar
1) Agregação de valor centrado nas micro e pequenas
agroindústrias familiares
2) Modelo descentralizado, com várias micro e
pequenas agroindústrias por ramo em várias regiões.
3) Desconcentração demográfica prioriza pequenas e
médias cidades (Comunidades e Distritos Rurais).
4) Agroindústrias descentralizadas (difusas) em
pequenas cidades, em comunidades locais.

5) Trabalho majoritariamente familiar e associativo
6) Matéria prima é própria / local (mínimo 80%)

7) Estratégia de ganho de escala, através de associação
em rede de várias categorias.
8) Estimula a cooperação entre produtores com
manutenção da diversidade de produtos
9) Produção de produtos diferenciados e de origem
conhecida
10) Baixa e média inversão de capital para cada posto
de trabalho gerado
11) Transportes limitados (regional)
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12) Uniformização crescente da produção e consumo
alimentar (padrão ditado pela cultura dos Estados
Unidos); Fast Food, (Mac Donald´s) Pizza Hutt, Corn
Flake´s; (Kellog´s) etc...
13) Crescente internacionalização das agroindústrias
(em função das fusões e aquisições por empresas
multinacionais)
14) Separação do rural/urbano, com acentuado declínio
das áreas rurais.
15) Miséria, favelas, violência, prostituição.
16) Presença de famintos (31 milhões de brasileiros)
e, de outro lado, excesso e a má alimentação,
obesidade, câncer, má formação, etc...
17) Poluição: afluentes industriais e dejetos de animais.
Destruição do meio ambiente
18) Ênfase na agricultura industrial (monocultura,
grandes áreas; altos usos de insumos agropecuários)

12) Cultura alimentar local e regional, como valor a ser
reforçado e preservado.

13) Participação minoritária da capital internacional
(raramente se observa o capital internacional
participando desses empreendimentos)
14) Integração “continum” rural/urbano, com
revalorização das áreas rurais.
15) Padrão mínimo de desigualdade social econômica
16) Readequação de renda e acesso a políticas
públicas
17)Preservação e recuperação de mananciais hídricos
18) Ênfase na Agricultura Familiar diversificada, com
utilização da agroecologia e princípios da cooperação
e solidariedade.
19) Direcionamento das políticas públicas à agricultura
familiar (educação / crédito / saúde/ etc...).

19) Modelo “ideal” de agricultura, centrado no
agricultor (tipo patronal), grandes extensões de terra,
assalariamento do trabalho. Acesso ao crédito
facilitado; pesquisa/ ensino/ extensão/ direcionado a
ele
20) Concentração da propriedade, da riqueza e 20) Desconcentração da propriedade (Reforma
exploração do trabalho.
Agrária) e distribuição de renda
21) Êxodo Rural
21) Êxodo urbano/ crescimento das médias e
pequenas propriedades
22) Sistema individual
22) Formação de associações regionais, rede de
cooperação e pactos.

Fonte: PROJETO TERRA SOLIDÁRIA – ESCOLA SUL/CUT Organização: Paulo Roberto Paim
Padilha e Iran Carlos Lovis Trentin, 2003.

O quadro 02 que compara a agroindústria tradicional com a agroindústria familiar,
identifica-se que a agroindústria familiar passa a gerar renda e trabalho para os componentes
familiares, proporcionando sustentabilidade socioeconômica. A sustentabilidade ambiental
também é um aspecto das agroindústrias, como por exemplo, o sistema de produção de energia
pela queima do gás metano (biodigestor) produzido pelo esterco suíno. É um sistema de
produção de energia limpa. Também exerce um papel fundamental na mitigação do êxodo rural
e da desigualdade social do campo e das cidades. Em relação a comercialização, as
agroindústrias familiares adotam uma rota diferente das grandes agroindústrias processadoras
de commodities. Elas criam o mercado para seus produtos em nível local utilizando-se dos laços
sociais, de amizade e de parentesco (WESZ JR, 2009).
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As agroindústrias também proporcionam a valorização e preservação dos hábitos
culturais,

estímulo

da proximidade

social

(produtor-consumidor),

valorização

das

especificidades locais e alteração nas relações de gênero, uma vez que as mulheres passam a ter
um papel de crescente importância nas decisões acerca da gestão do empreendimento (WESZ
JR et al, 2006).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme destaca MIOR (2010), o desenvolvimento da agroindústria familiar tem
desdobramentos em todos os âmbitos da unidade familiar, na produção, comercialização, na
diversificação econômica regional e no fortalecimento de sistemas agroecológicos de produção,
entre outros aspectos.
A agroindústria familiar é uma estratégia de reprodução social importantíssima da
agricultura familiar, do ponto de vista da geração de renda, de empregos e manutenção do
homem nos espaços rurais, e dever ser um dos “pilares” em que deve se assentar qualquer
programa ou projeto de desenvolvimento rural para este setor social a nível local ou territorial
(PELEGRINI e GAZOLLA, 2009).
A agroindústria pode ser considerada um contramovimento da agricultura familiar na
busca por sobrevivência centrada em outras formas de relações econômicas mais justas e
coerentes para produtores e consumidores, se firmando como uma estratégia de reprodução e
fortalecimento da agricultura familiar.
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA MUNDIAL SOBRE A TECNOLOGIA BIOFLOCOS
COMO PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
THE WORLD SCIENTIFIC PRODUCTION ON BIOFLOCOS TECHNOLOGY AS A
PROPOSAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Grupo de Trabalho 6: GESTÃO DAS ÁGUAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Resumo
A pesquisa teve por objetivo avaliar a sustentabilidade econômica, social e ambiental da biotecnologia
bioflocos, especificamente para a espécie Oreochromis niloticus, contida nos trabalhos já publicados
sobre o assunto. Com uma revisão sistemática, utilizou-se como metodologia os detalhamentos dos
critérios de exclusão e inclusão adotados para a seleção da amostra e análise dos conteúdos das
publicações. Os artigos utilizados neste estudo foram pesquisados nas bases Scopus e Web of Science.
Quanto à análise utilizou-se a metanálise optando pela natureza mista, ou seja, qualitativa e quantitativa.
Foram analisados artigos publicados nas revistas científicas no período de 2008 a 2017. Constatou-se
que a avaliação econômica, social e ambiental que contempla o desenvolvimento sustentável é
embrionária, face ao número de artigos que contemplam o assunto, no período analisado. As pesquisas
pertencentes ao período analisado contemplam estudos de ordem técnica. Dos dezoito artigos que
trataram sobre bioflocos, cinco deles comentaram que a tecnologia do bioflocos é ambientalmente
sustentável, e outros quatro citaram aspectos positivos com relação ao âmbito econômico, sendo que
nenhum dos artigos selecionados abordaram aspectos sociais envolvidos com a aplicação desta
biotecnologia.
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Palavras-chave: Tecnologia Bioflocos; Desenvolvimento Sustentável; Ambientalmente
amigável.
Abstract
The objective of the research was to evaluate the economic, social and environmental sustainability of
biotechnology bioflocos, specifically for the species Oreochromis niloticus, contained in the works
already published on the subject. With a systematic review, it was used as a methodology the details of
the exclusion and inclusion criteria adopted for the selection of the sample and analysis of the contents
of the publications. The articles used in this study were searched in the Scopus and Web of Science
databases. As for the analysis, the meta-analysis was chosen by choosing the mixed nature, that is,
qualitative and quantitative. Articles published in scientific journals from 2008 to 2017 were analyzed.
It was verified that the economic, social and environmental evaluation that contemplates sustainable
development is embryonic, considering the number of articles that contemplate the subject, during the
analyzed period. The researches pertaining to the analyzed period contemplate technical studies. Of the
eighteen articles dealing with BIOFLOC, five commented that BIOFLOC is environmentally
sustainable, and another four cited positive aspects with respect to the economic scope, and none of the
articles selected addressed social aspects involved with the application of this biotechnology.

Key words: Biofloc Technology; Sustainable development; Environmentally friendly.

1. INTRODUÇÃO

Constantemente enfrenta-se o desafio de crescer em um mundo com recursos limitados,
trazendo a necessidade de refletir sobre o comportamento humano e formas de exploração do
mundo para buscar garantir as necessidades das próximas gerações. Existe uma possibilidade
de que a população humana atinja cerca de 10 bilhões até 2050, e como será alimentada toda
essa população? Para alimentar esses 2 bilhões de humanos a mais e livres da fome até as
projeções, a produção de alimentos deverá aumentar 50% globalmente (FAO, 2007).
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publicou em 2015 um
documento denominado “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. Este documento foi
criado por líderes de 193 países diferentes. Eles determinaram 17 metas que devemos entender
e lutar. Pontos cruciais como o fim da pobreza, da fome, o estímulo da boa saúde e bem estar,
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água limpa e saneamento, o crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis e
consumo e produção responsáveis estão citados neste documento (PNUD, 2017).
Esses 17 objetivos podem estar relacionados ao sistema de produção de alimentos e,
analisando os procedimentos de produção e suprimento de alimentos, pode-se encontrar algum
ponto crítico que esteja afetando fortemente a manutenção futura deste planeta.
A nutrição humana é baseada principalmente em água, carboidratos, proteínas, gorduras,
minerais e vitaminas. Esses nutrientes podem ser fornecidos a partir de vegetais e animais em
uma variação enorme, incluindo alface, cenoura, cereais, raízes, ovos, leite, carne e assim por
diante, sendo que para produzir todos esses alimentos, há muitos recursos que devemos usar
como água, solo, energia, maquinário e/ou trabalho humano.
Um sistema de aquicultura pode ser usado como um exemplo de quão perigosa a
produção de alimentos pode ser para o meio ambiente. Se alguma doença afeta um peixe
produzido dentro de um tanque com água proveniente de um rio, há uma enorme probabilidade
de contaminação ambiental. Quando a produção de peixe é baseada em uma alta densidade, há
muitos poluentes sendo liberados em fontes naturais de água. Esses dois exemplos podem afetar
negativamente o equilíbrio ecológico. Mas existe um sistema de aquicultura que possa ser
menos perigoso ou mais sustentável?
A Tecnologia Bioflocos (BFT) é considerada uma técnica sustentável ou uma
tecnologia amigável para o meio ambiente, reduzindo as trocas de água a zero nos sistemas de
aquicultura (Avnimelech, 2007; Azim e Little, 2008). O BFT é uma tecnologia capaz de
desenvolver um processo produtivo dentro do quadro esperado pelo desenvolvimento
sustentável na aquicultura, não apenas na visão econômica, mas também social e ambiental.
Após essa breve abordagem, a questão principal é: Qual a abordagem da produção
científica mundial vinculada à tecnologia (BFT) do bioflocos como propulsora do
desenvolvimento sustentável na aquicultura?
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Para responder a questão acima, este trabalho tem por objetivo avaliar a sustentabilidade
econômica, social e ambiental do bioflocos, especificamente para a espécie Oreochromis
niloticus, contida na produção científica mundial.
Este artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na seção 2,
apresenta-se o referencial teórico. Na seção 3 apresentam-se a metodologia e os
procedimentos operacionais da pesquisa. Na seção 4, apresentam-se os resultados e discussão,
e por fim, as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção aborda o conceito de bioflocos, a aplicabilidade desta tecnologia, sua relação
com meio ambiente e a importância da mesma.
Pérez-Fuentes et al. (2016) defendem em seu estudo que o sucesso e a permanência do
setor de aquicultura dependem da implementação de tecnologias sustentáveis e favoráveis ao
meio ambiente, sendo que a tecnologia do Bioflocos (BFT) otimiza a utilização de energia e
recursos durante a produção, de modo que os resultados contribuem de forma significativa para
o setor.
Para Bossier e Ekasari (2017) a aplicação da tecnologia Biofloc oferece benefícios na
melhoria da produção da aquicultura que pode contribuir para a consecução de metas de
desenvolvimento sustentável. Esta tecnologia pode resultar em maior produtividade com menor
impacto para o meio ambiente. Além disso, os sistemas bioflocos podem ser desenvolvidos e
realizados em integração com a produção de outros alimentos, promovendo sistemas integrados
produtivos, visando produzir mais alimentos e alimentos provenientes da mesma área de terra
com menos insumos. Os autores ainda afirmam que a tecnologia biofloc ainda está em fase
infantil.
As vantagens da tecnologia na aquicultura tem sido bem documentada, o que inclui
baixo consumo de insumos e água (econômico), menor risco de introdução de patógenos e
doenças, maior biossegurança, maior crescimento e sobrevivência e, portanto, maior produção
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agrícola (OTOSHI et al. 2009; CRAB et al., 2009; SAMOCHA et al., 1998, 2007;
KRUMMENAUER et al., 2011; PÉREZ-FUENTES et al., 2013).
Ahmad et al. (2017) afirmam que uma série de características benéficas está associada
à tecnologia de bioflocos, como 10 a 20% do potencial de ganho de alimento estimado pela
aplicação da tecnologia de bioflocos (Crab et al., 2007; De Schryver et al., 2008), este aumento
foi baseado na recirculação interna de nutrientes através da formação de nova biomassa
microbiana, que foi subsequentemente pastada pelos peixes (AVNIMELECH, 2006). Também
baixou a taxa de conversão alimentar, utilizando a alimentação natural in situ e tem pequenas
pegadas, reduzindo os impactos ambientais (Krummenauer et al. 2014), também é robusto, fácil
de operar e economicamente viável (CRAB et al. 2012).
O sistema de troca de água zero tem vantagens de manter a temperatura e as flutuações
de calor (Crab et al. 2009). Suporta a remoção de nitrogênio mesmo quando a matéria orgânica
e a demanda bioquímica de oxigênio do sistema são altas (AVNIMELECH, 2015).

3. METODOLOGIA
Os detalhamentos dos critérios adotados para a seleção da amostra e para a análise dos
conteúdos das publicações são apresentados na revisão sistemática.
As revisões sistemáticas devem ser abrangentes e não tendenciosas em sua preparação.
Os critérios adotados são divulgados para que outros pesquisadores possam repetir o
procedimento. Revisões sistemáticas de boa qualidade são consideradas como tendo um dos
melhores níveis de evidência para a tomada de decisão. Seguindo um método científico
explícito e apresentando novos resultados, a revisão sistemática é classificada como
contribuição original na maioria dos periódicos de pesquisa (GALVÃO; PEREIRA, 2014).
Galvão e Pereira (2014) afirmam que os métodos para a realização de revisões
sistemáticas incluem: (1) elaboração da questão de pesquisa; (2) busca na literatura; (3) seleção
de artigos científicos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da qualidade metodológica; (6)
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síntese de dados; (7) avaliação da qualidade das evidências; e (8) redação e publicação de
resultados. Este método estipula critérios de inclusão e exclusão. Os estudos excluídos são
aqueles que, após avaliação do texto completo, não atendem aos critérios de inclusão e os
estudos incluídos são aqueles que, após avaliação do texto completo, atendem aos critérios de
inclusão.
Quanto à análise utilizou-se a que tem natureza qualitativa e quantitativa. A natureza
quantitativa, segundo Fachin (2006), é aquela onde os dados são quantificados e mensurados.
Quanto à abordagem qualitativa, Richardson (1999) menciona que esta se diferencia da
quantitativa por não usar instrumentos estatísticos em sua análise. Assim, nem todos os dados
são comprovados em números.
A análise da pesquisa se deu por meio da quantificação entre os autores, as
palavraschave, as revistas, a relevância científica, dentre outras. Já a análise qualitativa se deu
por meio da percepção dos autores quanto às informações relevantes encontradas em cada um
dos artigos selecionados.
Em se tratando da identificação das definições operacionais nas construções teóricas
sobre bioflocos em sistema intensivo de produção de tilápias, primeiramente realizou-se uma
busca nas bases de dados Web of Science e na Scopus, em 10 de outubro de 2017, usando os
seguintes termos de busca como critérios de inclusão: “biofloc”, “bioflocs” e “biofloc
niloticus”. Obtiveram-se primeiramente 96 artigos (sem os critérios de exclusão). Os critérios
de inclusão tiveram que ter um caráter generalizado por conta de ser um estudo novo. Como
existem mais estudos da aplicabilidade da tecnologia do bioflocos para o cultivo de camarões e
para outros sistemas de recirculação de água, a pesquisa teve vários critérios de exclusão:
“vannamei”, “shrimp”, “aquaponic”, “raceway”, “RAS- Recirculating aquaculture system”,
“common carp”, “reproductive performance”, “polymer addition”, “penaeus monodon”,
“catfish”, “cage systems”, “DSW - distillery spent wash”, “poly-beta-hydroxybutyric”,
“polycaprolactone”, “inoculation”, “labeo rohita” e “artigos incompletos”.
O uso desse refinamento resultou em quatorze (14) documentos no banco de dados da
Web of Science (WOS). Entre esses documentos estavam basicamente artigos em periódicos e
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artigos em conferências. As datas de publicação são de 2008 a 2017, com a maioria dos estudos
iniciando em 2013. Na base de dados Scopus, utilizando os mesmos critérios de inclusão e
exclusão, resultou em apenas quatro (4) artigos (sem considerar um artigo repetido na outra
base pesquisada). Sendo as publicações em periódicos datados de 2015 a 2017. O estudo então
se concentra na análise de 18 artigos, tendo como autor seminal da tecnologia dos bioflocos o
Sr. Yoram Avnimelech.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do levantamento das publicações realizadas nos principais periódicos,
constatou-se que apenas 18 artigos pesquisaram temas relacionados a tecnologia de bioflocos
para a tilápia (Oreochromis niloticus), o que pode ser considerado um índice baixo em razão do
quanto ainda este tema precisa ser pesquisado, em parte é explicado por ser uma técnica que
ainda está sendo testada. No quadro 1 têm-se a relação dos periódicos selecionados na pesquisa.
Quadro 1: Periódicos selecionados para a pesquisa
Revista

Sigla

Instituição

Acta Scientiarum
Aquacultural Engineering
Aquaculture
Aquaculture Research

-

Fish & Shellfish Immunology
Microbial Biotechnology

-

UEM
ELSEVIER
ELSEVIER
ISI JOURNAL CITATION
REPORTS
ELSEVIER
ISI JOURNAL CITATION
REPORTS
-

North American Journal of Aquaculture
Aquaculture International
Revista Caatinga

Aquacult Int
-

UFERSA

Fator de
impacto
0.894
0.705
1.152
1.475
1.126
3.023
1.040
1.283
0.267

Fonte: Selecionadas pelos autores com base na Web of Science e na Scopus (2017).

Com a análise dos dezoito (18) artigos escolhidos e sob a perspectiva do objetivo deste
estudo, como é possível observar no Quadro 1, os artigos selecionados para esta pesquisa estão
distribuídos em várias revistas. Mais precisamente, utilizou-se de sete (7) revistas localizadas
em vários países, entre eles Brasil, China, Indonésia e Índia. A revista mais utilizada é
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Aquaculture que contempla oito (8) publicações dos dezoito (18) artigos selecionados. O
Quadro 2 apresenta alguns dados dos artigos selecionados como: autores, ano de publicação,
título da pesquisa, periódico e país onde o estudo foi feito. Os dados são apresentados na
sequência.

Quadro 2. Dados dos artigos selecionados
Nº

A1

AUTOR(es)

M.E. Azim; D.C. Little

ANO

TÍTULO

REVISTA

PAÍS

2008

The biofloc technology (BFT) in
indoor tanks: water quality, biofloc
composition and growth and wellbeing
of Nile tilapia (Oreochromis
niloticus)

Aquaculture

Reino
Unido

Inorganic nitrogen dynamics in
sequence batch reactors using biofloc
technology to treat aquaculture sludge

Aquacultural
Engineering

China

The size of the biofloc determines the
nutritional composition and the
recovery of nitrogen by aquaculture
animals

Aquaculture

Indonésia

2015

Effect of biofloc technology on
growth, digestive enzymatic activity,
hematology and immune response of
genetically improved tilapia

Aquaculture

China

2015

Biofloc technology positively affects
Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
larvae performance

Aquaculture

Indonésia

2016

A growth comparison among three
commercial tilapia
species in a biofloc system

Aquaculture
International

África do
Sul

Guo-zhi Luo
A2

A3

Yoram Avnimelech; Yun2013
feng Pan;
Hong-xin Tan.
Julie Ekasari;
Deasy Angela;
Setiyo Hadi Waluyo;
Taufiq Bachtiar;
2014
Enang Harris
Surawidjaja;

Peter Bossier;
Peter De Schryver

A4

A5

Lina Long;
Jing Yang;
Yuan Li;
Chong Wu Guan;
Fan Wu.
Julie Ekasari;
Dio Rheza Rivand;
Amalia Putri Firdausi;
Enang Harris
Surawidjaja;

Muhammad Zairin Jr;
Peter Bossier.

Peter De Schryver
A6

Scott B. Day;
Khalid Salie;
Henk B. Stander.
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A7

Song Ming Zhu;
Ming Ming Shi;
Yun Jie Ruan;
Xi Shan Guo;
Zhang Ying Ye;

2016

Zhi Ying Han;
Ya Le Deng; Gang
Liu.

A8

A9

Jorge A. Pérez-Fuentes;
Martha P. HernándezVergara;
Carlos I. Pérez-Rostro;
Ira Fogel.
Jéssica Lucinda Saldanha
da Silva; Davi de
Holanda Cavalcante;
Fátima Cristiane Teles de

2016

2016

Carvalho; Regine Helena
Silva dos Fernandes
Vieira; Marcelo Vinícius
do Carmo e Sá; Oscarina
Viana de Sousa.
A10

A11

A12

A13

Peter Bossier; Julie
Ekasari.
Harsha Haridas;
Ajit Kumar Verma;
Gaurav Rathore;
Chandra Prakash;
Paramita Banerjee
Sawant;
Asanaru Majeedkutty
Babitha Rani
Gabriel Bernardes
Martins;
Fábio Tarouco;
Carlos Eduardo Rosa;
Ricardo Berteaux
Robaldo.
Gabriel Francisco de
Oliveira Alves;
Arthur Francisco Araújo
Fernandes; Érika Ramos
de Alvarenga;
Eduardo Maldonado
Turra;
Alexandre Benvindo de
Sousa;

Applications of computational fluid
dynamics to hydrodynamic modeling
in the recirculation biocirculation
tilapia rearing tank Technology
system
The C: N indices affect nitrogen
removal and Nile tilapia production
Oreochromis niloticus grown in a
biofloc system under high density
culture
Aquatic microbiota diversity in the
culture of Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) using
bioflocs or periphyton: virulence

Aquacultural
Engineering

China

Aquaculture

México

Acta
Scientiarum

Brasil

factors and biofilm
formation

2017

Biofloc technology application in
aquaculture to support sustainable
development goals

Microbial
Biotechnology

Bélgica;
Indonésia

2017

Enhanced growth and
immunophysiological
response of Genetically Improved
Farmed Tilapia
in indoor biofloc units at different
stocking densities

Aquaculture
Research

Índia

2017

The utilization of sodium bicarbonate,
calciumcarbonate or hydroxide in
biofloc system: water quality, growth
performance and oxidative stress of
Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

Aquaculture

Brasil

2017

Effect of the transfer at different
moments of the juvenile Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) to the
BioFloc system in formation

Aquaculture

Brasil

Edgar de Alencar
Teixeira.
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A14

A15

A16

A17

A18

Abdallah Tageldien
Mansour;
Maria Angeles Esteban.
Irshad Ahmad;
A. M. Babitha Rani;
A. K. Verma;
Mudasir Maqsood.
Ugo Lima Silva;
Dario Rocha Falcon;
Maurício Nogueira da
Cruz Pessôa;
Eudes de Souza Correia.
Davi de Holanda
Cavalcante;
Francisco Roberto dos
Santos Lima; Vanessa
Tomaz Rebouças;
Marcelo Vinícius do
Carmo e Sá.
José Antonio LópezElías;
Angélica Moreno-Arias;
Anselmo Miranda-Baeza;
Luis Rafael MartínezCórdova;
Martha Elisa Rivas-Veja;
Enrique Márquez-Ríos.

2017

Effects of carbon sources and plant
protein levels on a biofloc system on
growth performance and the immune
and antioxidant status of Nile tilapia
(Oreochromis niloticus)

Fish &
Shellfish
Immunology

Egito;
Espanha

2017

Biofloc technology: an emerging
avenue for health and nutrition in
aquatic animals

Aquacult Int

Índia

2017

Carbon sources and c:n ratios on water
quality for nile tilapia farming
Revista Caatinga
in biofloc system

Brasil

2017

Nile tilapia culture under feeding
restriction in bioflocs and bioflocs plus Acta Scientiarum
periphyton tanks

Brasil

2015

Proximate Composition of Bioflocs in
Culture Systems Containing Hybrid
Red Tilapia Fed Diets with Varying
Levels of Vegetable Meal Inclusion

North
American
Journal of
Aquaculture

México

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Percebe-se ainda pelo Quadro 2 que, apesar do período de análise ser a partir do ano 2008, é
possível perceber que as publicações sobre bioflocos acontecem, na maioria, a partir de 2015, tendo uma
(1) publicação em 2008, uma (1) em 2013 e uma (1) em 2014. É a partir de 2016 que as publicações do
tema ganham força.
Também pode-se constatar que vários são os países que discutem o tema, são onze (11) no total
e compreendem: Reino Unido, Indonésia, China, África do Sul, México, Bélgica, Índia, Espanha, Egito,
Espanha e Brasil. Nos artigos selecionados, os países que mais argumentaram e publicaram sobre
bioflocos foram Brasil com cinco (5) artigos, seguido por China, Índia e Indonésia com três (3) artigos
cada, apesar de haver publicações de países espalhados por vários continentes.
No Quadro 3, apresentam-se os periódicos e a quantidade de artigos sobre bioflocos distribuídos por
ano. As revistas da base Web of Science (WOS) são: Aquaculture, Aquacultural Engineering,
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Aquaculture Research, Fish & Shellfish Immunology, Microbial Biotechnology e Revista Caatinga. Pela
Scopus são: Acta Scientiarum, North American Journal of Aquaculture e Aquaculture.

Quadro 3 - Quantidade de artigos publicados sobre Bioflocos
Periódico

2008

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Acta Scientiarum

0

0

0

0

1

1

2

Aquacultural Engineering

0

1

0

0

1

0

2

Aquaculture

1

0

1

1

2

3

8

Aquacult int

0

0

0

0

0

1

1

Aquaculture Research

0

0

0

0

0

1

1

Fish & Shellfish Immunology

0

0

0

0

0

1

1

Microbial Biotechnology

0

0

0

0

0

1

1

North American Journal of Aquaculture

0

0

0

1

0

0

1

Revista Caatinga

0

0

0

0

0

1

1

Total...............................................................................................................................

18

Fonte: Adaptado pelos autores (2017).

Outro ponto importante identificado foi quanto à metodologia utilizada pelas pesquisas
estudadas. Percebe-se que os métodos de pesquisa utilizados nos artigos selecionados foram
identificados da seguinte forma: dos dezoito artigos pesquisados, dezessete artigos foram utilizados os
métodos a base de experimento e somente dois artigos foram pesquisa bibliográfica e teórica.
Quanto as palavras-chave mais significativas utilizadas como critério de inclusão e exclusão
desta pesquisa, percebe-se, de acordo com a Figura 4, que muitas encontram-se em vários dos artigos
selecionados. A palavra- chave que mais se destacou foi biofloc.
Para corroborar na identificação das palavras-chave mais importantes nos artigos selecionados,
fez-se uma nuvem de palavras a partir do site: http://www.abcya.com/word_clouds.htm, conforme
mostra a Figura 4.
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Figura 4 – Nuvem de palavras

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

A seguir, apresenta-se a descrição dos resultados obtidos em cada artigo citado no Quadro 3,
sem atentar muito sobre as diferentes metodologias aplicadas:
No experimento A1 avaliou-se a tecnologia bioflocos (BFT) em tanques com tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus) em baixa luminosidade, sendo que houve três tratamentos: um controle (sem
bioflocos e com alta renovação de água, e outros dois tratamentos em bioflocos com diferentes
percentuais de proteína na ração dos peixes, sem modificar a densidade de peixes em cada tratamento,
assim como a alimentação). Os autores verificaram uma taxa de sobrevivência de 100%, ou seja, sem
mortalidade. Além disso, perceberam que é possível reduzir o percentual de proteína na ração de peixes
criados em sistema bioflocos sem que ocorra diferença significativa no crescimento dos animais, sendo
que essa redução demonstra que há o aproveitamento do material floculado como alimento pelos peixes.
Os indicadores de bem-estar foram comparados e não foram registradas diferenças significativas entre
BFT e tanques de controle indicando que não houve aumento do estresse do peixe devido à presença de
bioflocos. Outra constatação foi de que o peso final individual dos peixes criados em bioflocos foi 910% maior que no tratamento controle e a produção líquida de peixe foi 45% maior nos tanques BFT do
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que nos tanques de controle. Contudo, um dado interessante se refere à conversão alimentar dos peixes:
no tanque controle a conversão alimentar foi mais elevada (quanto maior pior) que no sistema bioflocos,
mas mesmo no sistema bioflocos a conversão alimentar ficou acima dos índices desejados pela indústria.
Porém, os próprios autores nos chamam atenção na possível causa desse desempenho pouco satisfatório
(AZIN e LITTLE, 2008).

Há uma grande possibilidade de baixo aproveitamento da ração pelos peixes, aumentando
assim o desperdício e consequentemente a conversão alimentar. Esse último índice zootécnico é
muito utilizado mundialmente e está intimamente ligado ao desempenho financeiro. Portanto,
neste primeiro artigo há a tentativa de mostrar que esta tecnologia pode não ser viável se não
atentar às peculiaridades.
No trabalho A2, Luo et al. (2013) buscaram compreender as reações de nitrogênio (N)
inorgânico em um reator em batelada de seqüenciamento utilizando tecnologia Bioflocos (BFT) com o
objetivo de tratar sólidos em suspensão (SS), leia-se lodo, oriundos de outro sistema de produção de
peixes. Os resultados mostraram que o amônio liberado dos sólidos em suspensão foi assimilado por
bactérias heterotróficas para formar bioflocos com adições suficientes de uma fonte de carbono:
“Reduções acentuadas de amônio e nitrato foram encontradas: em 6 h, o amônio diminuiu de 13,22 ±
0,98 mg N / L para 0,40 ± 0,02 mg N / L e dentro de 5 h, o nitrato diminuiu de 72,41 ± 1,34 mg N / L
para 0,10 ± 0,02 mg N / L”. Com esses resultados é possível verificar o potencial que BFT possui
em reduzir contaminantes em águas de criações de peixes, sendo um dicidador de sustentabilidade
ambiental.
No estudo A3, Ekasari et al. (2014) analisaram se a composição nutricional do bioflocos estava
relacionada com o tamanho de partículas do mesmo e constataram que a classe de bioflocos de maior
dimensão (100 μm) continha os maiores níveis de proteína (27,8%) e lipídios (7,5%), já aquele
de dimensão média (48 μm) possui uma riqueza maior em aminoácidos essenciais, além de efetivamente
recuperar melhor o nitrogênio disponível no ambiente aquático, demonstrando serem ótimas fontes de
nutrientes para animais aquáticos como tilápia e outros. Ao conseguir recuperar melhor o nitrogênio
da água, há redução da contaminação da mesma e, consequentemente, melhores desempenhos no
sistema produtivo permitindo tanto uma melhoria ambiental como econômica.
Em A4, Long et al. (2015), após pesquisas sobre “efeitos da tecnologia de bioflocos (BFT) no
crescimento, atividade digestiva, hematologia e resposta imune”, indicaram que o BFT pode melhorar
os índices zootécnicos, o desempenho das enzimas digestivas e a resistência do sistema imunológico das
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tilápias geneticamente modificadas (GIFT), sendo um ótimo indicador na prevenção ou redução de
doenças.
Esta afirmativa acima nos permite verificar a potencialidade de redução do fornecimento de
ração aos animais aquáticos sem prejudicar no balaço nutricional ideal aos animais, reduzir a conversão
alimentar e, consequentemente, reduzir a pressão por mais áreas que seriam utilizadas para plantar e
produzir alimentos, sendo que estes índices auxiliam no desempenho econômico e ambiental da
atividade.
Na pesquisa A5, estudos de Ekasari et al. (2015) verificaram que, em um experimento com
criação de larvas de tilápia em ambiente BFT (melaço com 53% de carbono, numa relação de C:N de
10/1) e em sistema convencional de cultivo (controle), a sobrevivência das larvas criadas em BFT foi
maior (90-98%) do que no tratamento controle (67-75%) e há uma maior uniformidade nas larvas criadas
em BFT, assim como também o sistema BFT proporciona maior sobrevivência (75-80%) quando
infectadas patologicamente por Streptococcus agalactiae em relação ao tratamento controle ( 55%).
Realizaram também um teste de estresse por salinidade e as larvas criadas em BFT tiveram sobrevivência
de 72% e 42% em 1 h e 24 h após o estresse de salinidade, respectivamente, sendo um valor
significativamente maior do que para as larvas de origem de controle que mostraram uma sobrevivência
de 33% e 5% nestes respectivos momentos. Estes resultados proporcionam uma interpretação de
que esta tecnologia (BFT), realmente pode proporcionar desempenhos zootécnicos superiores,
durante a larvicultura, em comparação aos sistemas convencionais de criação de peixes,
melhorando o desempenho econômico.
No trabalho A6. Day, Salie e Stander (2016) trazem uma reflexão interessante, diferente da
realidade aqui no Brasil, enfatizando que há proibições na criação de espécies exóticas em determinadas
regiões do planeta, como é o caso da África do Sul onde a criação da tilápia (Oreochromis niloticus,
uma das espécies mais criadas e com desempenhos zootécnicos satisfatórios) é proibida. Contudo, os
mesmos autores enfatizam na flexibilização ou exceções das normas ambientais quando se trata de
sistemas fechados de criação de animais aquáticos – leia-se sistemas que não despejam água de volta
aos recursos hídricos naturais. No estudo em questão, os autores pesquisaram o desempenho de
diferentes espécies de peixes permitidas para o cultivo na região e com tilápia (Oreochromis niloticus),
todos eles criados em BFT. (DAY; SALIE; STANDER, 2016).
Resultados como estes citados acima enfatizam o bom desempenho zootécnico de
Oreochromis niloticus em sistemas bioflocos de produção, justamente devido á redução do
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consumo de ração para produzir proteína de alto valor nutricional, proporcionando melhorias
econômicas e reduzindo pressões por mais áreas de plantio dos ingredientes utilizado nas rações.
Em A7, Zhu et al. (2016) realizaram um experimento para “especificar o tamanho ideal da bolha
de oxigenação e o Tempo de Retenção Hidráulica (TRH) para a uniformidade da distribuição de
bioflocos em um sistema BFT por meio do método de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD)”.
Com esta pesquisa os autores perceberam que, para manter uma melhor homogeneização do bioflocos
na água, a espessura da bolha de oxigenação deve ficar entre 1 mm e 2 mm e a TRH deve se manter
baixa (0,45 h). Com estes dados é possível perceber a importância de se manter a homogeneidade
do ambiente aquático para evitar problemas como sedimentação dos sólidos totais suspensos,
sendo que este cuidado técnico auxilia no sucesso econômico da atividade.
Na pesquisa A8, utilizando melaço como fonte de carbono, Pérez-Fuentes et al. (2016)
analisaram diferentes proporções na relação C:N na criação de tilápia e concluíram que a taxa de
sobrevivência dos peixes criados em BFT foi de 10% a mais que o tratamento controle (sistema
convencional), a produção total foi maior na relação C:N de 10:1 em relação às outras proporções, a
qualidade da água permaneceu similar entre os tratamentos e que a tecnologia de BFT é uma ótima
alternativa para produção de proteína animal aquática, principalmente onde a alcalinidade da água é um
fator limitante. Os resultados dessa pesquisa corroboram com a afirmação de que BFT auxilia na
melhor eficiência na utilização dos recursos naturais e proporciona melhor desempenho
econômico.
Em A9, Silva et al. (2016) em uma pesquisa, onde foram isolados e identificados os principais
grupos bacterianos existentes na criação de tilápia na fase juvenil na presença de bioflocos ou perifíton
e o potencial patogênico dos mesmos, observaram que os tratamentos com bioflocos e perifíton ou só
perifiton possuíam bactérias com menor potencial patogênico em relação aos outros tratamentos e, o
ganho de peso final foi maior no tratamento com bioflocos e perifíton em comparação aos outros
tratamentos. Estes resultados podem ser devido ao aumento da diversidade de microorganismos no
ambiente aquático, permitindo uma maior competitividade entre bactérias patogênicas e não
patogênicas. Sistemas que permitam menor potencial patogênico ou maior resistência às doenças
pelos animais podem evitar problemas ambientais e ainda melhorar os desempenhos produtivos.
Em A10, Bossier e Ekasari (2017) concluíram que, através de uma revisão bibliográfica, a
aplicação BFT proporciona vantagens para a aquicultura ao ponto de contribuir para a efetivação
dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como é o exemplo da redução de resíduos
nitrogenados e fósforo liberados na natureza, devido a atividade induzida dos microrganismos
heterotróficos que convertem esses resíduos em nutrientes úteis aos animais aquáticos. “Além
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disso, os resultados da pesquisa precisarão ser comunicados aos agricultores, pois a
implementação da tecnologia exigirá a atualização de suas habilidades”. Afirmam que a aplicação
da tecnologia proporciona maior produtividade com impacto ambiental reduzido e que é preciso
realizar mais pesquisas para compreendermos melhor sobre a otimização do sistema

(BOSSIER;E EKASARI, 2017).
Na pesquisa A11, Haridas et al. (2017) analisaram aspectos imunofisiologicos de tilápia
em BFT e constataram que, mesmo após contaminação biológica proposital, nas diferentes
densidades de estocagem testadas, houve maiores taxas de sobrevivência dos peixes criados em
BFT em comparação ao tratamento controle. Esta informação nos permite entender que a
dinâmica biológica no BFT permite uma maior sobrevivência dos peixes às contaminações
biológicas, assim como há uma melhoria no sistema imunológico dos mesmos. Observaram
que a faixa ideal de densidade fica entre 200 – 250 larvas por metro cúbico, mas densidades
maiores (até 350 larvas por metro cúbico) ainda permitem taxas de sobrevivências
maiores do que em sistemas convencionais de cultivo, nos enfatizando o potencial de
melhorias nos desempenhos zootécnicos de cultivo para o mesmo volume de água,
melhorando o desempenho econômico.
Na pesquisa de A12, Martins et al. (2017) avaliaram a alcalinidade da água “utilizando
bicarbonato de sódio (NaHCO3), carbonato de cálcio (CaCO3) ou hidróxido de cálcio (Ca (OH) 2) em
BFT” e concluiram que todos os tratamentos são eficazes na correção da alcalinidade, porém, com o
bicarbonato de sódio o pH ficou um pouco mais elevado. Além de que ouve um maior crescimento e
rendimento líquido com o uso de NaHCO3 e Ca (OH) 2, sendo que isso proporciona um melhor
desempenho econômico. Este resultado mostra a complexidade técnica do sistema, e indica qual o
melhor produto que pode melhorar a alcalinidade do sistema, sendo que este índice pode auxiliar
no desempenho produtivo e econômico da atividade.
Em A13, Alves et al. (2017) pesquisaram sobre “os efeitos da transferência para BFT em
diferentes momentos da tilápia do Nilo”, sugerem que os alevinos de 1,4g até aproximadamente 20g já
podem ser alocados no BTF, pois não há comprometimento no índice de sobrevivência ou no peso médio
dos peixes.

Os resultados apontaram um ganho diário de 0,59g, atingindo as expectativas dos

pesquisadores. Estes resultados nos mostram que é possível introduzir O. Niloticus desde tamanhos
muito pequenos em sistemas BFT, sem que ocorra prejuízos nos desempenhos zootécnicos.
Informações técnicas como esta permitem o sucesso econômico da atividade.
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No trabalho de A14, Mansour e Esteban (2017) avaliaram a eficácia de diferentes tratamentos
com biofloc (BFT) para compensar a redução do nível de proteína. Seis grupos foram estabelecidos e
alimentados com o mesmo alimento à base de plantas contendo 20 ou 30% de proteína bruta: dois grupos
em condições de águas claras e sem fontes adicionais de carbono, dois grupos de bioflocos que
receberam uma moagem a base de subprodutos de trigo como fonte adicional de carbono e dois grupos
de bioflocos receberam farelo de arroz. O subproduto a base de trigo apresentou melhor fonte de carbono,
combinado com uma alimentação de apenas 20% de proteína. Esses dados vem ao encontro das
pesquisas citadas anteriomente que nos mostram o potencial de redução da proteína na ração que,
consequentemente, pode reduzir os custos com alimentação e áreas necessárias para produzir os
alimentos, auxiliando economicamente e ambientalmente.
Em A15, Ahmad et al. (2017) descreve, em seu trabalho de revisão bibliográfica, os principais
benefícios e aceitações sobre o uso do bioflocos, enfatizando sobre a renovação mínima ou quase nula
de água no sistema, a redução da quantidade de proteína na ração em aproximadamente 50%, diminuição
da eutrofização e a degradação do meio aquático causados pelas excreções dos animais na água. Estes
fatores permitem reduções drásticas na contaminação ambiental, de áreas para plantio dos
ingredientes das rações e custos de produção, proporcionando melhorias ambientais e econômicas.
Na pesquisa A16, Silva et al. (2017) avaliaram a utilização de melaço, açúcar e amido de
mandioca, relacionaram com os custos de produção de cada fonte de carbono e a sua relação C:N em
10:1 e 20:1. Os resultados apontaram que o amido de mandioca apresentou maior custo (US$ 1.14.kg1)
e menor disponibilidade de fonte carbono. O açúcar apresentou um custo de US$ 0.42.kg-1 e o melaço
apresentou menor custo, (US$ 0.25.kg-1). Com isso é possível perceber que o melaço possui um
grande potencial de redução de custos em BFT. Contudo, deve-se atentar que esses valores
dependem da disponibilidade do subproduto em cada região. Com estes resultados é possível
perceber a preocupação com a redução dos custos desta tecnologia, com o ituito de melhorar o
desempenho econômico.
Em A17, Cavalcante et al. (2017) tiveram como objetivo “determinar se a restrição alimentar
pode propiciar um maior aproveitamento do alimento natural, em três diferentes sistemas de cultivo
(águas verdes, bioflocos e biofíton), sem prejuízo zootécnico”. Observaram que houve uma redução na
concentração de amônia e nitrito (elementos tóxicos aos peixes) na água com bioflocos e que uma
redução alimentar de 15% afeta o desempenho do animal apenas sistemas convencionais (tratamento
controle) de produção, demonstrando o potencial da tecnologia em reduzir as altas concentrações
de elementos contaminantes da água, assim como uma melhora na conversão alimentar dos
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animais cultivados e, diminuindo custos com alimentação e pressão por novas áreas de terra para
produzir alimentos para peixes, além de melhorar os dados econômicos da atividade.
No trabalho A18, López-Elías et al. (2015) verificaram que, num experimento com bioflocos
com diferentes dietas, “a substituição de farinha de peixe com farinha de vegetais na ração peletizada
não teve efeito adverso na resposta à produção de tilapia vermelha cultivada em água salgada”. Uma
modificação de ingredientes numa ração, como a pesquisada acima, pode reduzir os custos com
elaboração de alimentos para animais aquáticos e, consequentemente, aumentar a eficência
econômica nos sistemas produtivos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após esta análise criteriosa dos artigos científicos selecionados, onde procurou-se avaliar a
sustentabilidade econômica, social e ambiental em sistemas de produção de peixes através da tecnologia
bioflocos, especificamente para a espécie Oreochromis niloticus, foi possível verificar que há uma
análise muito técnica sobre a tecnologia bioflocos para produção de tilápia. A maioria dos trabalhos
aprofundou as pesquisas nas técnicas de cultivo e conseguiu relacionar com fatores relacionados aos
custos de produção e desempenho zootécnico que estão intimamente ligados aos desenvolvimento
econômico da atividade, mas mesmo assim não houve trabalho que detalhasse todos os custos de
produção e a rentabilidade da atividade para que seja possível concluir que a tecnologia realmente
proporciona o desenvolvimento econômico. Um número menor de trabalhos conseguiu relacionar as
pesquisas com reduções de impactos na natureza (redução da quantidade de alimento para produzir um
quilograma de carne, redução da renovação de água, aumento da resistência por doenças) que se
relacionam com o desenvolvimento ambiental. Contudo, nenhum trabalho conseguiu mostrar de que
forma a tecnologia pode proporcionar um desenvolvimento social, impedindo de afirmar que há algum
trabalho que realmente conseguiu emglobar o tripé do desenvolvimento sustentável.
Deste modo propõem-se, para futuros estudos, o levantamento da produção internacional em
outras bases de dados, a fim de comparar com a realidade mundial; a elaboração de uma pesquisa que
consiga englobar o tripé da sustentabilidade de forma abrangente, para que seja possível demonstrar que
a tecnologia é economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa.
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Resumo
Este trabalho se refere a resultados parciais de pesquisa de Iniciação Científica realizada entre
2018 e 2019. O objetivo principal foi verificar se as práticas alimentares dos/das estudantes dos
cursos de graduação da UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão sofreram alteração após a
entrada para a universidade. A inserção na universidade costuma estar também associada a
novas redes de sociabilidades e formas de comensalidade, o que pode tornar usual a prática de
consumir lanches uma necessidade, gerando custos financeiros, novas escolhas alimentares, etc.
Observou-se uma não padronização entre a relação da pratica de atividade física com o grau de
disposição ao fim do dia. No que se refere aos hábitos alimentares observou-se aumento no
consumo de ultraprocessados, e no quesito comensalidade, a maior parte afirmou sentir falta
das refeições que ocorriam em casa da família.
²
Palavras-chave: Saúde, comensalidade, hábitos alimentares, estudantes.

Abstract
This work refers to partial results of the Scientific Initiation research carried out between 2018
and 2019. The main objective was to verify if the feeding practices of the undergraduate
students of the UNIOESTE - Francisco Beltrão Campus undergone alteration after admission
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to university . The insertion in the university usually is also associated to new networks of
sociabilities and forms of commensality, which can make habitual the practice of consuming
snacks a necessity, generating financial costs, new alimentary choices, etc. There was a
nonstandardization between the relation of the practice of physical activity and the degree of
disposition at the end of the day. With regard to eating habits, there was an increase in the
consumption of ultraprocessed foods, and in the commensality aspect, most of them stated that
they lacked meals at the family home.
Key words: Health, commensality, eating habits, students.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Lima (2015), a alimentação, elemento essencial para a sobrevivência
humana, é tema repleto de significados e simbologias. A razão primária do ato alimentar é a
necessidade fisiológica de nutrir-se, as demais são carregadas de fundamentos culturais, sociais
e econômicos que, por sua vez, interferem nas escolhas alimentares.
O ingresso na universidade, principalmente, quando a residência da família se localiza
distante da instituição de ensino, gera, para alguns estudantes, a inevitabilidade de escolher
novos espaços sociais de alimentação para realizar as principais refeições do dia, como o
almoço e o jantar. Neste caso, as refeições tendem a ocorrer em lanchonetes, restaurante
universitário e, ou, restaurantes self service por quilo. Mas, podem também ser preparadas e
consumidas no coletivo, como em repúblicas, ou em reuniões esporádicas em casa de amigos,
num sistema de troca e divisão de tarefas e de despesas. Tais transformações interferem na
lógica das escolhas alimentares que podem ser influenciadas pelos aspectos sociais, culturais
e econômicos. Inclusive o gosto alimentar de cada um dos membros do grupo será fator de
negociação e decisão sobre a escolha do cardápio. Assim, sendo as práticas alimentares que
ocorriam anteriormente a saída da casa dos pais para estudar em outra cidade, tendem a sofrer
algumas mudanças.
A

memória alimentar afetiva está diretamente associada ao distanciamento do que

um dia fez parte de um cotidiano ou de rituais, que são também associados à significados
importantes da vida. Por isso, é um importante elemento de observação no tema da
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alimentação, pois os indivíduos tendem a relacionar o espaço de relação de afetos a
também o espaço de comensalidade, não por acaso, as expressões, “comida de mãe”,
“comida de avó”. Estes, são os denominados “lugares da memória”, tratados por Nora
(1993).
Para Fischler (2011, apud Lima, 2015), a comensalidade é uma das características mais
significantes no que se refere à sociabilidade humana, relacionando-se não apenas à ingestão de
alimentos, mas também aos modos do comer, envolvendo hábitos culturais, atos simbólicos,
organização social, além do compartilhamento de experiências e valores. Nesse sentido,
Woortmann (1985, apud Lima, 2015) esclarece que na cultura brasileira, a refeição é
considerada um ato social e que, portanto, deve ser feita em grupo para ser percebida
efetivamente como uma refeição. Ainda, segundo o autor, também em nossa cultura, criamos
significados diferentes para essa ação, como comer cotidianamente e comer em eventos
especiais, comer em casa e comer fora de casa.
Pode-se inferir que no contexto de saída para um outro lugar de morada e de vida,
também oportuniza aos estudantes novos laços de amizade e assim, possíveis novos espaços de
comensalidade que podem se tornar em ambientes agradáveis, deste modo poderão também
influenciar nos seus hábitos alimentares.
O presente artigo teve como objetivo analisar as práticas e hábitos alimentares de
estudantes universitários da UNIOESTE de Francisco Beltrão, no sentido de verificar mudanças
e permanências nessas práticas e a influência das relações de sociabilidades estabelecidas na
fase estudantil, e ainda, como tais aspectos são percebidos pelos estudantes, inclusive sobre seu
bem-estar.

2. METODOLOGIA
A

presente pesquisa foi qualitativa e quantitativa e sua metodologia foi realizada

através de entrevista semiestruturada aplicada aos estudantes dos cursos de graduação
(Direito, Medicina, Nutrição e Serviço Social) da UNIOESTE - Campus de Francisco
Beltrão, tanto aqueles que vieram de outras cidades se distanciando das refeições
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cotidianas junto da família, e, que, atualmente moram em república ou sozinhos, quanto
os que retornam à casa da família após o horário letivo.
Considerou-se como alunos que retornam à casa da família, aqueles que residem em
municípios vizinhos a Francisco Beltrão - inclusive em áreas rurais - e percorrem um trajeto
razoável até chegar em casa.
As perguntas contidas nos roteiros de entrevistas referem-se a ingesta de hortaliças e
frutas, arroz e feijão, carnes, consumo de frituras, produtos processados, café, leite e derivados
entre outros alimentos, além da prática de atividade física e a relação entre alimentação, cultura
e sociabilidades .
Utilizamos o estudo de caso, que é uma peculiaridade dos estudos em antropologia, no
sentido de conhecer de fato uma situação que pode ser melhor conhecida e discutida por meio
de suas particularidades (Gomes, 2008).
A análise das entrevistas se deu pela análise de conteúdo, podendo-se recorrer à
categorização, inferência, descrição e interpretação. A linguagem possui importância
fundamental sobre a noção da realidade que é pesquisada. Analisa o social, o histórico e a
exposição através da linguagem, mas, “através da análise de conteúdo, podemos caminhar na
descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está
sendo comunicado” (Minayo, 2016, p. 76).
Para Minayo (2004), na palavra estão presentes contradições da realidade, porque nessa
realidade estão enredadas várias questões de ordem ideológicas e sociais que dizem respeito ao
tempo e ao grupo envolvido. Sendo assim, para a autora ao se analisar o discurso é necessário
compreender também as relações sociais engendradas na realidade do pesquisado.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os resultados parciais da pesquisa apontam mudanças significativas de hábitos alimentares
dos/das estudantes pesquisados/as após o ingresso na universidade. Há também dados notáveis
referentes às diferenças de práticas alimentares entre os gêneros. Por ora, há uma sinalização de
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que as mulheres ingerem maior quantidade de frutas e hortaliças do que os homens. Em
contrapartida, o consumo de refrigerante por eles é elevado, assim como, possuem um maior
consumo de açúcar usado para adoçar cafés e sucos. Nota-se que a ingestão de café e de
produtos processados é elevado para maioria deles. Os alimentos industrializados que lideram
o ranking dos mais consumidos são: pão, leite e macarrão instantâneo.
Há apontamentos importantes sobre a prática regular de atividade física correlacionado com a
disposição dos acadêmicos ao fim do dia. Não se verificou um padrão entre a prática ou não de
atividade física com a disposição física ao fim do dia por homens e mulheres entrevistados. Das
praticantes de exercícios físicos, 54% sentem-se exaustas. Em contrapartida dos homens
praticantes apenas 20% sentem o mesmo. Na condição de bem disposto, apenas um homem
praticante relatou sentir-se assim (Figuras 1 e 2).
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PRATICA
Bem Disposta Disposta
7%
0%

Cansada
39%

Exausta
54%

NÃO PRATICA
Disposta
Bem Disposta 11%
0%
Exausta
33%

Cansada
56%

Figura 1: Relação entre a prática de atividade física e a disposição física ao fim do dia das mulheres entrevistadas.
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PRATICA
Exausto
20%

Disposto
27%

Bem disposto
0%

Cansado
53%

NÃO PRATICA
Exausto
0%

Disposto
23%

Cansado
58%
Bem Disposto
19%

Figura 2: Relação entre a prática de atividade física e a disposição física ao fim do dia dos homens entrevistados.

O resultado esperado era uma boa disposição relacionada com a prática regular de exercícios
físicos devido à liberação do hormônio endorfina que causa uma sensação de bemestar no
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momento. Porém, há diversos fatores relacionados ao ritmo circadiano diários, como a
concentração de melatonina que aumenta no período noturno induzindo a uma boa noite de
sono. A adenosina que também se acumula no organismo no decorrer do dia, diminuindo
progressivamente a atividade dos neurônios que promovem a vigília (SILVERTHORN,2017).
Além disso, há também questões de atividades sociais rotineiras (trabalho, cursos, família, etc.)
que não foram abordados nos questionários aplicados e que influenciam os ritmos biológicos.
Em relação a compra de produtos nas feiras agroecológicas, as acadêmicas de nutrição
consomem mais estes produtos do que os homens do mesmo curso, dessemelhante se
comparado com o curso de medicina, cujos estudantes do sexo masculino se sobrepõem nesse
quesito (Figura 3).

20%

30%

25%

25%

Mulheres que consomem

Mulheres que não consomem

Homens que consomem

Homens que não consomem

Figura 3: Consumo de produtos provenientes de feiras agroecológicas dos acadêmicos entrevistados.

Entre os 40 entrevistados divididos igualmente em homens e mulheres, observa-se o
consumo e não consumo equivalente a 25% por mulheres. O consumo pelos homens se
sobressai em 5% e há uma redução também em 5% dos que não consomem nas feiras.
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Por fim, a maior parte dos estudantes entrevistados, até o momento, revelou sentir falta da
comida preparada pela mãe ou pai, do ambiente doméstico de comensalidade, da praticidade de
chegar em casa após o horário letivo e terem a comida pronta sem a necessidade do seu preparo
(Figura 4).

ACADÊMICOS ENTREVISTADOS QUE SENTEM A FALTA OU NÃO DA
COMIDA DA FAMÍLIA

20%

45%

30%

5%

Mulheres que sentem a falta

Mulheres que não sentem a falta

Homens que sentem a falta

Homens que não sentem a falta

Figura 4: Acadêmicos entrevistados que sentem a falta ou não da comida da família.

Nota-se na figura 4 que a maior porcentagem é dominante pelas mulheres no quesito de
sentir a falta da comida preparada pela família, apenas 5% delas não sentem falta. Em
contrapartida, 20% dos homens não sentem falta, porém, das 20 pessoas do sexo masculino, 3
delas relataram não sentirem falta por morarem com os seus pais.
A composição do café e seus pontos positivos e negativos sobre a saúde humana é muito
discutido e as resultantes possuem um certo conflito, principalmente em relação às doenças
cardiovasculares. Dado o exposto, é provável que se deve à presença de substâncias com efeitos
antagônicos em potencial, em exemplificação, simultaneamente antioxidantes e com potencial
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para a elevação do colesterol sérico e para elevação aguda da pressão arterial sistêmica (Lima,
et. al. 2010). O café é uma das bebidas mais consumidas pelos acadêmicos que buscam pelo
aumento da disposição e melhora na concentração, já que possui a cafeína, um poderoso
estimulante. Portanto, é necessário ter um consumo moderado para usufruir de seus benefícios
e não ocorrer possíveis efeitos nocivos.
Além disso, a cafeína é uma substância antagonista que bloqueia o receptor de
adenosina. Estudos sugerem que a adenosina está relacionada com os ciclos de sono e vigília,
uma vez que ela se acumula no líquido extracelular durante as horas em que a pessoa está
acordada, diminuindo progressivamente a atividade dos neurônios que promovem a vigília
(SILVERTHORN, 2017). Este fato também pode estar relacionado com a má disposição dos
entrevistados mesmo após a atividade física, como já discutido anteriormente.
O café é uma das bebidas mais consumidas pelos acadêmicos que buscam pelo aumento
da disposição e melhora na concentração, já que possui a cafeína, um poderoso estimulante.
Portanto, é necessário ter um consumo moderado para usufruir de seus benefícios e não ocorrer
possíveis efeitos nocivos.
A prática de exercício físico regular é capaz de contribuir para a qualidade de vida, trazer
melhoria das capacidades cardiorrespiratória e muscular, controle da massa corporal, a
diminuição da depressão e da ansiedade, a melhoria das funções cognitivas (memória, atenção
e raciocínio) e a melhoria da qualidade do sono (Who, 2010; Reid et al., 2010). O tempo
insuficiente de sono mostra relação com o aumento da indisposição durante o dia e da
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, e ainda assim, da redução da qualidade de
vida e do desempenho acadêmico (Javaheri et al., 2008; Roberts; Roberts; Duong, 2009; Hitze
et al., 2009; Pereira; Teixeira; Louzada, 2010).
Segundo Contreras Gracia e Woortmann, as escolhas alimentares são as formadoras dos
hábitos alimentares e constituem uma parcela relevante da perspectiva cultural. Para Contreras
& Gracia, de modo simplório os seres humanos são o que comem, tanto no aspecto fisiológico
como no espiritual, ao aderir psicossocialmente os elementos culturais daquilo que ingerimos,
que podem estar ligados à espiritualidade, bem como, à memória afetiva. Pelo mesmo
raciocínio, defendem que “comemos o que somos”.
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3. CONCLUSÃO
Observamos que, no aspecto fisiológico, as mudanças alimentares sinalizam interferir
na disposição diária dos estudantes de ambos os sexos. Assim sendo, é de suma importância o
equilíbrio alimentar junto com a prática regular de atividade física, bem como, a boa qualidade
do sono. Além disso, a esfera social que engloba a família e amigos não pode ser deixada de
lado ao ingressar no universo acadêmico, pois está imensamente relacionada com o bem-estar
físico e emocional, consequentemente traz melhorias no desempenho dos estudos. No que se
refere aos hábitos alimentares observou-se aumento no consumo de ultraprocessados, e no
quesito comensalidade, a maior parte afirmou sentir falta das refeições que ocorriam em casa
da família, o que aponta o quanto a comida é estabelecedora de laços e de registros de memória
afetiva.
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Resumo
Diante da conhecida importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE para
a alimentação escolar e agricultura familiar, o presente trabalho teve como objetivo geral fazer
uma análise do Programa no município de Altônia- PR. O estudo foi conduzido por meio de
um estudo de caso, sendo o levantamento dos dados realizado pela aplicação de um
questionário para os profissionais responsáveis (nutricionistas) de cada município. Após, os
grupos dos alimentos adquiridos foram divididos em categorias: hortaliças, frutas, massas e
“outros”. Evidenciou-se que, em relação à qualidade dos alimentos, tanto nas creches como nas
escolas a aceitação foi positiva por parte do público consumidor, assim como para os
nutricionistas os alimentos também atendem as expectativas. Quanto às dificuldades na
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aquisição de novos alimentos, destaca-se as condições climáticas adversas, falta de
diversificação dos alimentos e a sazonalidade de produção, entre as maiores adversidades.
Palavras-chave: agricultura familiar, Programa Nacional de Alimentação Escolar,
alimentação saudável.
Abstract
In view of the well-known importance of the National School Feeding Program (NSFP) for
school feeding and family farming, the main objective of this study was to analyze the Program
in the municipality of Altônia-PR. The study was conducted through a case study, and the data
was collected by applying a questionnaire to the responsible professionals (nutritionists) of
each municipality. Afterwards, the groups of foods purchased were divided into categories:
vegetables, fruits, pasta and "others". It was evidenced that, in terms of food quality, both in
day care centers and schools the acceptance was positive for the consuming public, as well as
for nutritionists, foods also meet expectations. As for the difficulties in acquiring new foods, the
adverse climatic conditions, lack of food diversification and the seasonality of production,
among the greatest adversities, stand out.
Key words: family farming, National School Feeding Program, healthy eating.

1. INTRODUÇÃO
Na busca constante pela sustentabilidade tanto no âmbito econômico, social e ambiental,
a agricultura situa-se como uma área fundamental para o desenvolvimento humano
(LUTZENBERGER, 2001). Nesse sentido, a agricultura pode ser definida como um conjunto
de atividades realizadas para a produção de alimentos, que são de extrema importância para o
ser humano e para os animais. Esta atividade, segundo Santos e Marion (1996) envolve a arte
decorrente da ação do homem de cultivar a terra à procura da satisfação de suas necessidades
básicas.
Entretanto, com o constante crescimento populacional mundial, a agricultura precisou
utilizar técnicas que promovessem o aumento de produtividade nas lavouras para atender as
demandas da população. Desse modo, a agricultura praticada nos dias atuais passou a ser
denominada como não sustentável, devido à visão mecanicista e reducionista que prioriza
somente ganhos em produtividade e superávits na produção de alimentos (FEIDEN, 2005). As
consequências deste modelo tornaram-se cada vez mais evidentes, especialmente sobre os
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recursos naturais, os quais evidenciam exaustão dos solos, o consumo elevado de energia e
água, o uso intensivo de defensivos químicos e a redução da biodiversidade.
Diante deste cenário, a agricultura familiar mostra perspectivas de uma nova
organização socioeconômica para viabilizar a vida no campo, com sustentabilidade e justiça
social. Atualmente, 90% dos produtos orgânicos produzidos são oriundos de pequenas
propriedades rurais familiares e correspondem a cerca de 70% da produção orgânica nacional
(KÜSTER, 2004).
Tão importante quanto à disponibilidade de alimento em quantidade está à qualidade do
que é produzido. Conforme o Índice Global de Segurança Alimentar, o Brasil encontravase em
31º lugar no ranking de segurança alimentar, em uma lista de 105 países (Economist
Intelligence Unit, 2012). Conforme Costa et al. (2013), esse índice considera em sua avaliação
a acessibilidade financeira para aquisição de alimentos, bem como a disponibilidade e a
qualidade dos alimentos disponíveis. Cabe salientar que, como determinante da disponibilidade
alimentar também estão os gastos públicos envolvendo subsídios em programas, pesquisa e
desenvolvimento para a agricultura, que oferecem uma indicação do grau tecnológico e de
inovação na produção agrícola.
Uma alimentação saudável é fundamental para à qualidade de vida de todo ser humano,
entretanto, devido ao metabolismo acelerado das crianças e adolescentes, este fator torna-se
de extrema importância para o seu crescimento e desenvolvimento. Isto é possível mediante
a disponibilização de uma dieta alimentar equilibrada, especialmente rica em fibras e
vitaminas, e incluindo frutas e hortaliças no cardápio diário (PEDRAZA et al., 2018).
Küster et al. (2004), ressaltaram a necessidade de incentivo por meio de políticas
públicas e investimentos na melhoria da produção e comercialização dos produtos destinados
a alimentação de qualidade. Assim, com o objetivo de fornecer segurança alimentar e atender
as exigências nutricionais dos alunos de ensino público do Brasil, o governo federal criou o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), normatizado pela Lei Federal número
11.947, de julho de 2009 (BRASIL, 2009). Portanto, o estudo está ligado a uma análise do
PNAE, no âmbito de atuação do município de Altônia- PR, pertencente a Bacia do Paraná 3.

2. REVISÃO DE LITERATURA
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2.1 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
Criado pelo governo federal, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi
normatizado pela Lei Federal número 11.947, de julho de 2009 (BRASIL, 2009). Esse
programa visa oferecer alimentação e segurança alimentar aos alunos das redes de ensino
público, por meio do repasse de um valor financeiro aos estados, municípios e escolas
federais, de acordo com o número de alunos matriculados (FNDE, 2019).
O valor repassado considera o número de dias letivos e de alunos devidamente matriculados,
conforme as seguintes categorias: creches: R$ 1,00 (um real/aluno/dia letivo); pré-escola: R$
0,50 (cinquenta centavos de real/aluno/dia letivo); escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,60
(sessenta centavos de real/aluno/dia letivo); ensino fundamental, médio e educação de jovens
e adultos: R$ 0,30 (trinta centavos de real/aluno/dia letivo); ensino integral: R$ 1,00 (um
real/aluno/dia letivo); programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral:
R$ 2,00 (dois reais/aluno/dia letivo); e alunos que frequentam o atendimento educacional
especializado no contraturno: R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de real/aluno/dia letivo)
(FNDE, 2019).
O PNAE atende de forma complementar todos os alunos que estão matriculados na rede
pública, com o objetivo de promover um melhor desenvolvimento e aprendizado, elevando o
rendimento escolar e despertando nos alunos um hábito alimentar mais saudável e seguro
(FNDE, 2014). Este Programa tem se destacado mundialmente, por fornecer aos alunos o
direito a uma alimentação saudável, que engloba nutrição e segurança alimentar nas escolas
(PEDRAZA et al., 2018).

2.2 AGRICULTURA FAMILIAR

A agricultura brasileira possui grande potencial produtivo, servindo como fonte de
alimento e matéria-prima para vários países. Existe hoje no Brasil vários tipos de agricultura,
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e uma das que vem ganhando destaque é a agricultura familiar (DELGADO &
BERGAMASCO, 2017).
Aproximadamente 70% do alimento presente nos lares brasileiros é oriundo da
agricultura familiar, impulsionando os comércios locais e promovendo o desenvolvimento da
agricultura sustentável. Nesse sentido, quando trata-se de agricultura familiar, relacionase
essa atividade diretamente à alimentação saudável (BITTENCOURT, 2018).
A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (Lei
Federal número 11.326 de julho de 2006) considera agricultor familiar e empreendedor familiar
rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente os seguintes
requisitos:
-

não deter, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais; - utilizar

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do
estabelecimento ou empreendimento;
-

ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; e - gerenciar o
estabelecimento ou empreendimento com a família (BRASIL, 2006).
Guanziroli et al. (2001), ressaltaram que a agricultura familiar não deve ser definida a
partir do tamanho do estabelecimento e do número de trabalhadores contratados, devendo a
direção dos trabalhos ser exercida pelo produtor e o trabalho da família ser superior ao de
terceiros, podendo os arrendatários, parceiros e posseiros, também serem caracterizados como
agricultores familiares. Assim, pode-se considerar que a agricultura familiar está relacionada a
aspectos ligados à família, ao trabalho, a terra e ao ambiente.
Adicionalmente, quando se fala em tecnologia na agricultura nos dias de hoje, não podese somente somar esforços para produzir em quantidade, mas também com qualidade,
adotando novas técnicas para reduzir os riscos ao meio ambiente. Com isso, a agricultura
familiar se torna uma grande opção para produção de alimentos com baixos riscos ambientais
(SOARES et al., 2009).
De acordo com (SOARES et al., 2009) a agricultura familiar é uma modalidade onde a
propriedade e o trabalho estão ligadas a família, ou seja, caracterizam-se pela administração
e o trabalho familiar. Assim, a agricultura familiar pode ser vista como uma forma de
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produção na qual, dois fatores essenciais, somam esforços: gestão e o trabalho. O agricultor é
quem toma as decisões e as executa, utilizando, preferencialmente, a mão de obra familiar
(AZEVEDO & PESSÔA, 2011).

2.3 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
As questões ambientais são temas que vem ganhando representatividade recentemente,
devido aos sérios problemas que o meio ambiente vem enfrentando, como o aquecimento
global, poluição, escassez dos recursos naturais, extinção de inúmeras espécies da fauna e flora,
entre outros.
Esta problemática foi inicialmente retratada pela Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981,
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Conforme essa legislação entende-se
por meio ambiente o “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida, em todas as suas formas” (BRASIL,
1981). Além desses elementos, outros também devem ser incluídos nessa denominação,
englobando tanto os aspectos naturais (água, ar atmosférico, solo, fauna e flora), artificiais
(edificações e patrimônios públicos) e culturais (patrimônio artístico, histórico, paisagístico,
turístico e estético), cuja interação proporciona o desenvolvimento equilibrado da vida humana
(SILVA, 1997).
Assim, o meio ambiente é considerado um conjunto de elementos físico-químicos,
ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, em um
processo de interação que atenda conjuntamente o desenvolvimento das atividades humanas e
à preservação dos recursos naturais (MILARÉ, 2005).
Entretanto, as diversas atividades antrópicas podem causar sérios danos ao meio
ambiente, devido ao uso indiscriminado dos recursos naturais para obtenção da matériaprima
para suprimento industrial. Nesse sentido, os ecossistemas naturais foram considerados, por
muito tempo, como uma fonte abundante de recursos. Isto fez com que não fossem
estabelecidos critérios para utilização destes, o que torna necessário e emergente, atualmente,
uma mudança na percepção, na forma de pensar e agir da população, frente ao meio ambiente
(CHAVES & CASTELLO, 2013)
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Com isso, evidencia-se o enfoque no desenvolvimento sustentável, aquele que prioriza a
melhora da qualidade de vida do homem ao mesmo tempo em que respeita a capacidade de
produção dos ecossistemas (MIKHAILOVA, 2004). Segundo este autor, como o termo referese a algo que se mantém equilibrado ao longo do tempo. Portanto, uma atividade sustentável
prevê a exploração de algum recurso natural de forma sustentável, sem levar ao seu
esgotamento, em um processo cíclico de liberação e aporte no sistema (MIKHAILOVA,
2004).

2.4 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências biológicas dos seres humanos,
levando em conta o equilíbrio nutricional dos alimentos. Uma alimentação saudável não se
dá mediante o consumo direto de nutrientes e sim dos alimentos (MARTINEZ, 2013).
A alimentação saudável é de extrema importância para uma melhor qualidade de vida,
fornecendo nutrientes essenciais que ajudam no funcionamento do organismo. Devido ao
metabolismo acelerado das crianças e adolescentes, este fator torna-se de extrema importância
para o seu crescimento e desenvolvimento, proporcionando paralelamente, bom
aproveitamento escolar (PEDRAZA et al., 2018). Nesse sentido, a escola surge como um
espaço de grande importância para promover uma alimentação saudável e de qualidade no
cotidiano dos educandos (MONTEIRO & COSTA, 2004).
Atualmente, evidencia-se grande aumento no número de alunos nas pré-escolas
(BENTO et al., 2015). Assim, com a adoção de hábitos simples, como a ingestão de alimento
ricos em nutrientes e vitaminas durante o dia, pode-se maximizar o rendimento escolar,
favorecendo a concentração, atenção e disposição, além de impulsionar as condições do
organismo para uma vida mais saudável. (VALENGA, 2013)

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A metodologia utilizada neste trabalho foi o estudo de caso, que possibilita um amplo
conhecimento dos objetos estudados. O estudo de caso pode ser utilizado para diferentes
propósitos, pois possibilita: explorar situações da vida real que não estejam com os seus
objetivos definidos; formular hipóteses e desenvolver teorias; explicar variáveis de
determinados fenômenos que não possuem possibilidade de utilização em levantamentos e
experimentos tradicionais. (GIL, 2002)
Neste trabalho, a abordagem se deu mediante a caracterização do PNAE no município de
Altônia- PR, a qualidade dos alimentos fornecidos e sua aceitação pelos alunos, os alimentos
fornecidos para as escolas e também aqueles com potencial para inclusão.

3.2 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

No primeiro momento, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para obter informações
do tema, que é a etapa inicial para o desenvolvimento de diversas pesquisas (MOREIRA, 2004).
A segunda etapa foi contatar o profissional responsável (nutricionista) pela alimentação
escolar municipal, e apresentar o “Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar através
do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PAA e PNAE, respectivamente) nos municípios integrantes da Bacia do
Paraná 3”.
A terceira etapa foi o envio de um questionário semiestruturado com base no
questionário de Daniel (2018) a nutricionista responsável pela alimentação escolar, para fazer
o levantamento dos dados no município estudado. Essa etapa foi realizada no mês de abril de
2019.
O questionário aplicado buscou avaliar e caracterizar o PNAE quanto: número de
instituições da rede municipal e o número de alunos nas creches e escolas; o total de refeições
servidas; a quantidade de agricultores cadastrados no Programa; como esses alimentos são
entregues; o sistema de compras; se existe alguma associação de comercialização de alimentos
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orgânicos ou da agricultura familiar no município; o valor total investido no PNAE e qual o
valor dos alimentos adquiridos.
Em relação à qualidade e aceitação dos alimentos foram avaliados: como o profissional
responsável (nutricionista) julga a aceitação dos alimentos por parte dos alunos; se o padrão de
qualidade dos alimentos adquiridos atende as expectativas; se o tema alimentação saudável está
contemplado no Projeto Político Pedagógico (PPP) e se existe alguma ação no município que
estimula à alimentação saudável.
Quanto à aquisição e dificuldades de disponibilização de determinados alimentos foram
avaliados: quais alimentos foram adquiridos da agricultura familiar; quais a principais
dificuldades para ampliar o percentual de alimentos oriundos da agricultura familiar; quais
alimentos poderiam ser adquiridos; por que ainda não foram adquiridos e o que é feito quando
existe a sazonalidade de determinados alimentos.
Depois que os dados foram coletados, estes foram organizados e analisados com auxílio
do programa Microsoft Excel®, e encontram-se apresentados na forma gráfica na sessão
Resultados e Discussão.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTUDADO

O município de Altônia está localizado na Bacia do Paraná 3 (BP3), especificamente na região
Oeste do estado do Paraná. Quanto à área territorial, possui 661,560 km2, com uma população
estimada em 21.933 habitantes, índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de
0,721 e produto interno bruto (PIB) per capita (R$) de 15.299,82 (área territorial e população
estimada: IBGE (2018); IDHM: IBGE (2010); PIB per capita: IBGE (2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
(PNAE) NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA- PR
4.1.1 Quanto ao PNAE
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Na Tabela 1, observa-se alguns aspectos referentes à caracterização do PNAE no município
estudado da BP3, referente os anos de 2018 e 2019.
Tabela 1. Informações sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de
Altônia- PR, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente.

Altônia
Nº de agricultores cadastrados
nos anos de 2018 e 2019
Sistema de entrega dos
alimentos para o PNAE são
realizados
Sistema de compra dos
alimentos

18 e 17
Individual (por cada família),
associação de produtores e
cooperativas
Licitação

Existe associação de
Sim
comercialização de alimentos
orgânicos no município
Em relação ao número de agricultores, do ano de 2018 para 2019, houve a diminuição
de um agricultor (Tabela 1).
Quanto ao sistema de entrega dos alimentos para o PNAE, em Altônia- PR além de ser
individual, a entrega ocorre também via associação de produtores e cooperativa (Tabela 1). A
organização dos produtores em associações e/ou cooperativas é importante, pois conforme
Silva (2017) o cooperativismo é um modelo de organização social que desempenha um papel
importante para o desenvolvimento local, sendo centrado nos pilares, econômico, social,
político e cultural. Conforme esse autor, o cooperativismo envolve uma ação conjugada em
que pessoas se unem, de modo formal ou informal, para alcançar o mesmo objetivo,
contribuindo assim para a geração e distribuição de renda, de forma justa e igualitária entre
seus cooperados.
Quanto à compra dos alimentos, realiza-se por meio de processo licitatório.
Adicionalmente, em relação à existência de associações de comercialização de alimentos
orgânicos, no município de Altônia, os produtores já encontram-se organizados em
associações. Alves (2006) ressaltou a importância do cooperativismo, que representa uma
associação autônoma de pessoas reunidas voluntariamente, para satisfazer aspirações e
necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade
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coletiva e democraticamente gerida. Baseado nos princípios de ajuda mútua e cooperação, o
cooperativismo se apresenta como uma forma de integração social.
4.1.2 Quanto as Instituições do PNAE

O PNAE atende toda rede de educação pública, compreendendo alunos de creches, ensino
fundamental e médio. Na Tabela 2, evidencia-se os dados referente às instituições inseridas no
PNAE.
Tabela 2. Dados referente às instituições escolares integrantes do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), no município de Altônia- PR no ano de 2018.
Municípios

Instituições

Nº de
instituições

Nº de
alunos

Total de
refeições/dia

Total de
refeições/ano

Altônia

Creches

4

450

1.800

360.000

Escolas

7

1560

1.560

312.000

11

2.010

3.360

672.000

TOTAL

Evidencia-se que no município de Altônia- PR o PNAE atendeu 11 instituições entre escolas
e creches em 2018, totalizando 2.010 alunos e fornecendo 3.360 refeições/dia e 672.000/ano.
Desta maneira, fica claro a importância que a agricultura familiar tem para o município,
fornecendo alimentos saudáveis para as crianças.
De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2018), a agricultura familiar é a
principal geradora de emprego no meio rural brasileiro, e apesar de ocupar pequena parcela da
área total dos estabelecimentos, é responsável por cerca de 38% do valor bruto da produção
agropecuária brasileira, e pela produção de grande parcela dos alimentos consumidos pela
população.

4.2 QUALIDADE DOS ALIMENTOS E ACEITAÇÃO PELOS ALUNOS
Na Tabela 3, observa-se que tantos os alunos das escolas quanto das creches tiveram aceitações
caracterizadas como “Boa”, segundo a percepção da nutricionista responsável. A aceitação
dos alimentos por partes dos alunos é de grande importância, pois, mostra que os alimentos
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oriundos da agricultura familiar são de qualidade e estimulam a alimentação saudável por parte
das crianças.
Tabela 3. Qualidade e aceitação dos alimentos por parte dos alunos, segundo percepção da profissional
responsável pela gestão da alimentação escolar (nutricionista) no município de Altônia- PR, Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ano de 2018.
Altônia
Aceitação dos alimentos pelos alunos da creche

Boa

Aceitação dos alimentos pelos alunos das
escolas

Boa

O padrão de qualidade dos alimentos atende as
expectativas?

Sim

O tema alimentação saudável é discutida no
PPP?

Sim

Existe alguma ação que estimula a alimentação
saudável?

Sim

O padrão de qualidade dos alimentos adquiridos pelo PNAE atendeu as expectativas da
nutricionista e paralelamente, o tema alimentação saudável é discutido no Projeto Político
Pedagógico (PPP) das instituições de ensino do município contemplado nesta pesquisa. Em
relação à existência de alguma ação que estimule a alimentação saudável, em Altônia- PR existe
pelo menos uma ação, como por exemplo: palestras e teatros, atividades pedagógicas e
programas referente alimentação saudável.
Ações práticas como essas são de fundamental importância para a conscientização sobre
a necessidade de uma alimentação saudável. Conforme Chelotti et al. (2015), o envolvimento
de crianças e adultos em ações práticas e reflexivas proporciona um aprendizado construtivo e
permanente. Assim, é possível alcançar uma real e significativa mudança comportamental
nesses indivíduos, a qual se reflete em hábitos alimentares conscientes.
4.3 ALIMENTOS ADQUIRIDOS E COM POTENCIAL DE INCLUSÃO E AS
DIFICULDADES DE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS
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4.3.1 Altônia- PR
Evidencia-se que o percentual de hortaliças foi superior em relação aos demais grupos,
atingindo o percentual de 58% dos produtos adquiridos (Figura 1). O grupo representado pelas
frutas representou 21% e “outros” (leite, milho, ovos, temperos) totalizaram 17%, enquanto o
grupo das massas atingiu apenas 4%. Cabe salientar que, o total quantitativo (em termos
unitários ou quilogramas) de cada produto adquirido, não foi computado pelo responsável
(nutricionista).
No grupo das hortaliças, o alimento responsável pela maior agregação de renda para o
agricultor foi o brócolis, o qual foi comercializado por R$3,99/maço. Em relação às frutas, a
que teve maior valor agregado foi à polpa de maracujá, no valor de R$15,00/Kg; no grupo
“outros” foi o colorau com R$15,00/Kg; e no grupo das massas, a bolacha caseira no valor de
R$13,50/Kg.
Entre os alimentos que ainda poderiam ser adquiridos, o profissional responsável
(nutricionista) citou como potenciais o mamão e a cebola, entretanto não soube informar a
quantidade necessária.
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Figura 1. Principais grupos de alimentos adquiridos via Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), município de Altônia, ano de 2018.

Segundo o responsável (nutricionista), tais hortifrútis não foram adquiridos devido à
falta de comprometimento do agricultor em produzir e disponibilizar ao Programa o produto
cadastrado inicialmente. Entretanto, não se deve atribuir somente ao produtor rural a
justificativa para a não disponibilização de determinados produtos, visto que conforme Bento
e Teles (2013), a produção agrícola apresenta especificidades devido à forte dependência de
fatores climáticos, luminosidade e temperatura. Tais condições ambientais caracterizam-se
entre as principais dificuldades para ampliar o percentual de alimentos da agricultura familiar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação à caracterização do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no
município de Altônia- PR, evidenciou-se:
•

O número de agricultores cadastrados teve uma pequena redução referente ao ano de
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2018 para 2019;
• O sistema de entrega dos produtos oriundos da agricultura familiar é praticado
individualmente por cada família produtora e também pelo sistema de associações e
cooperativas.
•

O número de instituições de ensino atendidas pelo PNAE, totalizou 11 instituições,
atendendo 2.010 alunos e servindo 672.000 refeições/ano.

Quanto os alimentos adquiridos e a qualidade dos mesmos:
•

Existe grande diversidade de alimentos adquiridos, sendo que os grupos foram
divididos em hortaliças, frutas, massas e “outros”;

•

O grupo das hortaliças foi o que obteve maior percentual de aquisição;

•

Segundo a percepção da profissional responsável (nutricionista), tanto os alunos das
creches quanto das escolas estavam satisfeitos com os alimentos servidos e para as
mesmas os alimentos fornecidos pelos agricultores atendem as expectativas desejáveis;

•

O tema alimentação saudável é discutido no Projeto Político Pedagógico (PPP) das
instituições de ensino;

•

As dificuldades na aquisição de determinados alimentos se dão pela sazonalidade de
produção, principalmente influenciada pelas condições climáticas adversas.
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WATER CONSUMPTION IN THE INDUSTRIALIZATION OF TILÁPIA: A CASE
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GT6 – GESTÃO DAS ÁGUAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Resumo
A indústria de pescado é um dos setores da economia em grande expansão, que vem se
destacando cada vez mais no agronegócio, no entanto, esse crescimento também é responsável
pela geração de inúmeros resíduos. Neste contexto, o presente artigo, teve como objetivo avaliar
o consumo da água nos processos produtivos da industrialização da tilápia dos frigoríficos de
pescados da região Oeste do Paraná. A coleta de dados primários foi realizada através de
entrevistas semiestruturadas, realizadas com os representantes dos quinze estabelecimentos da
região Oeste do Paraná que realizam o processamento do pescado. De acordo com os resultados
obtidos, foram observados que os frigoríficos possuem um consumo médio de 14,98L de água
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para a produção de 1kg de filé processado. Em geral os efluentes não são monitorados, sendo
necessário melhorias nesse processo de destino e tratamento de efluentes prevenindo impactos
ambientais decorrentes da industrialização da tilápia.
Palavras-chave: Pescados. Frigoríficos. Meio ambiente. Industrialização. Tilápia.

Abstract
The fish industry is one of the sectors of the economy in great expansion, that has been
emphasizing more and more in the agribusiness, nevertheless, this growth also is responsible
for the generation of numerous residues. In this context, the present article aimed to evaluate
the water consumption in the production processes of the industrialization of tilapia from the
fish fridges of the western region of Paraná. The primary data collection was carried out
through semi-structured interviews with the representatives of the fifteen establishments in the
west region of Paraná that carry out fish processing. According to the results, it was observed
that the refrigerators have an average consumption of 14.98L of water for the production of
1kg of processed fillet. In general the effluents are not monitored, being necessary
improvements in this process of destination and treatment of effluents preventing environmental
impacts resulting from the industrialization of tilapia.
Key words: Fish. Refrigerators. Environment. Industrialization. Tilápia.

1. INTRODUÇÃO
A piscicultura, atividade ligada à aquicultura, vem se destacando cada vez mais no
agronegócio e, assim, contribuindo para o desenvolvimento da economia brasileira. É possível
vislumbrar um amplo crescimento por meio do desenvolvimento tecnológico e a
disponibilidades de terras no país. Mas além da vasta quantidade de terras, salienta-se a grande
quantidade de água doce, pois o Brasil é o país que possui maior extensão de reserva de água
doce no planeta (SIDONIO et al., 2012).
Diante o crescimento da aquicultura e seu destaque no cenário mundial e nacional, a Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estima que a população mundial
aumentará dos atuais sete bilhões de habitantes para 8,3 bilhões em 2030, e ainda, para 9,1
bilhões em 2050, ampliando a necessidade de desenvolvimento da produção de alimentos em
60% nos próximos 40 anos.
No Brasil, a carne do pescado é a quarta colocada na preferência de consumo, atrás de
aves, bovinos e suínos, mesmo assim, a atividade aquícola é promissora (FLORES, 2013).
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Vale ressaltar, que o Brasil possui condições muito favoráveis para incrementar a sua
produção aquícola, pela existência de mais de 3,5 milhões de hectares de lâmina d’água em
reservatório de usinas hidrelétricas (ANEEL) e propriedades particulares no interior do país.
Além disso, conta com uma extensa área marinha, passível de uso sustentável para a produção
em cativeiro (MPA,2014).
Neste contexto, cada região brasileira vem se especializando em determinados tipos de
pescado, na região norte, por exemplo, predominam-se as espécies de peixes como o tambaqui
e o pirarucu, já no nordeste, a preferência é pela tilápia e pelo camarão-marinho. No sudeste, a
tilápia tem grande presença na aquicultura, e no sul, verifica-se a predominância de carpas,
tilápias, ostras e mexilhões. No centro-oeste, o que se destaca, são as espécies de tambaquis,
pacus e pintados (MPA, 2014).
Neste aspecto, a aquicultura se apresenta como uma alternativa econômica para o pequeno
e médio produtor, sendo que a tilápia (Oreochromis niloticus) é a espécie que apresenta maiores
índices de produção na aquicultura nacional, em função de características relativas à rusticidade,
genética, reprodução e potencial mercadológico. O filé de tilápia conquistou o paladar do
consumidor brasileiro e, portanto, transformou-se no principal produto comercializado pelas
indústrias que beneficiam esta espécie de peixe (MONTEIRO, 2013).
Por outro lado, a industrialização e beneficiamento da tilápia pode gerar quantidades
expressivas de resíduos. Para Monteiro (2013), estas atividades, se não monitoradas, podem
constituir grave problema ambiental. Contudo, juntamente com as alterações ambientais,
ressalta-se a necessidade de utilização de um grande volume de água nos processos industriais,
pois, a água está envolvida em muitas etapas do processamento, o que pode ser considerado um
fator preocupante, haja visto que a escassez dessa substância, está cada vez maior, devido às
condições climáticas agravantes.
Neste contexto, acredita-se que a agroindústria deve repensar o seu sistema produtivo,
uma vez que o consumo de recursos naturais, sobretudo da água, não será sustentável se mantida
a atual tendência de aumento na demanda. Considera-se que o ser humano necessita de três
litros de água por dia para beber e que a produção de sua alimentação diária mínima, consome
cerca de 300 litros. Além disso, para cada quilo de trigo produzido, gasta-se em média 400 a
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1000 litros de água e para cada quilo de carne bovina são utilizados 1 a 2 mil litros (BORGES
et al., 2013; CNI, 2012).
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o consumo da água, no processo
produtivo de industrialização da tilápia, entre as diferentes modalidades de inspeção adotadas
pelos frigoríficos de pescado da região oeste do Paraná, visando a redução dos impactos
ambientais da atividade por meio de uma proposta de uso mais eficiente da água.

2. DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa foi desenvolvida na região oeste do Estado do Paraná, caracteriza-se como
estudo exploratório descritivo, com a realização de pesquisa de campo nos “entrepostos de
pescado” denominados como frigoríficos de abate e industrialização do pescado. Atualmente,
21 estabelecimentos do setor de frigoríficos encontram-se em funcionamento no oeste do
Paraná, destes, 15 fizeram parte desta pesquisa. As 15 unidades processadoras de pescado
selecionadas estão localizadas nos municípios de: Toledo, Marechal Cândido Rondon, Pato
Bragado, Entre Rios do Oeste, Cascavel, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Corbélia.
Assim, para o estudo, utilizou-se a forma qualiquantitativa e questionário semiestruturado como
método para a obtenção dos dados durante as entrevistas.
Para o desenvolvimento deste estudo, foram feitos contatos com os municípios da região
da pesquisa para identificar quantos frigoríficos do setor estavam em atividade e tinham
inspeção e certificação concedidos pelos órgãos competentes, considerando a situação
específica de cada frigorífico. O critério para que o frigorífico pudesse ser objeto de estudo da
pesquisa foi a existência da certificação de inspeção oficial expedida por órgãos competentes
vigentes no momento da pesquisa.
Os questionários foram aplicados na forma de entrevista semiestruturada junto aos
responsáveis de cada unidade frigorífica em estudo, as questões elaboradas foram voltadas para
consumo de água e geração de efluentes pela indústria. O questionário utilizou-se de perguntas
abertas e fechadas e anotações das respostas a partir das indicações feitas pelos frigoríficos,
sobre o cenário do objeto de estudo.
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As análises de dados dos empreendimentos pesquisados foram separadas em três grupos
para uma melhor definição. Para o grupo Tratamento1, foram definidos os frigoríficos que têm
certificação SIF/POA e SIP/POA quatro unidades amostrais. No grupo Tratamento 2, estão os
frigoríficos de abate de pescados que têm o certificado do Sistema de Inspeção Municipal de
Produtos de Origem Animal SIM/POA cinco unidades amostrais, definido como agricultura
familiar estruturada com comercialização restrita às fronteiras do município. O terceiro e último
grupo foi caracterizado como Tratamento 3, seis unidades tendo frigoríficos pertencentes à
agricultura familiar com característica emergente e certificação por meio do SIM/POA.
Os dados primários obtidos durante as pesquisas foram inseridos nos softwares R e
StatSoft STATISTICA 8.0 para a análise qualiquantitativa, com desdobramento dos resultados
obtidos por meio dos questionários durante as entrevistas com os responsáveis pelos frigoríficos
da área em estudo. Já os dados secundários foram coletados por meio de levantamento
bibliográfico, junto a leis, decretos, livros, artigos e sites referentes à Legislação Ambiental do
Estado do Paraná e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

2.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa levantou a análise de frigoríficos de abate e industrialização de pescados
sendo a tilápia a espécie principal no objeto de estudo. Os dados a seguir referem-se ao perfil
de 15 estabelecimentos entrevistados, envolvidos diretamente com o processamento de pescado
que aceitaram participar da pesquisa. Essa análise caracterizou o perfil desses comércios por
meio de variáveis de sua certificação: SIF/SISBI, SIP e SIM.
Figura 1 – Perfil dos Frigoríficos
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* Certificação dos frigoríficos pesquisados (a); (b) Quantidade de frigoríficos provenientes da agricultura familiar;
(c) Fontes de Recursos Hídricos; (d) Recurso Hídrico utilizado no processo de depuração; (e) Recurso Hídrico
utilizado no processo de frigorificação; (f) Disposição de tratamento de água; (g) Reutilização de água; (h)
Captação de águas pluviais; (i) Geração e destinação dos efluentes líquidos; (j) Destino da água do processo de
depuração.
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Conforme a figura 1a, a pesquisa identificou que dos 15 frigoríficos visitados durante a
aplicação da pesquisa, 73% são atuantes no SIM/POA. Apenas um atua no SIP/POA com 7%
de representatividade e 20% comercializam seus produtos com certificação SIF-SISBI/POA.
Observa-se, durante a pesquisa, que um número significante de estabelecimentos
certificados pelo SIM ainda permanece com essa certificação por não apresentar um número
elevado de abate, porém, apresenta uma extensão no mercado e na economia municipal.
Durante as visitas realizadas nos frigoríficos, pôde-se observar que os de grande porte
possuem uma planta adequada, planejada e construída recentemente, percebeu-se que os
espaços foram feitos de forma a englobar o controle dos resíduos. Já os de pequeno porte ainda
possuem uma estrutura improvisada, entretanto, os gestores relataram almejar um
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processamento de abate completo, desde o recebimento do animal vivo até a entrega do produto
já processado.
A figura 1b mostra que entre os frigoríficos pesquisados, 20% são provenientes da
agricultura familiar. Ainda, percebeu-se que 80% dos frigoríficos trabalham em um sistema de
indústria.
Os resultados destacados demonstram que há uma diferença entre os frigoríficos
instalados na região oeste do Paraná e que as indústrias familiares ficam concentradas em
grupos que comercializam em limites municipais com certificação modelo (SIM\POA).
O questionário aplicado aos responsáveis pelos frigoríficos indicou e possibilitou o
levantamento do tipo de fonte de recursos hídricos utilizados tanto para a área de depuração dos
peixes quanto para a área de produção, de acordo com figura 1c, 67% dos comércios em estudo
utilizam água de poço artesiano, 27% usam água da rede pública e 6% utilizam água de nascente
em alguns casos para a depuração.
Na figura 1d, observou-se que 53% utilizam a água de poço artesiano para o processo de
depuração, ou seja, a área suja da indústria. Nesta amostragem, verificou-se que 7% não faz o
processo de depuração e que 40% utiliza água de nascente.
No Brasil, há pouco tempo, os piscicultores não se preocupavam com a qualidade do peixe
produzido. A produção era voltada para atender à demanda de pesqueiros que apenas faziam
exigências quanto à entrega do peixe vivo, em boas condições e visualmente isentos de doenças
e parasitos. Porém, a qualidade da água de cultivo é o ponto de partida para a produção de
pescado com qualidade, pois é impossível produzir um produto de qualidade se a água não
estiver dentro dos parâmetros exigidos pela legislação (MACIEL, 2012).
Já no processo de frigorificação, conforme figura 1e, 67% dos entrevistados utilizam água
de poço artesiano, 27% utilizam água tratada da rede pública e 7% fazem uso de água da
nascente. Esses resultados indicam que grande parte dos frigoríficos utiliza água de poço
artesiano considerando que, nesse aspecto, essa água é considerada de qualidade para a
produção do pescado. Porém, uma das questões importantes é a falta de recurso para mensurar
o gasto do volume de água em cada parte do processamento na área limpa da indústria.
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Para desempenhar esse papel, muitas indústrias necessitam da água como elemento
essencial, portanto, a otimização de seu uso é algo a ser discutido. A racionalização do uso da
água contribui para redução da contaminação hídrica. É possível visualizar que quanto menor
o volume de água utilizada e descartada decorrente das atividades humanas, menores são as
necessidades de tratamento. Para tanto, faz-se necessário utilizar do conceito de reutilização da
água, prática que pode ser utilizada várias vezes antes de ser descartada.
Em relação ao processo de tratamento de água, a figura 1f mostrou que 80% dos setores
de frigoríficos de pescados possuem tratamento de água feito com cloro exigido pela legislação.
Três não utilizam qualquer forma de tratamento, relatando o uso de água da rede pública que já
se encontra tratada. Essa indicação mostra uma preocupação em cuidar da qualidade do produto
dentro dos processos internos do frigorífico.
Na figura 1g foi possível observar e analisar durante a visita a campo que somente 20%
dos estabelecimentos fazem reutilização da água. Destacaram-se, nesse item, as indústrias de
grande porte, nas quais foi possível observar uma estrutura que comporte a reutilização da água.
Observou-se que somente um frigorífico faz reutilização de água, sendo esta reutilizada apenas
uma vez.
Em relação à utilização de águas pluviais, constatou-se a figura 1h, somente 6% dos
estabelecimentos realiza totalmente o procedimento de captação de água e 7% realiza de forma
parcial. A utilização de sistemas de aproveitamento de águas pluviais contribui para a redução
do consumo desnecessário de água potável, diminuindo gastos com tratamento. Nota-se que
ainda há falta de conscientização em relação à captação de água, onde 87% não utiliza de
captação.
Nos frigoríficos, observa-se que 100% dos resíduos gerados são de forma líquida. Os
sólidos são utilizados para fabricação de farinha de pescado, carcaças, vísceras são
comercializadas e o restante dos resíduos são destinados às lagoas de tratamento. Em alguns
frigoríficos, são utilizados para alimentação de outras espécies de peixes criadas em açudes.
Moura et al. (2013) relatam que o desenvolvimento de tecnologias viáveis que tenham
como objetivo o aproveitamento de resíduos, e a sua inserção na cadeia produtiva. Necessita de
gerenciamento ambiental, buscando o desenvolvimento sustentável, tendo em vista um sistema
de tratamento de efluentes eficiente.
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A figura 1i mostra que, 40% dos frigoríficos monitoram seus efluentes com a garantia
que estão adequados a legislação ambiental, 33% monitora, mas não podem garantir que os
mesmos sejam lançados conforme a legislação e 27% não monitora seus efluentes. Durante a
entrevista, percebeu-se que ainda é confusa a questão do monitoramento dos resíduos gerados
pelos frigoríficos. Ficou evidente que os estabelecimentos com certificação no sistema Federal
apresentam em sua infraestrutura uma forma completa para o gerenciamento de resíduos.
Porém, frigoríficos de pequeno porte ainda não demonstram uma preocupação com a destinação
dos resíduos gerados das atividades de processamento.
A figura 1j evidencia que os destinos da água utilizada na depuração são locais variados.
40% dos frigoríficos retornam à água para açudes, rios e lagoas onde possuem criatórios de
outras espécies, fazendo, de forma geral, uma reutilização para que essas águas residuárias
sirvam como alimentação.
Em relação ao conhecimento da legislação dos recursos hídricos a pesquisa mostra a que
60% dos entrevistados conhecem parcialmente, 27% conhecem totalmente por ter pessoas com
formação específica na empresa para exercer atividades de monitoramento das águas residuais.
E 13% desconhecem a legislação, para aqueles frigoríficos de pequeno porte e provenientes da
agricultura familiar, porém, demonstraram interesse em conhecer mais sobre a legislação e a
produção sustentável.

Tabela 1 - ANOVA para os resultados obtidos referentes ao consumo de água mensal, à
quantidade de Kg abatida/dia e ao consumo para a produção.
Tratamentos

Consumo de água
mensal

T1
T2
T3

1.010 m3 a
1.386 m3 a
315 m3 b

Chisq

6.784293

p.chisq

p 0,03

Consumo de água em
Quantidade em kg
litros para produção de
abatido/dia
1kg de filé
9,31 L a
12.000 a
a
11,48 L
5.200 b
b
38,65 L
1.258 c
0.9528485

11.24758

p 0.621

p 0.003

Coeficiente
de
variação
107.5
186.27
99.77

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Observando a Tabela 1, verifica-se que a pesquisa identificou os volumes de água mensais
utilizados nos três diferentes grupos (T1, T2 e T3) e as suas quantidades, em kg, de peixe abatido
por dia. Tais dados possibilitaram estimar o volume médio de água, em litros, gastos para
produzir 1kg de filé de tilápia: 9,31L, 11,48L e 38,65L para T1, T2 e T3 respectivamente.
Assim, verifica-se que o grupo T1 e T2 não diferem estatisticamente entre si, apesar de
serem grupos com estruturas físicas diferentes. Entretanto, o grupo T1 apresentou, durante as
entrevistas, o maior conhecimento em relação à legislação de recursos hídricos.
Já no grupo T2, apesar de possuir menor estrutura atualmente, verificou-se, nas visitas
de campo, que alguns dos estabelecimentos já se encontravam com projetos de implantação de
uma nova estrutura voltada para uma visão social econômica e sustentável.
No que diz respeito ao grupo T3, foi observado, durante as visitas e as respostas aos
questionamentos, que esse grupo “não tinha conhecimento do volume de água gasto, havia
desinteresse em saber, justificava o desinteresse por ter menor produção entre outras respostas”.
Observou-se que a produção em menor quantidade e o volume de água gasto visam a
necessidade de implantação de gerenciamento e a assistência técnica aos pequenos produtores.
A capacidade produtiva da região e a importância com o consumo de água são favoráveis a
novos projetos de frigoríficos que evidenciem potencialidade produtiva regional com olhares
para a sustentabilidade. No caso do volume de água consumido para a produção de 1kg de peixe
processado, observamos que os tratamentos 1 e 2 não diferem entre si, mas que o T3 afirma um
gasto incoerente em relação à quantidade de abate/dia.
O estudo mostra ainda que, em relação ao consumo de água, destaca-se a qualidade e a
importância do produto para o mercado e, consequentemente, maior demanda e necessidade de
crescimento para atender aos consumidores. Mas ainda é possível implementar equipamentos e
tecnologias na melhoria do gasto e do consumo da água.
Relata-se, diante a pesquisa, que a média do consumo de água utilizada para o
processamento do pescado foi de 14,98L para 1kg de produto processado, esta média se refere
a todos os frigoríficos avaliados.
Agora, vamos filtrar os dados do dendograma Figura 2 a fim de discutir algumas
particularidades observadas entre os tratamentos T1 frigoríficos com certificação SIF, T2
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frigoríficos pertencentes a agricultura familiar estruturada e T3 pertencentes a agricultura
familiar emergente.

Figura 2 - Dendograma do agrupamento dos frigoríficos com base nas variáveis pela distância
euclidiana.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Os frigoríficos T1T2 e T2R1 apresentam similaridade em consideração aos aspectos de
fonte de recursos hídricos, sendo a utilização de poço artesiano para todos os processos da
indústria.
Apesar dos frigoríficos se localizarem distribuídos dentro de uma mesma área da
pesquisa e, em alguns casos, estarem distantes uns dos outros, em estudo, observa-se que o
frigorífico T2CV1 ficou isolado em relação aos demais, a distância afirma o uso de 25L de água
para a produção de 1kg de tilápia processada, evidenciando um empreendimento de pequeno
porte. Porém, de infraestrutura adequada, com 6,000kg de abate/dia, possuindo a fonte de
recurso hídrico para todos os processos da indústria por meio de poço artesiano, estima-se um
gasto alto de água no processo produtivo para esse frigorífico.
Os resultados obtidos pressupõem que exista uma forte relação devido ao fato dos
frigoríficos estarem localizados próximos. Muitas suposições podem ser analisadas em função
das similaridades encontradas. Como foi observado, os vizinhos mais próximos são os
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tratamentos T3IG1, T2NS1, T2T4, T2T5, T3SH1, T3CO1, T3P1, T3T6, todos possuem
certificação pelo Sistema de Inspeção Municipal com características relacionadas ao tipo de
resíduo gerado, transporte, por não realizar a reutilização e a captação da água em seus
processos produtivos.
Quando agrupado no dendograma, foi possível observar que o tratamento T1SM1
apresenta dificuldade de localização e gestão de seus efluentes.
Ao comparar os tratamentos e os resultados, os frigoríficos do grupo T1 e T2 apresentam
infraestrutura melhor equipada e pela tendência da fiscalização tendem a fazer uma economia
de água e disposição correta dos seus efluentes.
Já os frigoríficos do grupo T3 apresentam infraestruturas menores e de forma emergente,
não possuem conhecimento que atendam à disposição dos efluentes de maneira correta e
monitorada e necessitam de políticas públicas que estendam assistência técnica e capacitação
para esses pequenos empreendimentos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O consumo da água nos frigoríficos de abate e industrialização de pescados, instalados na
região oeste do Paraná, tem como média um gasto de 14,98L para a produção de 1kg de pescado.
Em sua maioria, esses frigoríficos são considerados com características de indústria
estruturada e ainda fazem parte de uma cadeia produtiva emergente. Destaca-se ainda a falta de
assistência técnica que possibilite a utilização dos recursos naturais para os processos
produtivos das indústrias pesquisadas.
Os frigoríficos estruturados tendem pela fiscalização atentar-se à economia da água, já
para os frigoríficos emergentes são necessárias políticas públicas para a implantação de
capacitação e incentivo à economia da água.
Em geral, os efluentes não são monitorados, sendo necessárias melhorias no processo de
destino e tratamento de efluentes, prevenindo impactos ambientais decorrentes da
industrialização da tilápia.
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Grupo de Trabalho: GT10 – COOPERATIVISMO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Resumo: Sabe-se que o cooperativismo é uma atividade que tem por intuito a melhoria dos
indivíduos que a compõem. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar como acontece o
cooperativismo em Santa Tereza do Oeste-PR. Para tanto, utilizou-se a pesquisa
exploratóriadescritiva de natureza mista. Foram pesquisados agricultores, fundadores da
cooperativa e gerente de uma cooperativa de crédito. Os resultados encontrados indicam que
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há necessidade de educação empreendedora para que a cooperativa de turismo e produtores
familiares do município de desenvolva adequadamente.
Palavras-chave: Cooperativismo, produtores familiares, cooperativa de crédito, cooperativa
rural.

Abstract: It is known that cooperativism is an activity that aims to improve the individuals that
make up. Thus, the objective of this study was the emergence of cooperativism in Santa Tereza
do Oeste-PR. For that, an exploratory-descriptive research of mixed nature was used. Farmers,
founders of the cooperative and manager of a credit union. The results were carried out to
promote the entrepreneur to a tourism cooperative and the family producers of the development
municipality.
Key words: Cooperativism, family producers, credit cooperative, rural cooperativ

1 INTRODUÇÃO
É sabido que os produtores familiares sofrem vários infortúnios para continuarem com
suas atividades. Esses obstáculos vão desde o êxodo do jovem do campo, não permitindo a
perpetuidade da propriedade, até questões econômicas, passando sem dúvidas, pela falta de
conhecimento gerencial, além das intempéries climáticas. Assim, com o intuito de reduzir os
riscos de suas atividades, muitos produtores rurais se organizam em cooperativas.
Compreende-se que há uma grande variedade de ramos de cooperativas, como, de
crédito, agropecuárias, de consumo, educacionais, cooperativas habitacionais, de infraestrutura,
de mineração, de turismo, de produção, dentre vários outros. E, apesar da variedade, todas têm,
a grosso modo, a mesma finalidade, ou seja, a ajuda mútua entre seus membros.
Isso é confirmado pela OCEPAR (s. d.), ao apontar que os princípios norteadores das
cooperativas no mundo são os mesmos dos Pioneiros de Rochdale, e, são os alicerces das
cooperativas: 1. Adesão voluntária e livre; 2. Gestão democrática e livre; 3. Participação
econômica dos cooperados; 4. Autonomia e independência; 5. Educação, formação e
informação; 6. Intercooperação; 7. Interesse pela comunidade. Ainda, afia-se que os cooperados
devem ter valores éticos, transparência, honestidade, responsabilidade social e interesse pelos
outros.
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Neste trabalho são apresentadas duas ideias centrais. A primeira é que, dentre as
atividades econômicas desempenhadas no meio rural, o turismo apresenta-se como alternativa
à geração de emprego e renda. A segunda é que a divergência de pensamentos e objetivos, entre
os produtores familiares assentados e não assentados, pode dificultar e até mesmo inviabilizar
a criação de uma cooperativa.
Para Abramoway (2001), a mudança deste cenário exige duas modificações básicas na
sistemática atual de trabalho. Em primeiro lugar, que os planos de desenvolvimento rural não
sejam concebidos na esfera estrita de um determinado grupo, mas insiram-se num horizonte
estratégico de caráter coletivo. Em segundo, é fundamental que a escolha dos agricultores e
demais atores tenha por base não apenas critérios quantitativos, mas também critérios
qualitativos nos quais o desenvolvimento local seja fortemente estimulado.
A pesquisa teve como objetivo geral levantar como se apresenta o cooperativismo em
Santa Tereza do Oeste, no Paraná. Sendo assim, apresentamos aqui a experiência da
COOPERLIPA, Cooperativa de Turismo Rural e Comercialização de Produtos Rurais de
Agricultores Familiares.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Breve histórico do cooperativismo
O ideal do cooperativismo presente hoje na quase totalidade dos países, foi forjada em
um contexto de dificuldade econômicas e sociais. A Inglaterra da metade do século XVIII
vivia a primeira fase da Revolução Industrial, que por um lado trouxe grande desenvolvimento
tecnológico e econômico, por outro acarretou sérios problemas sociais. É nesse contexto de
forte crise social que os trabalhadores de Rochdale, reúnem-se e forjam a primeira
cooperativa, a qual dedicou-se a aquisição de produtos alimentícios para revender por preços
mais acessíveis do que as casas de comércio tradicionais (OCEPAR, s. d.).
Segundo Chayanov (2017), uma das primeiras definições sobre cooperativa é do
Tugan-Baranovskii (1865-1919), que afirma que é um empreendimento econômico composto
por várias pessoas voluntariamente associadas, que tem por objetivo comum, obter a máxima
lucratividade dos recursos investidos, por meio de ações conjuntas dos membros associados.
Complementando, Hespanha et al. (2003), o conceito formulado pela Aliança Cooperativa
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Internacional (ACI), que tem por objetivo congregar as cooperativas de todos países. Assim,
definem a cooperativa como uma associação autônoma de indivíduos, unidos voluntariamente
para buscar atender suas aspirações comuns, quer sejam econômicas, sociais ou culturais.
Amparado nesses conceitos pode-se abordar os desafios para o cooperativismo em Santa
Tereza do Oeste. Salienta-se que a análise se dará pelo viés do cooperativismo solidário.
Destaque-se preliminarmente a presença ao atendimento aos agricultores familiares de diversas
cooperativas, tanto do ramo creditício como do agrícola. Todavia e principalmente desse último
ramo não atende a determinadas atividades agrícolas que os agricultores estão desenvolvendo,
como por exemplo a produção de morango.
Uma avalição preliminar da cooperativa constituída em Santa Tereza do Oeste, foi
movida por um sentimento de que, primeiro deveria ser criada a cooperativa e posteriormente
verificar quais os passos que deveriam ser dados. Surge assim a “COOPERLIPA”. É esse o
grande desafio que reside para a cooperativa do município em estudo, promover encontros de
formação sobre os princípios que permeiam a cooperativa, os procedimentos da sua gestão
diária e principalmente a importância da participação dos cooperados na cooperativa.
A definição de turismo rural é apresentada pelo Ministério do Turismo e foi resultado
de discussão entre representantes de diversos setores. De acordo com Brasil (2010, p. 17)
“turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido
com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo
o patrimônio cultural e natural da comunidade”.
Mielke (2010) afirma que o desenvolvimento turístico é definido como a provisão ou
melhoramento das instalações e serviços para satisfazer as necessidades dos turistas e, por
consequência, gerar emprego e renda aos atores envolvidos no processo. A partir das definições
pode-se determinar algumas particularidades do Turismo Rural, de acordo com o apresentado
no quadro 01:

Quadro 01: particularidades do turismo rural
Atividade turística no
meio rural
Meio rural

É a oferta de produtos e serviços e equipamentos como: recepção, hospedagem,
alimentação, recreação, eventos e outras atividades praticadas no meio rural;
Baseia-se na noção de território. Contempla características como paisagem,
biodiversidade, modo de vida, lógica familiar, cultura comunitária e identificação
com os ciclos da natureza;
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Vínculo com as coisas da terra. Pode ser representado pelas práticas sociais e de
Comprometimento com a
trabalho, ambiente, costumes, tradições, artesanato, modo de vida, típicos de cada
produção agropecuária
população rural
Agregação de valor a Está relacionado a hospitalidade no ambiente rural. Pode também ser também
através do beneficiamento de produtos in natura.
produtos e serviços
Resgate a promoção do
patrimônio cultural e
Os empreendedores devem valorizar os aspectos culturais por meio de práticas e
natural.
manifestações regionais e zelar pelo ambiente natural da paisagem e da cultura.
Fonte: adaptado de Brasil (2010) Ministério do turismo

Salienta-se que para atender as particularidades são necessários investimentos na
propriedade, além de qualificar os agricultores para atendimento aos turistas, práticas
gerenciais, preparar as agências e operadores de turismo para lidar com este público e a criação
de uma legislação específica para o setor.

2.2 Metodologia
Para levantar as informações necessárias, utilizou-se o tipo de pesquisa exploratória de
natureza qualitativa e quantitativa.
A pesquisa exploratória, segundo Marconi e Lakatos (2009), são verificações de
pesquisa empírica, que tem por objetivo a formulação de questões ou problema, com tripla
finalidade: (1) desenvolver hipóteses, (2) aumentar a familiaridade do pesquisador com um
ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou (3)
modificar e clarificar conceitos. Complementando, Gil (2007, p. 41) afirma que “pode-se dizer
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições”.
Já a pesquisa descritiva, conforme Marconi e Lakatos (2009, p. 189), consiste em
averiguações cuja principal escopo é o delineamento ou análise das características de fatos ou
fenômenos. Corroborando, Gil (2007) aponta que, a pesquisa descritiva descreve fatos,
fenômenos ou grupo de pessoas com suas características e especificidades.
A natureza de pesquisa deste estudo, como dito, será mista. Conforme Richardson et al.
(1999, p. 79), a pesquisa qualitativa “[...] não emprega um instrumental estatístico como base
do processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias
homogêneas”. Para Samara e Barros (2002), a pesquisa qualitativa, tem como característica
principal compreender as relações em profundidade.
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Adversamente, a pesquisa de natureza quantitativa, de acordo com Fachin (2006,
p.78), “[...] é determinada em relação aos dados ou a proporção numérica, mas a atribuição
numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada
cientificamente”. Também Richardson et al. (2009), afirmam que o método quantitativo é
considerado para o uso de coleta de informações, até o tratamento delas por meio de
instrumentos estatísticos, com a intenção de garantir precisão nos resultados, melhorando a
análise e interpretação.
Para tanto, empregou-se a entrevista semiestruturada em profundidade com o gerente
da cooperativa de crédito SICREDI da cidade de Santa Tereza do Oeste, e com dois membros
fundadores da COOPERLIPA, a cooperativa de turismo do município.
Na entrevista semiestruturada “o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada
situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais
amplamente uma questão” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 199). Ainda, segundo
Richardson et al. (1999), a entrevista não estruturada facilita responder a perguntas que irão se
desenvolver ao longo do trabalho sem precisar ter algo pré-estabelecido que deva ser seguido
rigidamente. As visitas foram realizadas nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, e os dados das
entrevistas foram tratados de forma qualitativa. As entrevistas foram gravadas e transcritas
posteriormente, o que permitiu aos pesquisadores maior atenção e fluência para conduzir as
discussões.
Ainda, com o intuito de verificar a perspectiva de outros membros da cidade quanto ao
cooperativismo, entre os dias 11 e 15 de janeiro, aplicou-se questionário para 8 produtores
familiares do município.
Os questionários eram compostos por questões fechadas de múltipla escolha, e questões
abertas para complementarem as informações obtidas. Conforme Fachin (2006,
p.158), o “questionário consiste em um elenco de questões que são submetidas a certo número
de pessoas com intuito de se coletar informações, obtendo respostas rápidas, economiza tempo
e obtém grandes informações”. Cervo e Bervian (2002, p.48), apontam que “o questionário é a
forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se
deseja. Em geral, a palavra questionário refere-se a um meio de obter respostas às questões por
uma fórmula que o próprio informante preenche”. Essas oito visitas foram possíveis com a
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ajuda do presidente da COOPERLIPA, e as informações estão descritas por meio da abordagem
quantitativa.

2.3 O cooperativismo em Santa Tereza do Oeste, no Paraná
Santa Tereza do Oeste é um município brasileiro do estado do Paraná. De acordo com
o Censo de 2010, sua população é de 10.342 habitantes. Antes de se emancipar, pertencia ao
município de Cascavel, com a denominação de Santa Tereza. Sua fundação ocorreu em 1° de
janeiro de 1990, por meio da Lei estadual n° 9008, de 12 de junho de 1989. Em sua área está
parte do Parque Nacional do Iguaçu, reserva nacional que compreende vários municípios
paranaenses, conhecido mundialmente pelas Cataratas do Iguaçu (PREFEITURA, s. d.).
A cooperativa estudada foi a Cooperativa De Turismo Rural Lindeiros Do Parque –
COOPERLIPA fundada em 23/01/2011. Tem como atividade econômica principal: 7990-200 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente e que atua
com as seguintes atividades secundárias: a) 47.24-5-00 - Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros, b) 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, c)
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios, d) 10.33-3-02 - Fabricação de sucos de
frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, e) 10.12-1-02 - Abate de pequenos animais,
f) 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas, g) Horticultura, exceto morango, h) 01.211-02 - Cultivo de morango.
O quadro societário é formado pelos diretores: Valdir Osvaldo Neis, Claudete Kelm,
Zulmara Teresinha Nhoato Machado Lubeck. A cidade tem entre 350 e 400 agricultores
familiares e 24 deles são cooperados à COOPERLIPA.
A primeira entrevista foi com o Sr. Valdir Osvaldo Neis, que é um dos diretores da
COOPERLIPA, e sua esposa, D. Izolda Neis, em sua chácara. O sr. Valdir informou que o
“espírito” do cooperativismo sempre esteve presente em sua vida. Isso porque desde 1998 ele
trabalhou com um projeto da Bélgica com agricultura familiar, cujo nome era Desenvolvimento
da Agricultura Familiar e, durante 10 anos, atendeu na região Oeste do Paraná 350 famílias em
8 municípios. Depois disso em 2010, decidiu morar na zona rural e adquiriram um sítio na
Linha Gonçalves Dias, com nove alqueires de terra, onde tinha como objetivo cultivar
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alimentos como mandioca, bata doce, amendoim. Em 2016, adquiriram a chácara que é mais
próxima da cidade.
Assim, como desde 1998, o sr. Valdir e sua família se integraram em movimentos
sociais, o cooperativismo sempre esteve em foco em suas vidas. Nos informou ainda que teve
participação muito forte na construção da CRESOIS no Oeste do Paraná, e, nas primeiras 7
CRESOIS esteve presente praticamente todo o dia até a abertura, e fez isso porque acreditava,
visto que o projeto se dava em cima do cooperativismo. E em 2010, iniciou um grupo que
começou a pensar no turismo, já que todos viam as possibilidades que Santa Tereza do Oeste
tem, e particularmente o Parque Nacional do Iguaçu como uma grande atração. Há ainda a
BR277, e, pensando em todas as pessoas que transitam de carro e ônibus, discorreram sobre
criar um espaço para que os turistas pudessem participar diretamente de um projeto que seria
realmente a agricultura familiar. Então todo o objetivo era fazer que o turista chegasse aqui
diretamente na propriedade de alguém com pequenas agroindústrias e ter um envolvimento
diferente. Desde modo, fazer a ligação entre o turista com o produtor rural e a agricultura, para
que eles conheçam qual é o trabalho do agricultor, como ele produz, trabalha, como ele vive,
como ele se organiza realmente dentro da agricultura. Portanto, para o sr. Valdir e sua família,
o cooperativismo sempre foi um pano de fundo em todas as atividades que fazem.
Assim, foi criada uma cooperativa de turismo rural oficialmente em 10 de dezembro de
2010, com o nome de COOPERDIAS. Mais tarde, em 2016, foi visto que deveriam ser mais
abrangentes, então a COOPERDIAS, foi alterada para COOPERLIPA (Cooperativa dos
Lindeiros do Parque), para que também outros agricultores que não são da Linha Gonçalves
Dias, pudessem se agregar à cooperativa, assim como outras pessoas que querem empreender.
Desse modo, foi preciso alterar o estatuto diferente para que outras pessoas pudessem se
integrar, e o mais importante, foi que nessa mudança estatutária foi aberta a possibilidade de
fazerem não só turismo, mas também comercialização de hortifrutigranjeiro.
O sr. Valdir informou também que, sua produção (mandioca, batata-doce e pipoca) é
comercializada para o programa de merenda escolar, via PNAE, e os demais produtos são
vendidos de porta em porta. A criação e outros produtos como frutas são para consumo próprio.
Na opinião do sr. Valdir todos os cooperados são tratados com igualdade, ou seja, não
há distinção entre pequenos, grandes ou médios produtores ou empresários. No período da
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entrevista, o sr. Valdir informou que a COOPERLIPA tinha um espaço físico no Centro
Cultural de Santa Tereza. Porém, no segundo momento da pesquisa, o sr. Valdir apontou que a
falta de utilização do espaço fez com que eles “devolvessem” para a prefeitura.
Quando questionado se os cooperados eram avisados com antecedência no ato da
compra, o dia do pagamento e seus débitos, foi dito ainda que, os cooperados não trabalham
diretamente com a venda, ainda assim, os sócios fazem o processo de entregarem sua produção
para o PNAE, e vendem os demais produtos nas casas. Então não é que a cooperativa
comercializa, é o cooperado que comercializa o produto dele.
Ao ser perguntado qual o trabalho que a cooperativa desenvolve hoje, foi indicado que
a COOPERLIPA passa por um momento crítico, visto que, o objetivo central era de abrir um
espaço de comercialização, porém, se depararam com uma série de dificuldades e problemas.
De acordo com o sr. Valdir, eles continuam trabalhando para que a comercialização via
cooperativa aconteça. Inclusive, foi apontado que, já era para ter sido aberto um mercado, mas,
s se depararam com um sério problema de falta de produtos. Seria possível que os cooperados
conseguissem entregar alguns produtos uma ou duas vezes por semana. Mas, uma entrega
contínua, eles sabem que não é possível e isso vai denegrindo a imagem da COOPERLIPA. Foi
apontado ainda que, eles têm um projeto junto à prefeitura, onde estão tentando fazer a “questão
do mel uma coisa comum, a questão de frango também, uns 4 ou 5 agricultores fazem isso junto
para viabilizar isso, que individualmente é muito complicado”.
Os pesquisadores indagaram se os cooperados tem auxílio técnico de agrônomos, e o sr.
Valdir indicou que não há um contrato e nem é pela cooperativa, mas há um relacionamento
entre os técnicos da prefeitura e também da Itaipu que assistem aos 24 produtores que fazem
parte da COOPERLIPA.
Foi perguntado ao sr. Valdir a que ele atribui esse baixo número de cooperados,
considerando que o município tem em torno de 350 agricultores e somente 24 deles participam
da cooperativa. Ele acha que tem um pouco a ver com a história de Santa Tereza, visto que o
único grupo organizado independente de qualquer coisa, é a COOPERLIPA. A cidade nunca
teve uma cooperativa ou uma associação independente, assim, não há cultura cooperativista.
Segundo o sr. Valdir ainda, há uma outra questão, que impediu que avançassem mais,
que é a questão econômica, visto que não há recursos financeiros, materiais e humanos, para

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

que se possa, por exemplo, ir fazer visitas, trabalhar com o pessoal. É o próprio sr. Valdir que
visita todos os sócios sempre, quando tem uma reunião, ele não manda recados, vai em cada
casa e conversa com todos. Mas é preciso ter uma estrutura capaz para fomentar o processo de
cooperativismo. Isso significa encontros, visitas, formação. E realmente, com o grupo que se
tem hoje, não é um grupo que tem possibilidades.
A diretoria tenta por meio de projetos alguma linha de formação, porém, nunca
conseguem o recurso, e o discurso é sempre o mesmo: “Vocês são uma cooperativa que nasceu
agora né, tem que ter 3 anos para se acessar e essas coisas…”. Contudo, o sr. Valdir acredita
que ainda há grandes possibilidades de aumentar o número de membros à medida que se
conseguir realizar algumas ações concretas para que o cooperado sinta realmente que a
cooperativa tem um processo de ajuda.
O sr. Valdir apontou ainda outra questão que atrapalha o desenvolvimento da
COOPERLIPA, é que, dos em torno de 350 agricultores, mais ou menos 80 deles fazem parte
do Movimento Sem-Terra (MST), por meio do assentamento Olga Benário, e Sepé Tiaraju.
Desse modo, eles se organizam por si só, não havendo uma integração entre MST e o agricultor
familiar, visto que, eles têm uma visão própria, pensam diferente da cooperativa.
Sobre a sustentabilidade na cooperativa, o sr. Valdir informou que toda vez que tem
reunião, eles conversam seriamente sobre essa questão, e como é possível buscar um modelo
de sustentabilidade para a agricultura. Porém, há duas questões fundamentais que dificultam a
implementação desse modelo de sustentabilidade. Primeiro, a localização de Santa Tereza do
Oeste com sua geografia. É uma terra propícia para a questão do agronegócio, que a principal
atividade econômica. A predominância são grandes propriedades, com 30, 40 alqueires, e os
menores com 5...10 alqueires, ou entram no processo do agronegócio ou arrendam, e na opinião
do sr. Valdir, esse é um dos problemas da sustentabilidade. Como dito, a localização e a
estrutura que tem em STO é para o agronegócio visto que, além da terra ser fértil, os terrenos
todos planos, e é possível aproveitar ele todo.
Conforme o sr. Valdir, o segundo problema é o processo organizativo, visto que, o
agronegócio é um processo muito individual, onde se pensa somente na sua área, sem se atentar
ou precisar do outro, e isso é outra dificuldade para criar um processo de desenvolvimento
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sustentável. Já que, se a pessoa não tem essa perspectiva de coletividade, é difícil você fazer o
processo de desenvolvimento sustentável.
Foi solicitado ao sr. Valdir que disse o que é o cooperativismo para ele:
Eu primeiro colocaria que é um espaço de encontro, de busca de cooperação... pra
mim cooperar é estar aberto sempre a outra pessoa buscando objetivos comuns,
trabalhando situações concretas, vendo no outro um parceiro realmente, não alguém
que seja um adversário, então, isso é um pouquinho o que eu falo de espaço...ai você
tem outros valores que você vai construindo com isso, você vê a questão da
participação... que eu vejo que só o cooperativismo ensina isso, espaço da
solidariedade, que é outra coisa que tem dentro do cooperativismo, é a busca do que
realmente... é um estilo de vida diferente.

Sobre como romper essa lógica mais individualista, o sr. Valdir aponta que, há passos
importantíssimos para romper isso, como, haver uma estrutura mínima onde tivesse um espaço
para visitar as famílias, visitar a comunidade, encontrar um espaço para formação. Porém, neste
momento, o sr. Valdir acredita que não seja o objetivo do município, e a própria cooperativa
não tem condição de fazer isso, visto que a condição financeira dos cooperados não ajuda. A
seguir é apresentada imagens da visita ao Sr. Valdir e D. Izolda.
A segunda entrevista aconteceu com o Sr. Célito José Kolvare, que é membro da
COOPERLIPA, e sua esposa, D. Zenaide. A entrevista aconteceu em seu sítio, uma propriedade
de 11 hectares.
O sr. Célito morou no Paraguai entre 1977 e 2011, e lá produzia principalmente milho,
soja. Ao ser questionado se antes de voltar para Santa Tereza do Oeste teve alguma relação com
o cooperativismo, o sr. Célito apontou que, desde quando era solteiro e trabalhava com seu pai,
ele tem com o cooperativismo, visto que seu pai era filiado a uma cooperativa em Pérola do
Oeste. Eles plantavam, colhiam e entregavam para cooperativa fazer a comercialização.
Quando foi para o Paraguai não trabalhava porque lá onde morava não tinha. Depois de um
tempo, ainda no Paraguai a primeira cooperativa que começou a trabalhar foi a LAR de
Medianeira que tinha uma filial na cidade onde morava, que comprava cereais e alugou um silo
lá para começar a trabalhar com pessoal brasileiro. Quando voltou para o Brasil, começou a
falar com o Ivair, antigo presidente da COOPERDIAS, ele estava começando a COOPERLIPA
por meio da EMATER, e se associou a eles e está até hoje.
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Na opinião do sr. Célito, a COOPERLIPA não “foi para frente” porque tem poucos
sócios e, em 2017, foi cedido um prédio pela prefeitura com o intuito de fortalecer a cooperativa
para o pequeno produtor rural. Porém, o pequeno produtor rural em Santa Tereza do Oeste, não
é bem organizado, segundo o sr. Célito. Apontou ainda que, ajudou a fundar a cooperativa, e o
Valdir fazendo reuniões com o intuito de colocar uma feira de produtos orgânicos, não há
produtores suficientes para manter o mercado/feira funcionando.
Quando questionado onde negocia sua produção, o sr. Célito informou que entrega na
prefeitura para o PNAE, para a merenda escolar, eles pedem quantos quilos cortados de
mandioca precisam no dia, aí ela é descascada e entregue embalada com selo de qualidade.
Também entrega nos mercados e para a APAE. Muitos professores sabem que produzimos com
bem pouco veneno, “eu passo o mínimo de veneno, venenos mais orgânicos e aquelas
armadilhas (ele apontou para as armadilhas penduradas nas parreiras de uvas) que é com cola
que é para os bichos, eles colam e ficam grudados as pragas as moscas e insetos essas coisas”,
eles também compram o que é produzido no sítio.
Ao ser perguntado se os cooperados são tratados da mesma na COOPERLIPA, o sr.
Célito indicou que acredita que não há distinção, porque já participou de algumas reuniões, e,
apesar de haver pouca participação, dos 24 cooperados cerca de oito ou dez se envolvem. Nas
palavras do sr. Célito “está faltando a união de todos, a cooperativa deve convidar o outro e
todos vão arregaçam as mangas e colocam para funcionar se não ela não anda”. Na sequência
são apresentadas algumas imagens da visita ao Sr. Célito e D. Zenaide.
Figura 1 – Iscas naturais e Horta pelo sistema agroflorestal
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

A terceira entrevista foi com o sr. Ademir, gerente do SICREDI de Santa Tereza do
Oeste, e fora realizada nas dependências da cooperativa de crédito.
A primeira indagação foi para verificar se existe alguma política específica para a
agricultura familiar, e foi informado que nesta parte de agricultura, o SICREDI atende tanto a
agricultura familiar, como as cooperativas e agricultores maiores. Em sua história, o SICREDI
nasceu da associação de pequenos produtores, e, com o passar dos anos é que foi agregando e
atendendo os produtores médios e grandes, e, a partir da livre admissão em 2004 que passou
atender também, pessoas físicas e jurídicas.
Segundo sr. Ademir, o sistema cooperativo SICREDI é nascido no Rio Grande a mais
de cem anos, e é dividido primeiramente em centrais, e depois em cooperativas, e a unidade de
STO pertence à central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e essa pertence a Porto Alegre.
Santa Tereza do Oeste pertence a Cooperativa Vanguarda, que é nascida na região de Missal e
depois a sede mudou para Medianeira, na época junto com COTREFAL, hoje Cooperativa Lar.
Elas (SICREDI e LAR) nasceram juntas, tiveram as mesmas situações, e no início utilizaram o
mesmo sistema dentro do próprio estabelecimento da COTREFAL, com o passar dos anos
acabou se tornando duas cooperativas, mas foi uma necessidade da COTREFAL e dos pequenos
produtores cooperados a ela, que nasceu o SICREDI.
Quanto aos principais produtos que são utilizados pelos produtores rurais familiares,
segundo o sr. Ademir, hoje o principal seria, junto a restituição, a parte de crédito, como, por
exemplo, custeio para financiar pequenas propriedades soja, milho, feijão, tem para custeio de
hortaliças e ainda para o custeio de morangos. Tem ainda a parte de investimentos, aí entra o
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BNDS com prazos de até 10 anos e taxas a partir de 2,5%, para aquisição de trator, investimento
na suinocultura, no gado leiteiro, e parte do maquinário. Hoje, tema ainda a possibilidade de
financiar a família, ao invés de um único indivíduo. Por exemplo, se pai, mãe e filho, cada um
deles tiver a carta DAP, é possível enquadrar os três e financiar uma colheitadeira. Já que, o
indivíduo tem um limite por CPF, mas a partir do momento em que reúne duas ou três pessoas,
eu consigo aumentar o volume total do financiamento e atender com um maquinário maior,
porque tem muitas famílias, pequenos produtores que tem 30, 40, 50 alqueires de terra e o filho
já ficou junto na propriedade, e com isso há uma necessidade de maquinário maior, e desta
forma, é possível fazer o enquadramento, e atendê-los com colheitadeiras de até 400.000 reais.
De acordo com o sr. Ademir, o BNDS e o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul) são as principais fontes de financiamento, porque é dinheiro com subsídio,
onde tem o prazo de pagamento alongado e taxas diferenciadas a partir de 2,5% ao ano, até 4,5
% ou 5,5% ao ano. Essas são as taxas que o SICREDI tem para atender o pequeno agricultor
hoje, vale ressaltar que essa taxa é fixa, ou seja, não tem correção. Isso se iniciou “lá atrás”,
com os programas que teve, por meio do governo, taxa de 1% ao ano.
O SICREDI de STO atende em torno de 200 agricultores, e considerando que o
município tem entre 350 e 400 famílias de produtores rurais, a cooperativa tem em torno de
50% desses produtores como cooperados.
Quanto a aceitação do SICREDI pelos agricultores familiares, o sr. Ademir acredita que
a aceitação é boa e hoje, o principal elemento é estar próximo ao cliente cooperado, seja ele um
agricultor familiar, em grande produtor, ou ainda um empresário. Outro elemento que afeta a
aceitação e o bom relacionamento tem relação com a documentação exigida. Porém, essa
exigência é necessária para que o processo de financiamento aconteça dentro da normalidade,
para comprovar realmente que o dinheiro é para aquilo que foi proposto, visto que, o dinheiro
“emprestado” pelo BNDS é fiscalizado, então se você pegou para comprar um trator, o trator
terá que estar na propriedade. Deste modo, é preciso que haja toda a documentação
comprobatória que o bem realmente existe e está sendo usado para o fim proposto, visto que
existem auditorias nas cooperativas de crédito.
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Quanto a sustentabilidade, o SICREDI, tem uma linha específica de crédito que
acontece por meio do PRONAF, que financia a implantação de energia solar com taxas de juros
de a partir de 2,5% aa.
Quando indagado sobre a inadimplência especificamente sobre a agricultura familiar, o
sr. Ademir indicou que não passa de 1%, se analisar a carteira rural, hoje o total da agência gira
em torno de 3,5% num período de 90 dias, isto considerando todos os seguimentos como,
pessoa física, empresários, agricultura. E a agricultura é a carteira de menor risco na agência
hoje.
O PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é um
programa do Governo Federal que possui o objetivo de fortalecer as atividades desenvolvidas
pelo agricultor familiar a partir do financiamento de atividades e serviços agropecuários e não
agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas que
possam melhorar a qualidade de vida das famílias produtoras. Tem como benefícios a)
Crescimento: O aumento da produtividade possibilita a constante melhoria da qualidade de vida

dos agricultores familiares, b) Oportunidade: Com o Pronaf, produtores rurais têm apoio
financeiro para aquisição de itens ligados a implantação, ampliação ou modernização da
estrutura das atividades de produção, armazenagem, transporte ou serviços, no estabelecimento
rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, c) Tranquilidade: Prazo de até 5 anos para
caminhonetes de carga e motocicletas adaptadas à atividade rural; Prazo de até 10 anos para os
demais casos (SICREDI, s. d.).
O PRONAF é um programa para o agricultor familiar que possua Declaração de Aptidão
ao Pronaf (DAP) cadastrada na base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF). Para
enquadramento no Pronaf Agroindústria: o agricultor familiar necessita que 80% da produção
a ser beneficiada, processada ou comercializada seja própria; Empreendimentos familiares
rurais – com DAP PJ ativa para a agroindústria familiar e que, no mínimo, 70% da produção a
ser beneficiada, processada ou comercializada seja produzida por seus membros; Cooperativas
(singulares ou centrais) da agricultura familiar – com DAP PJ ativa para esta forma de
organização e que comprovem que, no mínimo, 60% de seus participantes ativos são
beneficiários do Pronaf, comprovado pela apresentação de relação com o número da DAP ativa
de cada cooperado e que, no mínimo, 55% da produção beneficiada, processada ou
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comercializada são oriundos de cooperados enquadrados no PRONAF, e cujo projeto de
financiamento comprove esses mesmos percentuais quanto ao número de participantes e à
produção a ser beneficiada, processada ou comercializada referente ao respectivo projeto
(SICREDI, s. d.).
Como mencionado, depois das três entrevistas em novembro de 2018, em janeiro de
2019 foram feitas mais duas visitas onde foram pesquisados mais 08 produtores rurais. As
informações são apresentadas na sequência.
Quanto a localização da propriedade, 62,5% dos pesquisados estão na Linha Gonçalves
Dias, 25% está na Vila União, e 12,5% deles na Vila Rural. Quando questionados quanto a
participação em alguma organização, 75% afirmou pertencer a COPACOL, e os demais fazem
parte da COOPCRAF.
Com o intuito de caracterizar o produtor rural familiar, foi indagado o tamanho das
propriedades dos pesquisados. Identificou-se que 75% deles tem propriedades acima de 8
hectares, dos demais, metade tem propriedades com até 2 hectares, e a outra metade
propriedades entre 6,1 e 8 hectares. Ainda com vistas a caracterização, levantou-se as principais
atividades dos agricultores e o que gostariam de produzir, mas que ainda não produzem, além
do local de comercialização. Essas informações são mostradas a seguir.
Figura 02 – Principal atividade

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Figura 03 – Local de comercialização de produtos
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Fontes: Elaborado pelos autores, 2019.

Percebe-se que os principais meios de comercialização dos produtores pesquisados são
via cooperativa, lembrando que os pesquisados são vinculados à COOPCRAF e a COOPACOL.
Outra informação importante é que 87,5% dos produtores trabalham em suas
propriedades, os demais a arrendam. Ainda, 100% deles possuem conta em banco. Na sequência
são apresentadas as intuições bancárias com que os produtores trabalham.
Figura 9 – Instituição bancária com que trabalha

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

De acordo com as entrevistas e com a pesquisa com os produtores percebe-se que a
participação do CRESOL entre o banco/instituição financeira entre os agricultores é baixa, e o
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que tem maior participação é o SICREDI, o que comprova o que foi dito pelo gerente do
SICREDI. Verificou-se ainda que, entre os entrevistados, nenhum informou ter conta com
SICOOB, Caixa Econômica, Bradesco ou Itaú.
Quando questionados se eram beneficiados por algum programa do governo, 87,5%
deles não recebe nenhum benefício, os demais, recebem algum tipo de benefício. Percebe-se
que o percentual de produtores que trabalham suas terras é correspondente a quantidade de
agricultores que não recebem benefícios.
Os pesquisados foram questionados sobre o que entendem por cooperativa. Cada um
deles deu sua perspectiva do que significa cooperativa. O pesquisado 1 (P1) informou que “É
uma empresa que ajuda você a negociar melhor. Ajuda na assistência técnica”; para o P2 “Uma
empresa que ajuda o agricultor”, para o P3 “É por meio dela que consigo vender minha
produção de morango”; para o P4 “Uma empresa que existe para ajudar as pessoas”; para o P5
“Empresa que existe para te ajudar”; para o P6 “É uma empresa como outra qualquer”; para o
P7 “Vendem os produtos que eu preciso e consigo algumas vantagens”; e, para o P8 “Uma
empresa onde comercializamos nossa produção”.
Percebe-se que a visão sobre o que é cooperativa é um tanto restrita, visto que, os
produtores a percebem como uma empresa e não um local onde as pessoas se reúnem para se
ajudarem de várias formas.
Foi questionado também, o que os produtores entendem por cooperativismo. Para o
pesquisado 1 (P1) “Participar da cooperativa”; para o P2 “São as pessoas que sustentam a
cooperativa”; para o P3 “Não sei”; para o P4 “São as pessoas que fazem parte da cooperativa.
É também as pessoas que trabalham lá, não só os sócios”; para o P5 “São as pessoas que ajudam
a cooperativa. O jeito que a gente trabalha”; para o P6 “A forma como ajudamos a cooperativa
a crescer”; para o P7 “Não sei”; e para o P8 “É participar da cooperativa”.
Novamente, compreende-se que as respostas sobre o que entendem por cooperativismo
reforçam que não há clareza sobre o tema. Essa falta de esclarecimento sobre o tema pode ser
um fato que atrapalhe a participação e crescimento dos produtores, e da COOPERLIPA.
Sobre a disposição em se vincular a uma nova cooperativa ou associação, fica claro
pelas respostas, que os produtores pesquisados estão divididos, como é possível verificar na
sequência. Para o pesquisador 1 (P1) “Não é necessário criar mais uma Cooperativa em Santa

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Teresa. As que tem já atendem bem”; P2 “Aqui em Santa Teresa os agricultores não são unidos.
Precisa mudar isso. E para isso tem que aparecer quem faça a frente”; P3 “Falta união e
organização”; P4 “Seria bom ter uma cooperativa daqui de Santa Teresa para ajudar os
agricultores daqui”; P5 “Acho importante, mas acho difícil de acontecer aqui em Santa Teresa”;
P6 “Se for uma coisa organizada, ela pode ajudar a gente a ter mais lucro”; P7 “Tem uma
divisão muito grande entre os agricultores de Santa Teresa”; P8 “Muita briga entre os
agricultores. Falta união”.

3 CONCLUSÃO
É possível perceber que apesar dos esforços o cooperativismo não acontece em Santa
Tereza do Oeste. Como observado na fala do Sr. Valdir Neiss e do Sr. Célito, apesar de
acontecer alguns encontros a COOPERLIPA não “decola”. De acordo com as respostas obtidas
com os produtores, percebe-se que falta compreensão do que é cooperativismo e mais, falta o
“espírito” cooperativista. Em suas falas, vê-se que os agricultores percebem no cooperativismo
uma forma de ganhar mais. Claro que isso é possível se todos trabalharem juntos para um bem
maior, mas para que isso aconteça é preciso uma atitude empreendedora.
A divergência de opinião entre os produtores familiares e assentados. Percebeu-se que
há no discurso dos produtores familiares que há objetivos diferentes entre eles (assentados e
produtores familiares). De acordo com Sr. Valdir Neiss, os assentados não têm interesse em
participar da cooperativa. Porém, a união entre produtores familiares e os produtores assentados
possibilitaria a troca de experiências, ajuda mútua e, como consequência, vender melhor seus
produtos, o que no futuro, pode levá-los a ter maior lucratividade.
Constata-se que o número de agricultores familiares associados a COOPERLIFA é bem
reduzido, se levarmos em consideração o número total destes no município estudado. Não
existe um único fator, mas um conjunto que nós podemos depreender pela pesquisa de campo
coletados. Destaca-se a falta de cultura para o cooperativismo, ausência de liderança,
desinteresse e divergência em relação aos objetivos dos agricultores familiares.
A COOPERLIFA pauta suas ações orientados pela Economia Solidária. Um dos seus
pressupostos é a participação dos cooperados na tomada de decisões. Entretanto para que esse
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princípio se efetive é necessário a educação para a cooperativismo. Portanto como ponto de
partida podemos salientar a necessidade de realizar cursos sobre cooperativismo, tanto para os
cooperados, como para os agricultores ainda não filiados.
Outro ponto é a necessidade de ter um plano de ação para o mercado. É necessário ter
corpo técnico qualificado e que esteja encarregado de organizar na cooperativa a
comercialização da produção dos agricultores familiares. O planejamento deve ter foco
justamente naqueles produtos que as cooperativas empresariais não atuam, como por exemplo,
o cultivo do morango.
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OS EFEITOS DO USO DE AGROTÓXICOS E A RELAÇÃO COM A
INFERTILIDADE HUMANA
THE EFFECTS OF AGROCOXICS USE AND THE RELATIONSHIP WITH HUMAN
INFERTILITY
Samuelli Cristine Fernandes Heidemann165
Grupo de Trabalho: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR: INTERFACES
NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS.

Resumo
O artigo analisa a relação entre o uso e os efeitos dos agrotóxicos e a infertilidade humana. O
texto deriva de uma pesquisa de dissertação, realizada entre 2017 e 2018, no município de
Marechal Cândido Rondon/PR, a qual centrou-se na experiência vivida por 8 (oito) mulheres e
1 (um) homem que utilizaram meios reprodutivos tecnológicos como a inseminação artificial e
a fertilização in vitro. Esses métodos intervêm agressivamente sobre os corpos dessas mulheres
pelo uso intensivo de medicalização, algo que é remediado sob o argumento de que, para essas
mulheres e suas famílias, a reprodução assistida “corrige” a infertilidade e seus efeitos
estigmatizantes e, sobretudo, conduz à realização do projeto parental biogenético, reforçando o
núcleo familiar composto por pai, mãe e filho biológico. Como estratégia metodológica, o artigo
conta com referências analíticas e bibliográficas sobre o tema, sendo que a construção de dados
foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas.
Palavras-chave: Agrotóxicos; Infertilidade; Reprodução;

Abstract
The article analyzes a relationship between the use and effects of the agrotoxics and the human
infertility. The text derives from a dissertation research, carried out between 2017 and 2018, in
the city of Marechal Cândido Rondon/PR, which focused in the lived experience by eight women
and a man, who used technological reproductive means such as artificial insemination and in
vitro fertilization. These methods aggressively intervene on the bodies of these women by the
intensive use of medicalization, something that is remedied under the argument that, for these
women and their families, assisted reproduction "corrects" infertility and its stigmatizing effects
and above all, leads to the realization of the biogenetic parental project, reinforcing the family
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nucleus composed of father mother and biological child. As a methodological strategy, the
article contains analytical and bibliographical references on the subject, being a data
construction made through a semi-structured analysis.
Key words: Pesticide; Infertility; Reproduction;

1. INTRODUÇÃO
O querer um bebê e o “viver” a maternidade, levam muitas mulheres a fazerem “tudo
pelo seu próprio filho” conferindo respaldo à “biologização da reprodução”. Pois, insatisfeitas
com a descendência social, mediante a adoção de crianças, revelam a importância dada ao
primado inscrito nos genes pela herança evolutiva, necessária à sobrevivência dos indivíduos e
da espécie. A busca do filho através da reprodução assistida (RA) se torna um fim em si mesmo.
Enfatiza-se, aqui, a ponderação de Strathern (1992), que relaciona satisfação, desejo e
infertilidade. Para ela, sem satisfação nesse empreendimento não há desejo, uma vez que sua
ausência seria uma afronta ao significado de sua satisfação. Por consequência, sem desejo de
filho não há infertilidade, e sem tal desejo tampouco haveria procura de serviços de RA.
Notório perceber como o campo das tecnologias da reprodução se caracteriza por seu
ritmo acelerado. A fertilização in vitro (FIV), considerada técnica revolucionária alguns anos
atrás se tornou tradicional, ao passo que novas e mais sofisticadas técnicas surgiram e foram
disponibilizadas em curto período de tempo. Assim, consoante Ramírez-Gálvez (2009, p. 98)
“nesse universo, observa-se com entusiasmo a consagração do novo e do inédito: a aceleração
tecnológica e econômica é tal que até mesmo o atual acaba sendo ultrapassado”.
Assim como o rápido surgimento de novas técnicas, também começou uma acelerada
busca para entender a origem das causas da infertilidade. Pois, até recentemente a causa era
atribuída à mulher 166 , objeto de exaustivas avaliações para determinar fatores de ordem

166

Na era medieval, os médicos entendiam que o problema afetava tanto mulheres quanto homens. Diferente de
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funcional, sobretudo. Transitoriamente, mais recente é o discurso médico que constrói a
categoria “casal infértil”, desfocando a categoria mulher infértil, sem, no entanto, mirar para a
categoria homem infértil. Desse modo, surgem técnicas direcionadas para a correção de falhas
nos projetos reprodutivos de pessoas, excluindo um diagnóstico patológico. Isso decorre,
conforme Luna (2000), da autonomização do campo da medicina de reprodução humana, que
implica a constituição do novo objeto de pesquisa e intervenção médica que não mais homens
e mulheres inférteis isolados, mas, de fato, o casal infértil.
Constatando a abordagem da Organização Mundial da Saúde (OMS), a esterilidade é
considerada um problema que atinge de 8 a 10% dos casais no mundo e a porcentagem das
pessoas ou dos casais no mundo com dificuldade para ter filhos, varia entre 8% até 20%. A
própria OMS parte da seguinte definição de infertilidade: “dois anos de exposição ao risco de
gravidez sem conceber” (WHO, 1992 apud LUNA, 2007). No tocante à distribuição da origem
da infertilidade por parceiro, Barbosa (1999) cita a estatística de que 40% da infertilidade têm
como origem o fator feminino, 40%, o fator masculino, e 20% são de origem combinada. No
estudo da OMS sobre distribuição de causas de infertilidade por parceiro em países
desenvolvidos, registra-se causa feminina em 37% dos casos, causa masculina em 8% e, em
ambos os parceiros, em 35%. A discrepância entre os dados apresentados por Barbosa e os
dados da OMS confirma a afirmação de Corrêa (2001) de que, do ponto de vista
médicoepidemiológico, a prevalência da infertilidade é mal conhecida. A autora aponta a
dificuldade de definir com clareza a infertilidade e de identificar suas causas na prática clínica.
No que concerne especificamente aos 9 (nove) entrevistados e entrevistadas da
pesquisa167 (HEIDEMANN, 2018, p. 61), a maioria apontou a origem da infertilidade como
fator feminino, sendo comum entre elas casos de endometriose4, obstrução das trompas, baixa
ovulação. Em 8 (oito) casos a causa da infertilidade foi feminina e apenas 1 (uma) situação em
que o fator masculino foi a causa da infertilidade – baixa motilidade dos espermatozoides.
Os relatos quanto à origem da infertilidade são reveladores, pois demonstram o
sentimento de culpa por parte daquele a quem se destina o fator impeditivo da reprodução e,
que mesmo quando o fato gerador da infertilidade é masculino, a “investigação” por
167

Todos os nomes citados foram alterados para impedir a identificação e proteger os sujeitos da pesquisa. 4 É
uma doença caracterizada pela presença do endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, fora da
cavidade uterina, isto é, em outros órgãos da pelve, como: trompas, ovários, intestinos e bexiga.
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irregularidades reprodutivas inicia pelo corpo feminino e só depois que é verificada a
normalidade com a mulher, transfere-se a possibilidade de infértil ao homem (HEIDEMANN,
2018, p. 61).
Deise fala:
A culpa era minha, o problema no caso era meu (HEIDEMANN, 2018, p. 61).

Monica vai ao extremo quando diz:
Eu fiquei, eu fiquei, eu podia pega essa endometriose e ARRANCA ela do meu corpo
assim de qualque forma sabe, eu tenho algo que eu tenho dentro de mim que eu podia
pega e ARRANCA de mim, mas eu não tenho como arranca, eu tenho que carrega isso
pro resto da vida. Eu tenho muita vontade assim se eu pudesse pega essa
endometriose, pega e arranca do meu corpo, tira ela (HEIDEMANN, 2018, p. 6162).

E Carla destaca a causa da infertilidade:
O problema nosso é fator masculino, é o meu marido”...“a gente fez um monte de
exames em mim e não achamos nada. Daí partimo pra ele (HEIDEMANN, 2018, p.
61).

Essa abordagem legitima demandas de setores do campo médico – a ginecologia e, mais
recentemente, a medicina de reprodução humana – em função do contingente populacional
atingido. Isso, sem mencionar o encurtamento progressivo do tempo tolerável de espera para
engravidar sem recorrer a tratamento. Logo, a imediata busca por uma solução médica evidencia
a influência que a divulgação e a oferta das técnicas de reprodução assistida criam sobre os
casais.
Além dos fatores clínicos já citados, outros aspectos também incidem na queda gradativa
da fertilidade, segundo os relatos de especialistas em reprodução humana. No caso feminino,
especialmente, isso ocorre com a mudança no estilo de vida das mulheres que optam pelo
adiamento da maternidade, priorizando sua entrada no mercado de trabalho e a ênfase na
carreira, bem como o uso prolongado de contraceptivos que pode acarretar períodos de
infertilidade.
De modo geral, estão incluídos, ainda, fatores ambientais, como efeito acumulativo e
hereditário de radiação proveniente de experiências atômicas, resíduos de agrotóxicos na
alimentação (foco deste trabalho), uso de hormônios anabolizantes na pecuária, sedentarismo,
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consumo de álcool, drogas e fumo e o estresse, influenciam a queda da capacidade fecundante
do esperma (LUNA, 2007).

2. DESENVOLVIMENTO
Como dito, além de fatores genéticos e do estilo de vida, os fatores ambientais atuam
como potenciais causadores de doenças. Os agrotóxicos, produtos sintéticos usados para matar
insetos e plantas no ambiente rural e urbano, reforçam essa ideia, pois o seu uso indistinto é
responsável por diversos problemas de saúde.
Atualmente, consoante a Associação Paranaense dos Expostos do Amianto – APREA
(2017) no Brasil se consome, o equivalente a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa todo ano. No
Paraná, em especial, local da pesquisa de campo, o índice é ainda pior: chega a 8,7 litros de
agrotóxicos por pessoa todo ano.
Conforme o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, o uso/consumo de
agrotóxicos já algum tempo é relacionado ao desenvolvimento do câncer e de outras doenças, é
o que aponta estudos validados pela OMS. Contudo, os dados da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), revelam uma realidade com abusivo uso de agrotóxicos, 30% das
amostras de alimentos hoje no Brasil apresentam agrotóxicos acima do limite máximo
permitido. E mais, essa contaminação por agrotóxicos não se restringe a carnes e leites de
animais que se alimentam de ração com traços de agrotóxicos, devido ao processo de
bioacumulação ou aos alimentos in natura, como poderíamos pensar, frutas, legumes e
verduras, mas acaba presente também em alimentos industrializados, como biscoitos,
salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas e pizzas, e outros que têm como ingredientes o
trigo, o milho e a soja, por exemplo. Portanto, estão presentes em quase tudo que é comprado
nos supermercados. Mas não é só na alimentação, o Dossiê da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva - ABRASCO (2012), parceria entre a Abrasco, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e
outros órgãos de pesquisa, aponta que agrotóxicos já contaminam o solo, a água, ar e até mesmo
o leite materno.
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No Brasil, a venda de agrotóxicos saltou de US$ 2 bilhões para mais de US$7 bilhões
entre 2001 e 2008, alcançando valores recordes de US$ 8,5 bilhões em 2011. Assim,
já em 2009, alcançamos a indesejável posição de maior consumidor mundial de
agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 milhão de toneladas, o que equivale a um
consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola por habitante (INCA, 2015, p. 02).

Figura 1 SEAB – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (2008). Base Cartográfica: SEMA Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (2007). No mapa é possível visualizar a
quantidade de agrotóxico e classe de uso distribuídos no Paraná.

Chama a atenção a alta concentração de poluentes químicos na região do oeste
paranaense, que se destaca pelo potencial agrícola, mas também por altos índices de câncer e
problemas de saúde. A cidade de Marechal Cândido Rondon está situada nesta região, local
onde residem todas as entrevistadas e o entrevistado e que, portanto, se enquadram como
receptores diretos ou indiretos do emprego maciço de produtos sintéticos nas lavouras que,
apesar de gerar maior produtividade e renda para os proprietários e para o município, torna toda
a população, indistintamente, refém do desenvolvimento de doenças e disfunções, como a
esterilidade, impotência, distúrbios hormonais (alvos dessa abordagem), dentre outras, e retorna
com a perda da qualidade de vida dos seres humanos, com problemas de saúde muitas vezes
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irreversíveis, com impactos violentos e irrecuperáveis na fauna e na flora que demandam
elevados gastos e recursos públicos na saúde e no meio ambiente.

Figura 2 Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná – SIAGRO (2013).
Este mapa demonstra o consumo de agrotóxicos por município paranaense.

O Brasil é campeão em uso de agrotóxicos no mundo desde 2009, ele consome 20% do
que é comercializado mundialmente. Não bastasse, o manuseio não parou de crescer. Entre 2000
e 2014, o consumo saltou de cerca de 170 mil para 500 mil toneladas de agrotóxicos, aumento
de 194% em 15 anos. O Brasil ainda autoriza a utilização de substâncias em processo de
banimento ou já banidas em outros países, como Estados Unidos e a própria União Europeia,
fato que por si só já é preocupante, mas se torna ainda pior com a liberação dos transgênicos no
país, há quase 15 anos. A liberação do uso das sementes transgênicas no Brasil tem relação
direta com o primeiro lugar que o país ocupa no ranking de consumo de agrotóxicos, uma vez
que o cultivo dessas sementes geneticamente modificadas exige o uso de grandes quantidades
destes produtos (IDEC, 2015).
Para se ter ideia, um estudo inédito, intitulado Geografia do Uso de Agrotóxicos no
Brasil e Conexões com a União Europeia (2017), desenvolvido pela pesquisadora Larissa Mies
Bombardi, do Laboratório de Geografia Agrária da USP (Universidade de São Paulo), revelou
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o abismo que existe entre a legislação brasileira e a da União Europeia sobre o limite aceitável
de resíduos químicos na água e nos alimentos.

Figura 3 Comparativo entre agrotóxicos liberados no Brasil e na União Europeia. Brasil libera quantidade até
5.000 vezes maior de agrotóxicos do que Europa. Fonte: Uol Notícias Ciência e Saúde.

Em sua análise, Bombardi (2017, p. 50) constatou que:
A contaminação da água é o que mais chama a atenção, com a lei brasileira permitindo
limite 5.000 vezes superior ao máximo que é permitido na água potável da Europa.
No caso do feijão e da soja, a lei brasileira permite, respectivamente, o uso no cultivo
de quantidade 400 e 200 vezes superior ao permitido na Europa. Enquanto a União
Europeia limita a quantidade máxima que pode ser encontrada do herbicida glifosato
na água potável em 0,1 miligramas por litro, o Brasil permite até 500 vezes mais. O
Brasil tem, segundo o estudo, 504 agrotóxicos de uso permitido. Desses, 30% são
proibidos na União Europeia --alguns há mais de uma década.

Assim, Bombardi (2017) conclui que, “o agrotóxico não tem público-alvo”, apesar de seu
estudo confirmar a já imaginada informação de que os trabalhadores rurais são as principais
vítimas de contaminação, não são os únicos. Aqueles que vivem em regiões próximas às
plantações também são afetados (realidade de meus entrevistados), sendo as áreas pulverizadas
as mais suscetíveis. Logo, realizar pulverizações aéreas de agrotóxicos, em que há a dispersão
destas substâncias pelo ambiente é o mesmo que contaminar amplas áreas e populações.
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Mas, a situação pode ser ainda mais alarmante, segundo pesquisa da Fiocruz, se considerarmos
que, para cada caso registrado, 50 não o foram. É o antigo problema brasileiro de subnotificação
de intoxicação por agrotóxicos. “Muitas pessoas não chegam a procurar o Sistema Único de
Saúde (SUS); muitos profissionais ignoram os sintomas provocados pelos venenos, que muitas
vezes se confundem com doenças corriqueiras”. Nos cálculos de quem atua na área, se tivemos
25 mil pessoas atingidas entre 2007 e 2014, multiplica-se o número por 50 e chega-se mais
próximo da realidade: 1,25 milhão de brasileiros intoxicados por agrotóxicos em sete anos, e
um quinto das vítimas é criança ou adolescente (OBSERVATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL,
2016).

Figura 4 Mapa da contaminação por estado brasileiro. Dept. de Geografa - FFLCH - Universidade de São
Paulo. Elaboração: Larissa Mies Bombardi; Eduardo Dias Penha. Software cartográfco: Phicarto
(philcarto.free.fr). Base cartográfca: IBGE 2011

Como se não bastasse, para piorar, o governo deixou de publicar os casos de intoxicação
por agrotóxicos desde 2015. O que torna mais difícil o estudo dos casos de vítimas intoxicadas
dentro e fora do trabalho, como nos casos de pessoas que moram em áreas pulverizadas. E,
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segundo Bombardi (2017, p. 54), holisticamente, esses casos de intoxicação representam apenas
a "ponta do iceberg". "A intoxicação representa 2% do total de problemas de saúde que podem
acometer a sociedade. As doenças crônicas não são estudadas como deveriam".
Mesmo em casos em que o agrotóxico é permitido lá e cá, a quantidade usada é menor,
como é hoje o caso do glifosato, o líder brasileiro de vendas. Enquanto na Europa é
permitido usar até 2 kg de glifosato por hectare, a média brasileira fica entre 5 kg e 9
kg. Entre 2009 e 2014, o consumo subiu 64%, de 118 mil toneladas para 194 mil. Em
2014, o Mato Grosso liderou as compras, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul.
Segundo o estudo, nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso,
o consumo do herbicida glifosato fica entre 9 kg e 19 kg por hectare. Análises feitas
com animais mostraram que a exposição ao produto causou câncer de mama, necrose
de células e reduziu o tempo de vida dos bichos (BOMBARDI, 2017, p. 47).

É sugestivo frente a esta temática o papel do agronegócio brasileiro, modelo que é
também o principal responsável pelas pulverizações. O aumento da produção rural ajuda a
entender o crescimento no consumo de agrotóxicos, dos dez produtos mais vendidos pelo Brasil
no exterior, sete vêm do campo. Neste cenário, a concentração dos casos de intoxicação coincide
com as regiões onde estão as principais culturas do agronegócio no Brasil, como a soja, o milho
e a cana de açúcar no Centro-Oeste, Sul e Sudeste e no Nordeste, a fruticultura. A divisão por
Unidades da Federação e até por municípios comprovam com exatidão a conexão, agronegóciointoxicação (OBSERVATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL, 2016).
A política brasileira sobre poluentes químicos vai na contramão das medidas protetoras,
tanto ao permitir o uso de agrotóxicos já proibidos em outros países, mas, principalmente, pela
política de incentivos às empresas produtoras de agrotóxicos, que se beneficiam de uma isenção
de impostos que chega a 60% no que concerne à circulação de mercadorias no Brasil, dentre
outros benefícios. Portanto, longe de frear estas práticas abusivas, o país continua a estimular o
fortalecimento da indústria produtora de agrotóxicos (INCA, 2015).
A manipulação destas substâncias químicas gera grandes malefícios como poluição
ambiental e a intoxicação aguda de trabalhadores. Esta é a forma de intoxicação imediata e, em
geral, as pessoas intoxicadas apresentam quadros de coceira, irritação da pele e olhos, cólicas,
vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões, podendo levar à morte.
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Figura 5 Mostra a o número de óbitos por intoxicação. Dept. de Geografa - FFLCH - Universidade de São
Paulo. Elaboração: Larissa Mies Bombardi; Eduardo Dias Penha. Software cartográfco: Phicarto
(philcarto.free.fr). Base cartográfca: IBGE 2011

Segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA (2015), existe, ainda, a intoxicação
crônica que pode afetar toda a população, a manifestação é lenta e progressiva e a sua incidência
ocorre por meio de resíduos de agrotóxicos em alimentos e no ambiente, geralmente em doses
baixas. As reações decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos tendem a se manifestar
após certo tempo de exposição, dificultando a correlação com o agente.
Segundo pesquisas desenvolvidas pela Abrasco e Ministério da Saúde – Fundação
Oswaldo Cruz, dentre os efeitos associados à exposição crônica a ingredientes ativos de
agrotóxicos podem ser citados infertilidade, impotência, baixa imunidade, abortos,
malformações, receptores e fatores de crescimento, com impactos negativos sobre o
desenvolvimento, neurotoxicidade, distúrbios hormonais diversos que resultam em problemas
na produção de hormônios sexuais e efeitos comprovados nas glândulas hipófise, tireoide,
suprarrenais, mamas, ovários e testículos, distúrbios de comportamento, puberdade precoce, má
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formação fetal, doença de Parkinson, endometriose, atrofia dos testículos, problemas
neurológicos, motores e mentais, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer de diversos tipos
(DOSSIÊ ABRASCO, 2012).
De acordo com a Abrasco (2012), os efeitos dos poluentes são sentidos por todos os
seres vivos. Muitos POPs (Poluentes Orgânicos Persistentes) danificam o sistema imunológico
dos organismos vivos nos quais se acumulam, podendo imitar hormônios, interferir nos
sistemas endócrinos e afetar a fertilidade dos seres humanos e dos animais. Diminuindo sua
fertilidade, ameaça assim a sobrevivência de populações inteiras de seres vivos (PAT et al.,
1998). A saúde de trabalhadores em diversas áreas é ameaçada devido à exposição a esses
produtos durante a jornada de trabalho. Além destes, as mulheres em período fértil e as crianças
constituem os grupos humanos mais vulneráveis.
Eis o que o Dossiê Abrasco (2012, p. 69) apontou:
A partir daí uma lista de evidências crescente apontou os POPs como causadores de
uma série de efeitos negativos em espécies predadoras no topo da cadeia alimentar.
Dentre esses efeitos, encontram-se: problemas na reprodução e declínio populacional
de animais silvestres; funcionamento anormal das tireoides e outras disfunções
hormonais; feminilização de machos e masculinização de fêmeas; sistema
imunológico comprometido; tumores e cânceres; anormalidades comportamentais e
maior incidência de má formação fetal (teratôgenese). Com o passar do tempo,
evidências semelhantes foram observadas em humanos, além de distúrbios no
aprendizado; alterações no sistema imunológico; problemas na reprodução, como
infertilidade; lactação diminuída em mulheres em período de amamentação; doenças
como endometriose; aumento na incidência de diabetes etc.

E, como se não faltasse mais nada, embora a lei brasileira seja permissiva, e isto ficou
nítido diante de tudo que se descreveu até aqui sobre este assunto, as autoridades se eximem
vergonhosamente da culpa, e tendem a jogar no produtor rural a responsabilidade pelos casos
de contaminação. Em audiência pública realizada na Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados, em agosto de 2017, tanto o governo quanto a Anvisa atribuíram a
contaminação por agrotóxicos à utilização inadequada (BOMBARDI, 2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os agrotóxicos também chamados de defensivos agrícola (pelos seus apoiadores) são
produtos sintéticos utilizados sob o argumento da prevenção das lavouras, para matar insetos e
plantas no ambiente rural e urbano, no entanto, o seu uso indiscriminado está atrelado aos mais
diversos problemas de saúde.
Em que pese a maior produtividade e renda para os proprietários, para o município e, de
modo geral, para toda a população, devido a maior liquidez da economia local, o uso demasiado
de agrotóxicos acaba por incidir sob a saúde dos sujeitos expostos, tornando-os receptores
diretos ou indiretos desses poluentes. Logo, todos tornam-se, indistintamente, reféns do
desenvolvimento de doenças e disfunções, como a esterilidade, a impotência, distúrbios
hormonais, etc. Por fim, ocorre verdadeira perda da qualidade de vida dos seres humanos, com
problemas de saúde muitas vezes irreversíveis, e mais, com impactos violentos e irrecuperáveis
na fauna e na flora, demandando elevados gastos e recursos públicos com a saúde e o meio
ambiente.
Lembrando que, além dos fatores genéticos e do estilo de vida, os fatores ambientais
atuam como potenciais causadores de doenças, os quais também incidem na queda gradativa da
fertilidade. Portanto, estão associados à ineficiência reprodutiva: o estilo de vida, o uso
prolongado de contraceptivos, o adiamento da maternidade, o efeito acumulativo e hereditário
de radiação proveniente de experiências atômicas, resíduos de agrotóxicos na alimentação (foco
deste trabalho), uso de hormônios anabolizantes na pecuária, sedentarismo, consumo de álcool,
drogas e fumo e o estresse.
Assim sendo, dada a alta nocividade desses produtos sintéticos, é factível a relação entre
o uso e os efeitos de sua utilização e a infertilidade humana, de modo que os casais e mulheres
que desejam vivenciarem seus ímpetos como pais e mães recorrem a meios reprodutivos
tecnológicos como a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que
“corrigem” a infertilidade e os seus efeitos estigmatizantes, os quais remediam a agressividade
dos métodos e a intensa medicalização que demandam.
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OS EFEITOS DO USO DE AGROTÓXICOS E A RELAÇÃO COM A
INFERTILIDADE HUMANA
THE EFFECTS OF AGROCOXICS USE AND THE RELATIONSHIP WITH HUMAN
INFERTILITY
Samuelli Cristine Fernandes Heidemann168
Grupo de Trabalho: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR: INTERFACES
NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS.

Resumo
O artigo analisa a relação entre o uso e os efeitos dos agrotóxicos e a infertilidade humana. O
texto deriva de uma pesquisa de dissertação, realizada entre 2017 e 2018, no município de
Marechal Cândido Rondon/PR, a qual centrou-se na experiência vivida por 8 (oito) mulheres e
1 (um) homem que utilizaram meios reprodutivos tecnológicos como a inseminação artificial e
a fertilização in vitro. Esses métodos intervêm agressivamente sobre os corpos dessas mulheres
pelo uso intensivo de medicalização, algo que é remediado sob o argumento de que, para essas
mulheres e suas famílias, a reprodução assistida “corrige” a infertilidade e seus efeitos
estigmatizantes e, sobretudo, conduz à realização do projeto parental biogenético, reforçando o
núcleo familiar composto por pai, mãe e filho biológico. Como estratégia metodológica, o artigo
conta com referências analíticas e bibliográficas sobre o tema, sendo que a construção de dados
foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas.
Palavras-chave: Agrotóxicos; Infertilidade; Reprodução;

Abstract
The article analyzes a relationship between the use and effects of the agrotoxics and the human
infertility. The text derives from a dissertation research, carried out between 2017 and 2018, in
the city of Marechal Cândido Rondon/PR, which focused in the lived experience by eight women
and a man, who used technological reproductive means such as artificial insemination and in
vitro fertilization. These methods aggressively intervene on the bodies of these women by the
intensive use of medicalization, something that is remedied under the argument that, for these
women and their families, assisted reproduction "corrects" infertility and its stigmatizing effects
and above all, leads to the realization of the biogenetic parental project, reinforcing the family
168
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nucleus composed of father mother and biological child. As a methodological strategy, the
article contains analytical and bibliographical references on the subject, being a data
construction made through a semi-structured analysis.
Key words: Pesticide; Infertility; Reproduction;

1. INTRODUÇÃO
O querer um bebê e o “viver” a maternidade, levam muitas mulheres a fazerem “tudo
pelo seu próprio filho” conferindo respaldo à “biologização da reprodução”. Pois, insatisfeitas
com a descendência social, mediante a adoção de crianças, revelam a importância dada ao
primado inscrito nos genes pela herança evolutiva, necessária à sobrevivência dos indivíduos e
da espécie. A busca do filho através da reprodução assistida (RA) se torna um fim em si mesmo.
Enfatiza-se, aqui, a ponderação de Strathern (1992), que relaciona satisfação, desejo e
infertilidade. Para ela, sem satisfação nesse empreendimento não há desejo, uma vez que sua
ausência seria uma afronta ao significado de sua satisfação. Por consequência, sem desejo de
filho não há infertilidade, e sem tal desejo tampouco haveria procura de serviços de RA.
Notório perceber como o campo das tecnologias da reprodução se caracteriza por seu
ritmo acelerado. A fertilização in vitro (FIV), considerada técnica revolucionária alguns anos
atrás se tornou tradicional, ao passo que novas e mais sofisticadas técnicas surgiram e foram
disponibilizadas em curto período de tempo. Assim, consoante Ramírez-Gálvez (2009, p. 98)
“nesse universo, observa-se com entusiasmo a consagração do novo e do inédito: a aceleração
tecnológica e econômica é tal que até mesmo o atual acaba sendo ultrapassado”.
Assim como o rápido surgimento de novas técnicas, também começou uma acelerada
busca para entender a origem das causas da infertilidade. Pois, até recentemente a causa era
atribuída à mulher 169 , objeto de exaustivas avaliações para determinar fatores de ordem

169

Na era medieval, os médicos entendiam que o problema afetava tanto mulheres quanto homens. Diferente de
hoje, naquele período não atribuíam automaticamente à mulher as dificuldades para engravidar. Naquele momento
a infertilidade estava ligada ao homem e, acreditava-se que, para tratá-la era preciso comer testículos de porco ou
de cervo. O uso de poções feitas com ervas naturais, como a erva-dos-gatos, eram algumas das receitas mais
comuns recomendadas pelos médicos da Idade Média para resolver esse problema. Notícia disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2017/07/1905866-testiculos-de-porco-erva-dos-gatos-eoutros-remediosestranhos-para-infertilidade-na-idade-media.shtml. Acesso em: 01 ago. 2017.
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funcional, sobretudo. Transitoriamente, mais recente é o discurso médico que constrói a
categoria “casal infértil”, desfocando a categoria mulher infértil, sem, no entanto, mirar para a
categoria homem infértil. Desse modo, surgem técnicas direcionadas para a correção de falhas
nos projetos reprodutivos de pessoas, excluindo um diagnóstico patológico. Isso decorre,
conforme Luna (2000), da autonomização do campo da medicina de reprodução humana, que
implica a constituição do novo objeto de pesquisa e intervenção médica que não mais homens
e mulheres inférteis isolados, mas, de fato, o casal infértil.
Constatando a abordagem da Organização Mundial da Saúde (OMS), a esterilidade é
considerada um problema que atinge de 8 a 10% dos casais no mundo e a porcentagem das
pessoas ou dos casais no mundo com dificuldade para ter filhos, varia entre 8% até 20%. A
própria OMS parte da seguinte definição de infertilidade: “dois anos de exposição ao risco de
gravidez sem conceber” (WHO, 1992 apud LUNA, 2007). No tocante à distribuição da origem
da infertilidade por parceiro, Barbosa (1999) cita a estatística de que 40% da infertilidade têm
como origem o fator feminino, 40%, o fator masculino, e 20% são de origem combinada. No
estudo da OMS sobre distribuição de causas de infertilidade por parceiro em países
desenvolvidos, registra-se causa feminina em 37% dos casos, causa masculina em 8% e, em
ambos os parceiros, em 35%. A discrepância entre os dados apresentados por Barbosa e os
dados da OMS confirma a afirmação de Corrêa (2001) de que, do ponto de vista
médicoepidemiológico, a prevalência da infertilidade é mal conhecida. A autora aponta a
dificuldade de definir com clareza a infertilidade e de identificar suas causas na prática clínica.
No que concerne especificamente aos 9 (nove) entrevistados e entrevistadas da
pesquisa170 (HEIDEMANN, 2018, p. 61), a maioria apontou a origem da infertilidade como
fator feminino, sendo comum entre elas casos de endometriose4, obstrução das trompas, baixa
ovulação. Em 8 (oito) casos a causa da infertilidade foi feminina e apenas 1 (uma) situação em
que o fator masculino foi a causa da infertilidade – baixa motilidade dos espermatozoides.
Os relatos quanto à origem da infertilidade são reveladores, pois demonstram o
sentimento de culpa por parte daquele a quem se destina o fator impeditivo da reprodução e,
que mesmo quando o fato gerador da infertilidade é masculino, a “investigação” por
170

Todos os nomes citados foram alterados para impedir a identificação e proteger os sujeitos da pesquisa. 4 É
uma doença caracterizada pela presença do endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, fora da
cavidade uterina, isto é, em outros órgãos da pelve, como: trompas, ovários, intestinos e bexiga.
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irregularidades reprodutivas inicia pelo corpo feminino e só depois que é verificada a
normalidade com a mulher, transfere-se a possibilidade de infértil ao homem (HEIDEMANN,
2018, p. 61).
Deise fala:
A culpa era minha, o problema no caso era meu (HEIDEMANN, 2018, p. 61).

Monica vai ao extremo quando diz:
Eu fiquei, eu fiquei, eu podia pega essa endometriose e ARRANCA ela do meu corpo
assim de qualque forma sabe, eu tenho algo que eu tenho dentro de mim que eu podia
pega e ARRANCA de mim, mas eu não tenho como arranca, eu tenho que carrega isso
pro resto da vida. Eu tenho muita vontade assim se eu pudesse pega essa
endometriose, pega e arranca do meu corpo, tira ela (HEIDEMANN, 2018, p. 6162).

E Carla destaca a causa da infertilidade:
O problema nosso é fator masculino, é o meu marido”...“a gente fez um monte de
exames em mim e não achamos nada. Daí partimo pra ele (HEIDEMANN, 2018, p.
61).

Essa abordagem legitima demandas de setores do campo médico – a ginecologia e, mais
recentemente, a medicina de reprodução humana – em função do contingente populacional
atingido. Isso, sem mencionar o encurtamento progressivo do tempo tolerável de espera para
engravidar sem recorrer a tratamento. Logo, a imediata busca por uma solução médica evidencia
a influência que a divulgação e a oferta das técnicas de reprodução assistida criam sobre os
casais.
Além dos fatores clínicos já citados, outros aspectos também incidem na queda gradativa
da fertilidade, segundo os relatos de especialistas em reprodução humana. No caso feminino,
especialmente, isso ocorre com a mudança no estilo de vida das mulheres que optam pelo
adiamento da maternidade, priorizando sua entrada no mercado de trabalho e a ênfase na
carreira, bem como o uso prolongado de contraceptivos que pode acarretar períodos de
infertilidade.
De modo geral, estão incluídos, ainda, fatores ambientais, como efeito acumulativo e
hereditário de radiação proveniente de experiências atômicas, resíduos de agrotóxicos na
alimentação (foco deste trabalho), uso de hormônios anabolizantes na pecuária, sedentarismo,
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

consumo de álcool, drogas e fumo e o estresse, influenciam a queda da capacidade fecundante
do esperma (LUNA, 2007).

2. DESENVOLVIMENTO
Como dito, além de fatores genéticos e do estilo de vida, os fatores ambientais atuam
como potenciais causadores de doenças. Os agrotóxicos, produtos sintéticos usados para matar
insetos e plantas no ambiente rural e urbano, reforçam essa ideia, pois o seu uso indistinto é
responsável por diversos problemas de saúde.
Atualmente, consoante a Associação Paranaense dos Expostos do Amianto – APREA
(2017) no Brasil se consome, o equivalente a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa todo ano. No
Paraná, em especial, local da pesquisa de campo, o índice é ainda pior: chega a 8,7 litros de
agrotóxicos por pessoa todo ano.
Conforme o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, o uso/consumo de
agrotóxicos já algum tempo é relacionado ao desenvolvimento do câncer e de outras doenças, é
o que aponta estudos validados pela OMS. Contudo, os dados da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), revelam uma realidade com abusivo uso de agrotóxicos, 30% das
amostras de alimentos hoje no Brasil apresentam agrotóxicos acima do limite máximo
permitido. E mais, essa contaminação por agrotóxicos não se restringe a carnes e leites de
animais que se alimentam de ração com traços de agrotóxicos, devido ao processo de
bioacumulação ou aos alimentos in natura, como poderíamos pensar, frutas, legumes e
verduras, mas acaba presente também em alimentos industrializados, como biscoitos,
salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas e pizzas, e outros que têm como ingredientes o
trigo, o milho e a soja, por exemplo. Portanto, estão presentes em quase tudo que é comprado
nos supermercados. Mas não é só na alimentação, o Dossiê da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva - ABRASCO (2012), parceria entre a Abrasco, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e
outros órgãos de pesquisa, aponta que agrotóxicos já contaminam o solo, a água, ar e até mesmo
o leite materno.
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No Brasil, a venda de agrotóxicos saltou de US$ 2 bilhões para mais de US$7 bilhões
entre 2001 e 2008, alcançando valores recordes de US$ 8,5 bilhões em 2011. Assim,
já em 2009, alcançamos a indesejável posição de maior consumidor mundial de
agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 milhão de toneladas, o que equivale a um
consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola por habitante (INCA, 2015, p. 02).

Figura 1 SEAB – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (2008). Base Cartográfica: SEMA Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (2007). No mapa é possível visualizar a
quantidade de agrotóxico e classe de uso distribuídos no Paraná.

Chama a atenção a alta concentração de poluentes químicos na região do oeste
paranaense, que se destaca pelo potencial agrícola, mas também por altos índices de câncer e
problemas de saúde. A cidade de Marechal Cândido Rondon está situada nesta região, local
onde residem todas as entrevistadas e o entrevistado e que, portanto, se enquadram como
receptores diretos ou indiretos do emprego maciço de produtos sintéticos nas lavouras que,
apesar de gerar maior produtividade e renda para os proprietários e para o município, torna toda
a população, indistintamente, refém do desenvolvimento de doenças e disfunções, como a
esterilidade, impotência, distúrbios hormonais (alvos dessa abordagem), dentre outras, e retorna
com a perda da qualidade de vida dos seres humanos, com problemas de saúde muitas vezes
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irreversíveis, com impactos violentos e irrecuperáveis na fauna e na flora que demandam
elevados gastos e recursos públicos na saúde e no meio ambiente.

Figura 2 Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná – SIAGRO (2013).
Este mapa demonstra o consumo de agrotóxicos por município paranaense.

O Brasil é campeão em uso de agrotóxicos no mundo desde 2009, ele consome 20% do
que é comercializado mundialmente. Não bastasse, o manuseio não parou de crescer. Entre 2000
e 2014, o consumo saltou de cerca de 170 mil para 500 mil toneladas de agrotóxicos, aumento
de 194% em 15 anos. O Brasil ainda autoriza a utilização de substâncias em processo de
banimento ou já banidas em outros países, como Estados Unidos e a própria União Europeia,
fato que por si só já é preocupante, mas se torna ainda pior com a liberação dos transgênicos no
país, há quase 15 anos. A liberação do uso das sementes transgênicas no Brasil tem relação
direta com o primeiro lugar que o país ocupa no ranking de consumo de agrotóxicos, uma vez
que o cultivo dessas sementes geneticamente modificadas exige o uso de grandes quantidades
destes produtos (IDEC, 2015).
Para se ter ideia, um estudo inédito, intitulado Geografia do Uso de Agrotóxicos no
Brasil e Conexões com a União Europeia (2017), desenvolvido pela pesquisadora Larissa Mies
Bombardi, do Laboratório de Geografia Agrária da USP (Universidade de São Paulo), revelou
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o abismo que existe entre a legislação brasileira e a da União Europeia sobre o limite aceitável
de resíduos químicos na água e nos alimentos.

Figura 3 Comparativo entre agrotóxicos liberados no Brasil e na União Europeia. Brasil libera quantidade até
5.000 vezes maior de agrotóxicos do que Europa. Fonte: Uol Notícias Ciência e Saúde.

Em sua análise, Bombardi (2017, p. 50) constatou que:
A contaminação da água é o que mais chama a atenção, com a lei brasileira permitindo
limite 5.000 vezes superior ao máximo que é permitido na água potável da Europa.
No caso do feijão e da soja, a lei brasileira permite, respectivamente, o uso no cultivo
de quantidade 400 e 200 vezes superior ao permitido na Europa. Enquanto a União
Europeia limita a quantidade máxima que pode ser encontrada do herbicida glifosato
na água potável em 0,1 miligramas por litro, o Brasil permite até 500 vezes mais. O
Brasil tem, segundo o estudo, 504 agrotóxicos de uso permitido. Desses, 30% são
proibidos na União Europeia --alguns há mais de uma década.

Assim, Bombardi (2017) conclui que, “o agrotóxico não tem público-alvo”, apesar de seu
estudo confirmar a já imaginada informação de que os trabalhadores rurais são as principais
vítimas de contaminação, não são os únicos. Aqueles que vivem em regiões próximas às
plantações também são afetados (realidade de meus entrevistados), sendo as áreas pulverizadas
as mais suscetíveis. Logo, realizar pulverizações aéreas de agrotóxicos, em que há a dispersão
destas substâncias pelo ambiente é o mesmo que contaminar amplas áreas e populações.
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Mas, a situação pode ser ainda mais alarmante, segundo pesquisa da Fiocruz, se considerarmos
que, para cada caso registrado, 50 não o foram. É o antigo problema brasileiro de subnotificação
de intoxicação por agrotóxicos. “Muitas pessoas não chegam a procurar o Sistema Único de
Saúde (SUS); muitos profissionais ignoram os sintomas provocados pelos venenos, que muitas
vezes se confundem com doenças corriqueiras”. Nos cálculos de quem atua na área, se tivemos
25 mil pessoas atingidas entre 2007 e 2014, multiplica-se o número por 50 e chega-se mais
próximo da realidade: 1,25 milhão de brasileiros intoxicados por agrotóxicos em sete anos, e
um quinto das vítimas é criança ou adolescente (OBSERVATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL,
2016).

Figura 4 Mapa da contaminação por estado brasileiro. Dept. de Geografa - FFLCH - Universidade de São
Paulo. Elaboração: Larissa Mies Bombardi; Eduardo Dias Penha. Software cartográfco: Phicarto
(philcarto.free.fr). Base cartográfca: IBGE 2011

Como se não bastasse, para piorar, o governo deixou de publicar os casos de intoxicação
por agrotóxicos desde 2015. O que torna mais difícil o estudo dos casos de vítimas intoxicadas
dentro e fora do trabalho, como nos casos de pessoas que moram em áreas pulverizadas. E,
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segundo Bombardi (2017, p. 54), holisticamente, esses casos de intoxicação representam apenas
a "ponta do iceberg". "A intoxicação representa 2% do total de problemas de saúde que podem
acometer a sociedade. As doenças crônicas não são estudadas como deveriam".
Mesmo em casos em que o agrotóxico é permitido lá e cá, a quantidade usada é menor,
como é hoje o caso do glifosato, o líder brasileiro de vendas. Enquanto na Europa é
permitido usar até 2 kg de glifosato por hectare, a média brasileira fica entre 5 kg e 9
kg. Entre 2009 e 2014, o consumo subiu 64%, de 118 mil toneladas para 194 mil. Em
2014, o Mato Grosso liderou as compras, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul.
Segundo o estudo, nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso,
o consumo do herbicida glifosato fica entre 9 kg e 19 kg por hectare. Análises feitas
com animais mostraram que a exposição ao produto causou câncer de mama, necrose
de células e reduziu o tempo de vida dos bichos (BOMBARDI, 2017, p. 47).

É sugestivo frente a esta temática o papel do agronegócio brasileiro, modelo que é
também o principal responsável pelas pulverizações. O aumento da produção rural ajuda a
entender o crescimento no consumo de agrotóxicos, dos dez produtos mais vendidos pelo Brasil
no exterior, sete vêm do campo. Neste cenário, a concentração dos casos de intoxicação coincide
com as regiões onde estão as principais culturas do agronegócio no Brasil, como a soja, o milho
e a cana de açúcar no Centro-Oeste, Sul e Sudeste e no Nordeste, a fruticultura. A divisão por
Unidades da Federação e até por municípios comprovam com exatidão a conexão, agronegóciointoxicação (OBSERVATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL, 2016).
A política brasileira sobre poluentes químicos vai na contramão das medidas protetoras,
tanto ao permitir o uso de agrotóxicos já proibidos em outros países, mas, principalmente, pela
política de incentivos às empresas produtoras de agrotóxicos, que se beneficiam de uma isenção
de impostos que chega a 60% no que concerne à circulação de mercadorias no Brasil, dentre
outros benefícios. Portanto, longe de frear estas práticas abusivas, o país continua a estimular o
fortalecimento da indústria produtora de agrotóxicos (INCA, 2015).
A manipulação destas substâncias químicas gera grandes malefícios como poluição
ambiental e a intoxicação aguda de trabalhadores. Esta é a forma de intoxicação imediata e, em
geral, as pessoas intoxicadas apresentam quadros de coceira, irritação da pele e olhos, cólicas,
vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões, podendo levar à morte.
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Figura 5 Mostra a o número de óbitos por intoxicação. Dept. de Geografa - FFLCH - Universidade de São
Paulo. Elaboração: Larissa Mies Bombardi; Eduardo Dias Penha. Software cartográfco: Phicarto
(philcarto.free.fr). Base cartográfca: IBGE 2011

Segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA (2015), existe, ainda, a intoxicação
crônica que pode afetar toda a população, a manifestação é lenta e progressiva e a sua incidência
ocorre por meio de resíduos de agrotóxicos em alimentos e no ambiente, geralmente em doses
baixas. As reações decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos tendem a se manifestar
após certo tempo de exposição, dificultando a correlação com o agente.
Segundo pesquisas desenvolvidas pela Abrasco e Ministério da Saúde – Fundação
Oswaldo Cruz, dentre os efeitos associados à exposição crônica a ingredientes ativos de
agrotóxicos podem ser citados infertilidade, impotência, baixa imunidade, abortos,
malformações, receptores e fatores de crescimento, com impactos negativos sobre o
desenvolvimento, neurotoxicidade, distúrbios hormonais diversos que resultam em problemas
na produção de hormônios sexuais e efeitos comprovados nas glândulas hipófise, tireoide,
suprarrenais, mamas, ovários e testículos, distúrbios de comportamento, puberdade precoce, má
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formação fetal, doença de Parkinson, endometriose, atrofia dos testículos, problemas
neurológicos, motores e mentais, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer de diversos tipos
(DOSSIÊ ABRASCO, 2012).
De acordo com a Abrasco (2012), os efeitos dos poluentes são sentidos por todos os
seres vivos. Muitos POPs (Poluentes Orgânicos Persistentes) danificam o sistema imunológico
dos organismos vivos nos quais se acumulam, podendo imitar hormônios, interferir nos
sistemas endócrinos e afetar a fertilidade dos seres humanos e dos animais. Diminuindo sua
fertilidade, ameaça assim a sobrevivência de populações inteiras de seres vivos (PAT et al.,
1998). A saúde de trabalhadores em diversas áreas é ameaçada devido à exposição a esses
produtos durante a jornada de trabalho. Além destes, as mulheres em período fértil e as crianças
constituem os grupos humanos mais vulneráveis.
Eis o que o Dossiê Abrasco (2012, p. 69) apontou:
A partir daí uma lista de evidências crescente apontou os POPs como causadores de
uma série de efeitos negativos em espécies predadoras no topo da cadeia alimentar.
Dentre esses efeitos, encontram-se: problemas na reprodução e declínio populacional
de animais silvestres; funcionamento anormal das tireoides e outras disfunções
hormonais; feminilização de machos e masculinização de fêmeas; sistema
imunológico comprometido; tumores e cânceres; anormalidades comportamentais e
maior incidência de má formação fetal (teratôgenese). Com o passar do tempo,
evidências semelhantes foram observadas em humanos, além de distúrbios no
aprendizado; alterações no sistema imunológico; problemas na reprodução, como
infertilidade; lactação diminuída em mulheres em período de amamentação; doenças
como endometriose; aumento na incidência de diabetes etc.

E, como se não faltasse mais nada, embora a lei brasileira seja permissiva, e isto ficou
nítido diante de tudo que se descreveu até aqui sobre este assunto, as autoridades se eximem
vergonhosamente da culpa, e tendem a jogar no produtor rural a responsabilidade pelos casos
de contaminação. Em audiência pública realizada na Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados, em agosto de 2017, tanto o governo quanto a Anvisa atribuíram a
contaminação por agrotóxicos à utilização inadequada (BOMBARDI, 2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os agrotóxicos também chamados de defensivos agrícola (pelos seus apoiadores) são
produtos sintéticos utilizados sob o argumento da prevenção das lavouras, para matar insetos e
plantas no ambiente rural e urbano, no entanto, o seu uso indiscriminado está atrelado aos mais
diversos problemas de saúde.
Em que pese a maior produtividade e renda para os proprietários, para o município e, de
modo geral, para toda a população, devido a maior liquidez da economia local, o uso demasiado
de agrotóxicos acaba por incidir sob a saúde dos sujeitos expostos, tornando-os receptores
diretos ou indiretos desses poluentes. Logo, todos tornam-se, indistintamente, reféns do
desenvolvimento de doenças e disfunções, como a esterilidade, a impotência, distúrbios
hormonais, etc. Por fim, ocorre verdadeira perda da qualidade de vida dos seres humanos, com
problemas de saúde muitas vezes irreversíveis, e mais, com impactos violentos e irrecuperáveis
na fauna e na flora, demandando elevados gastos e recursos públicos com a saúde e o meio
ambiente.
Lembrando que, além dos fatores genéticos e do estilo de vida, os fatores ambientais
atuam como potenciais causadores de doenças, os quais também incidem na queda gradativa da
fertilidade. Portanto, estão associados à ineficiência reprodutiva: o estilo de vida, o uso
prolongado de contraceptivos, o adiamento da maternidade, o efeito acumulativo e hereditário
de radiação proveniente de experiências atômicas, resíduos de agrotóxicos na alimentação (foco
deste trabalho), uso de hormônios anabolizantes na pecuária, sedentarismo, consumo de álcool,
drogas e fumo e o estresse.
Assim sendo, dada a alta nocividade desses produtos sintéticos, é factível a relação entre
o uso e os efeitos de sua utilização e a infertilidade humana, de modo que os casais e mulheres
que desejam vivenciarem seus ímpetos como pais e mães recorrem a meios reprodutivos
tecnológicos como a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que
“corrigem” a infertilidade e os seus efeitos estigmatizantes, os quais remediam a agressividade
dos métodos e a intensa medicalização que demandam.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo analisar o projeto desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento
Sustentável e Capacitação em Agroecologia-CEAGRO, no assentamento Celso Furtado em
Quedas do Iguaçu/PR, que a partir da construção de cisternas, conseguiu melhorar a segurança
hídrica em várias unidades de produção. O projeto foi desenvolvido através de um contrato de
ATER para prestação de serviço de assistência técnica e elaboração de planos de desenvolvimento
sustentável em assentamentos de Reforma Agrária. Antes da criação do assentamento já havia sido
detectado que em algumas regiões do mesmo poderia haver escassez de água, porém nenhuma
atitude foi tomada pelo poder público para solucionar esse problema. As ações descritas neste
trabalho mostram como ações relativamente simples podem surtir grandes efeitos.
Palavras-chave: Segurança hídrica, cisternas, captação de água, sustentabilidade, CEAGRO.

Abstract
The objective of this work is to analyze the project developed by the Center for Sustainable
Development and Training in Agroecology - CEAGRO, in the Celso Furtado settlement, in Quedas
do Iguaçu / PR, which, based on cistern construction, improved water security in several rural
properties. The project was developed through ATER's work to provide technical assistance and
elaborate plans for sustainable development in Agrarian Reform settlements. Before settlement, it
was found that in some regions water could be scarce, but no action was taken to mitigate this
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problem. The activities described in this work show how relatively simple actions can have
satisfactory results.
Key words: Water security, cisterns, water catchment, sustainability, CEAGRO.

1. INTRODUÇÃO
Na história da humanidade a água ocupa um lugar de extrema importância, sendo
fundamental para o desenvolvimento de todos os povos. Várias civilizações estabeleceram-se às
margens de rios, como os egípcios por exemplo.
Dada a importância da água como recurso fundamental, a história também nos mostra que
os povos antigos empreenderam grandes esforços para captar e distribuir água. São famosos os
aquedutos romanos, obras gigantescas com sua arquitetura que se destacava pela imponência
(PRADO, 2002).
Mas nem todas as civilizações antigas dispunham de água em abundância, sendo que
muitos povos lançaram mão da captação da água da chuva como solução para suprirem suas
necessidades hídricas, a exemplo dos bacolis na Índia, estruturas milenares construídas com pedra
e utilizadas para captação e armazenamento da água da chuva (COLLYNS, 2015).
Com o advento da modernidade e o desenvolvimento de técnicas de captação de água,
recurso abundante em rios e lagos em praticamente todos os países onde o capitalismo se
desenvolveu, a colheita de água da chuva recebeu pouca atenção.
Esse é o caso do Brasil, que fica em uma das regiões mais ricas do mundo em oferta de
água doce, fato que fez com que a água nunca estivesse entre os grandes debates sobre o
desenvolvimento nacional, com exceção do Nordeste, onde longas estiagens sempre dificultaram
a sobrevivência da população. Diversas soluções já foram pensadas e/ou colocadas em prática para
amenizar o problema da estiagem na vida da população nordestina, a exemplo, nas últimas
décadas, do projeto de transposição do Rio São Francisco e o Programa um Milhão de Cisternas
(P1MC).
No restante do país, no entanto, a abundância de chuva e a perenidade dos rios
possibilitaram que a água sempre fosse um recurso abundante para a produção agropecuária, bem
como para o consumo humano.
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Entretanto, a escassez de água é uma situação a qual todas as regiões estão sujeitas. Em
2018, por exemplo, a estiagem fez com que 31 municípios do Rio Grande do Sul decretassem
situação de emergência, dos quais 17 foram homologados pelos governos estadual e federal. Mas
o problema da seca neste estado já remonta de muito mais tempo. Kulman (2015) analisou o
problema da estiagem no Rio Grande do Sul no período de 1981 a 2011 e constatou que diversos
municípios gaúchos enfrentaram recorrentes situações de falta d’água neste período, sendo que a
região oeste do estado concentra os casos mais graves.
Mas, certamente, o evento mais marcante no Brasil foi a crise hídrica pela qual passou a
região metropolitana da cidade de São Paulo, a mais populosa e rica do país, entre os anos de 2014
e 2016. Estiagem, aliada à problemas de gestão, que fizeram com que milhões de pessoas
sofressem restrições no abastecimento de água de suas residências e levantou o debate sobre a
questão da água Brasil.
Talvez a crise hídrica em São Paulo tenha apenas antecipado o debate, pois com o
crescimento da preocupação com questões ambientais a inclusão da questão da água nessa
discussão tende a ser um caminho natural. É o caso da pegada hídrica, que refere-se ao consumo
de água necessário em toda a cadeia para a produção de uma mercadoria ou serviço, sendo que
muitas empresas já divulgam o consumo de água de seus produtos, fato que pode apontar para
uma tendência dos consumidores a levarem em conta este item no momento da escolha do produto
que vão adquirir.
Portanto, é necessário estudar experiências que apontem para formas mais sustentáveis de
produção, sobretudo no que se refere à produção de alimentos, dado o desafio de alimentar de
forma sustentável a crescente população mundial. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo
analisar a experiência desenvolvida no assentamento Celso Furtado em Quedas do Iguaçu/PR, que
a partir da construção de cisternas, conseguiu melhorar a segurança hídrica em várias unidades de
produção. Os sistemas de captação e armazenamento de água da chuva foram construídos a partir
de uma ação de extensão rural do CEAGRO entre os anos 2014 e 2015.

2. A POLÍTICA DE ATER NO BRASIL
A Assistência Técnica e a Extensão Rural (ATER) é um elemento importante
para o desenvolvimento rural, pois contribui para difundir tecnologias e direcionar os
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rumos do setor. O desenvolvimento rural, no entanto, não é um processo neutro, mas
submete-se a escolhas políticas que, muitas vezes, são feitas com base no interesse de
determinados setores privados, em detrimento do benefício do conjunto da sociedade.
No Brasil, a ATER desenvolveu-se em consonância com o modelo de desenvolvimento
que, no meio rural, tomou caminhos que excluíam os pequenos agricultores. Esse processo,
consolidado no período da ditadura civil-militar, direcionou a produção agrícola brasileira para a
exportação de commodities, com a implantação de tecnologias que tornavam a agricultura
altamente dependente de insumos externos e desconsideravam o conhecimento dos agricultores,
os quais passaram a ser vistos como sujeitos que deveriam apenas aplicar os pacotes tecnológicos
apresentados por técnicos (LEITE; JUNIOR, 2014; CAPORAL, 2007).
Com esse intuito, foi criada a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Embrater), em 1975, organização que, em sua atuação, dava ênfase à implantação dos pacotes
tecnológicos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a qual
havia sido criada dois anos antes, sob influência de representantes de empresas privadas ligadas à
agricultura (MENDONÇA, 2012; SEPULCRI; PAULA, 2006).
Segundo Pereira (2004), os processos de transferência de tecnologia são condicionados por
ideologias e modelos de representação de mundo, não sendo, portanto, neutros.
O modelo de produção baseado nos pacotes tecnológicos aumentou a produção, mas
também a dependência das empresas fornecedoras de insumos; além disso, excluiu os agricultores
menos capitalizados. De acordo com Caporal (2007), o aumento do uso de insumos
industrializados na agricultura (químicos e mecânicos) intensificou o processo de degradação do
solo e a contaminação ambiental, o que ocasionou consequências na qualidade de vida das pessoas,
tanto do meio rural quanto no urbano. O aumento da produção, no entanto, não foi proporcional
ao do consumo desses insumos.
Atualmente, diante dos efeitos deletérios resultantes do modelo de desenvolvimento
consolidado com a modernidade, a questão ambiental tem entrado, cada vez mais, na pauta de
debates na sociedade. Dessa forma, é cada vez mais necessário pensar formas de agricultura que
sejam sustentáveis. De acordo com Boff (2012), não basta aumentar a produção de alimentos, mas
é preciso produzir alimentos sem retirar da natureza mais do que ela consegue oferecer.
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Para Leff (2002), a economia condicionada aos interesses do mercado agrava a crise
ambiental, sendo necessária a construção de outra economia que caminhe em direção a uma
sociedade mais “justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável” (LEFF, 2002, p.39).
Ignacy Sachs (2009), também reitera que as regras do mercado são incompatíveis com o
desenvolvimento sustentável, sendo necessária uma articulação entre economia e ecologia.
A modernização da agricultura consolidou-se sob o nobre argumento de combate à fome,
que persiste mesmo diante de sucessivas safras com superprodução, o que mostra que a questão
da fome é um problema muito mais de distribuição do que de produção. Portanto, é necessário
problematizar o paradigma produtivista da agricultura, de modo que a produção de alimentos seja
realizada para atender às necessidades humanas, levando-se em conta os limites da natureza e não
os interesses imediatos do mercado.
Diversos autores vêm defendendo a tese de que é possível produzir alimentos para a
humanidade de forma sustentável, a exemplo de Miguel Altieri (2012), para quem a agroecologia
é capaz de promover uma nova revolução na agricultura.
De acordo com Boaventura Sousa Santos (2002), é necessário valorizar experiências
sociais contra-hegemônicas para construir alternativas de desenvolvimento que atendam aos
interesses de toda a sociedade e não apenas dos grupos dominantes.
Entretanto, para repensar a produção de alimentos, é necessário repensar também a ATER,
pois o modelo gestado no âmbito da revolução verde não é capaz de atender às novas demandas
de produção de alimentos de forma sustentável.
3. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada mediante a utilização de metodologia qualitativa do
tipo exploratório. A escolha desse método justifica-se pela natureza da pesquisa, que
buscou refletir sobre o papel da assistência técnica para a promoção do
Desenvolvimento Rural Sustentável.
A pesquisa documental buscou informações sobre a legislação que norteia a política de
assistência técnica no Brasil, bem como dados oficiais sobre a influência da assistência técnica
para a promoção de práticas sustentáveis pera a agricultura familiar.
Também foi realizada uma consulta aos dados produzidos pelo próprio CEAGRO, a fim
de relacionar o impacto das políticas públicas com a adoção de práticas sustentáveis de agricultura.
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Na fase de coleta de dados primários, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, pois,
conforme assevera Triviños (1987), esse tipo de entrevista "ao mesmo tempo que valoriza a
presença do investigados, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a
liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação" (p.146). Foram buscados
ainda dados primários, coletados em campo junto a informantes-chave, selecionados com base na
análise dos dados recolhidos na pesquisa documental.

4. DA LUTA PELA TERRA À LUTA PELA ÁGUA
O Centro-Sul paranaense é uma região onde a questão agrária é bastante evidente. Desde
a década de 1990 a região tem sido palco de diversas ocupações de terra, muitas das quais se
converteram em assentamentos, fato que faz com que este território conte hoje com o maior
número de famílias assentadas no Paraná (ROOS, 2015). É nesta região, no município de Quedas
do Iguaçu, que está localizado o assentamento Celso Furtado.
Este assentamento é resultado de um processo de ocupações que iniciou em 1999 nos
imóveis Rio das Cobras e Pinhal Ralo, terras então controladas pela Araupel, empresa que fabrica
produtos em madeira e que usava grande parte dessas terras para o cultivo de pinus e eucaliptos,
matéria-prima para sua fábrica. Em setembro de 2005 foi publicada a portaria de criação do
assentamento Celso Furtado, contemplando 1089 famílias, assentadas em lotes de 10 a 15 hectares,
configurando-se como um dos maiores assentamentos de reforma agrária do Brasil (ROOS, 2015).
Parece contraditório falar em escassez de água no assentamento Celso Furtado, uma vez
que o mesmo localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, a maior do Paraná, e margeia a
represa da usina hidrelétrica Salto Osório, construída neste rio. Ressalta-se ainda o fato do referido
assentamento estar localizado sob o Aquífero Guarani, maior reservatório subterrâneo de água
doce do mundo.
Na região há um grande número de nascentes e cursos d’agua, o que não é diferente no
assentamento Celso Furtado, onde serpenteiam mais de 47285 km de canais intermitentes e
perenes (COUTINHO; LAZZARIN 2005).
No entanto, toda essa água não está disponível de forma equânime pelo território do
assentamento, sendo que nas regiões mais altas os assentados tem dificuldade até para suprir as
necessidades hídricas da família. Como muitos cultivos demandam de irrigação, como é o caso da
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maioria das hortaliças, essa escassez de água dificulta também a diversificação da produção, o que
acaba reduzindo as possibilidades de produção para o autoconsumo bem como limitando as fontes
de renda da família, ao eliminar a renda que a comercialização de excedentes poderia gerar.
Esse problema já havia sido detectado antes da criação do assentamento, sendo que no
Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (PDA) já é possível observar vários
apontamento acerca da necessidade de desenvolver ações para suprir as limitações com relação ao
acesso à água em algumas regiões do assentamento. O PDA menciona textualmente a necessidade
de reformar três poços semi-artesianos e construir mais nove poços artesianos, além da construção
de reservatórios e redes de distribuição. Hoje, mais de 13 anos após a criação do assentamento
Celso Furado, o que se percebe é que estas medidas não foram concretizadas, sendo que cada
família tem que resolver por conta própria suas necessidades de água.
Nos lotes em que não há nascentes, a demanda por água geralmente é suprida com a
perfuração de poços convencionais, que variam entre 15 e 20 metros de profundidade, segundo
informações dos assentados. As características destes poços fazem com que esse recurso nem
sempre seja suficiente para suprir as necessidades de água das famílias, fato que se agrava quando
há períodos de estiagem ou quando essa água tem que ser usada também para dessedentação dos
animais da propriedade.
Com a omissão do poder público em cumprir as recomendações técnicas descritas no PDA,
construindo uma rede de abastecimento para atender as necessidades de água das famílias que
moram em regiões mais altas, merecem destaque a busca por alternativas para reduzir os danos
causados pelas dificuldades quanto ao acesso à água.
Com o objetivo de amenizar esse problema, o CEAGRO protagonizou a ação de maior
destaque para que as famílias assentadas pudessem melhorar a segurança hídrica em suas unidades
produtivas, com o projeto de construção de cisternas para captação e armazenamento de água da
chuva pelos telhados das residências. O projeto foi desenvolvido através de uma parceria da
entidade com o INCRA através de um contrato de ATER para prestação de serviço de assistência
técnica e elaboração de planos de desenvolvimento sustentável em assentamentos de Reforma
Agrária174.

174

Chamada Pública: 54200.000649/2013-26 LOTE: 05 Contrato de ATER nº 251000/2013.
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5. O CEAGRO E A SEGURANÇA HÍDRICA.
Com sede em Laranjeiras do Sul-PR, o CEAGRO é uma organização criada em 1997, com
o objetivo de apoiar assentados de reforma agrária e agricultores familiares de modo geral com
atividades de assistência técnica, pesquisa e capacitação tecnológica, na promoção do
desenvolvimento rural sustentável. Atuando na maioria dos municípios do Território
Cantuquiriguaçu, os principais eixos de atuação do CEAGRO são: Agroecologia, Cooperação e
Gestão, Gênero e Juventude.
Em Quedas do Iguaçu, as atividades do CEAGRO foram fundamentais para a implantação
de diversos projetos voltados para a valorização da agricultura familiar e da sustentabilidade. São
exemplos dessas ações projetos agroecológicos, tanto para comercialização quanto para o
consumo das famílias, implantação de Pastoreio Racional Voisin (PRV), e projeto de captação de
água da chuva. Esse último é objeto deste trabalho.
A continuidade desses projetos foi comprometida pela crise política que culminou com a
ascensão de grupos conservadores ao poder a partir de 2016. Neste contexto, foi extinto o
Ministério do Desenvolvimento Agrário e a reforma agrária passou a ser alvo de sucessivos
ataques, como a redução do orçamento para Assistência técnica e extensão rural para reforma
agrária, que em 2015 era de R$ 355,4 milhões, caindo para R$ 92,4 milhões em 2017 e chegando
a apenas R$ 12,6 em 2018 (CLEPS JÚNIOR, 2018). Com cortes como esse, vários projetos
desenvolvidos pelo CEAGRO foram interrompidos. Porém é possível observar que muitos
agricultores ainda dão continuidade a experiências iniciadas a partir da assistência técnica desse
órgão, como é o caso da construção e uso das cisternas.
Na maioria dos casos, os projetos de construção de cisternas buscam associar o
armazenamento e a distribuição de água com gasto mínimo de energia. O projeto de construção
de cisternas com a técnica de ferrociemento objetivou atender principalmente a dessedentação de
animais175, embora essas cisternas também possam atender a irrigação de pequenos campos de
cultivos, como hortas e pequenos quintais.

175

A pecuária leiteira é a atividade adotada em parte bastante significativa dos lotes do Assentamento Celso Furtado.
De acordo com dados do levantados pelo CEAGRO, em 2015 haviam 520 famílias assentadas produzindo leite.
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É bastante comum a utilização de caixas d’água de fibra ou plástico, para atender o
consumo humano. No entanto, quando o objetivo é atender outras demandas, como irrigação ou
criação de animais, é necessário buscar outros mecanismos, visto o alto custo que estes utensílios
representam para as famílias e que resultam em maior custo de produção. Nesse sentido é
pertinente a comparação dos custos: De acordo com relatório técnico do CEAGRO, na época que
o projeto foi desenvolvido as cisternas construídas com a técnica de ferrocimento tinham um custo
75% menor que os reservatórios de fibra.
Em alguns casos, onde a disponibilidade de água não existe ou é insuficiente, a construção
das cisternas teve como objetivo o armazenamento da água da chuva, sendo necessária a sua
localização próximo da residência ou do centro de ordenha. Quanto maior a área de telhado para
a captação de água, maior a possibilidade de manter o reservatório com nível satisfatório. Um
milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. O dimensionamento do
reservatório se dá considerando a área de captação disponível, a demanda da família e a
precipitação pluviométrica da região. Houve casos durante a execução do projeto de assistência
técnica que se construiu cisternas com capacidade para armazenar 80 mil litros de água.
Conforme Machado (2004), um animal com peso de 500 kg ingere diariamente 80 litros
de água. Esta quantidade pode variar, dependendo das condições de temperatura e da qualidade do
alimento disponível para os animais. Este autor recomenda que para vacas em lactação, devem ser
disponibilizados mais cinco litros de água para cada litro de leite produzido. A construção das
cisternas teve como base essas informações, considerando uma margem de segurança, caso ocorra
períodos secos superiores aos previstos.
Em alguns lotes a disponibilidade de água existe, porém havia a necessidade de recalque e
armazenamento em pontos mais altos para a distribuição nas áreas de pastagens. Nestes casos,
optou-se por reservatórios menores, entre 10 mil e 20 mil litros, abastecidos com bombas movidas
por motores elétricos ou à combustão. No entanto, em alguns casos utilizou-se sistemas
alternativos, visando tornar mais sustentáveis os sistemas por meio da utilização de equipamentos
que não requerem energia externa. É o caso de bombas tocadas com roda d’água ou os carneiros
hidráulicos, equipamentos que utilizam energia hidráulica para acionamento do sistema de
recalque.
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Essas atividades foram viabilizadas através do trabalho coletivo das famílias assentadas, sendo a
metodologia estabelecida pelo projeto de ATER. Dessa forma, mesmo que a construção de uma
cisterna atendesse à demanda especifica de uma família ou de um grupo, diversas outras eram
indiretamente beneficiadas, uma vez que a metodologia de construção permitia o aprendizado e
consequente domínio da técnica pelos participantes.
Figura 1: Início da construção de cisterna na comunidade Campo Novo no assentamento
Celso Furtado.

Fonte: MONTEIRO, 2015.

Duas atividades previstas no contrato de ATER permitiram a construção de várias cisternas
que ficaram estrategicamente distribuídas geograficamente no assentamento para que a tecnologia
utilizada pudesse ser conhecida pelo maior número possível de famílias.
Uma dessas atividades focou no trabalho prático, que resultou na estrutura física. Tal
modalidade permitiu a divulgação da tecnologia de armazenamento de água com o uso de cisternas
era denominada Unidade Demonstrativa (UD), que como o próprio nome diz, objetiva demonstrar,
tornar público, divulgar ou disponibilizar uma técnica. Esta atividade era executada dentro de um
período de três dias, com a participação de no mínimo quatro pessoas regularmente assentadas.
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Também era previsto um tempo que antecedia a implantação da unidade demonstrativa, para a
discussão com a comunidade e mobilização dos participantes.
A outra atividade consistiu na discussão teórica com as famílias acerca da técnica e seus
benefícios para o fortalecimento da produção. Para isto, as famílias interessadas foram
antecipadamente mobilizadas a participarem da atividade em número mínimo de dez pessoas,
regularmente assentadas. A atividade deveria ter duração de oito horas e como não era possível
concluir a construção de uma cisterna dentro desse período de tempo, as famílias assumiam a
continuidade do trabalho com orientação do técnico responsável, que dava acompanhamento
através de visitas técnicas.
Figura 2: Cisterna utilizada como unidade demonstrativa.

Fonte: MONTEIRO, 2015.

Ao todo, foram construídas 11 cisternas em oito comunidades, que atenderam diretamente
26 famílias. Lembrando que os processos de construção contaram com a participação de várias
pessoas da comunidade, o que contribuiu para a socialização da técnica. Não foi realizado um
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levantamento preciso da quantidade de cisternas construídas após a realização das oficinas, mas
segundo informações colhidas junto aos assentados, foi possível identificar pelo menos oito
cisternas construídas por iniciativa das próprias famílias com a utilização da técnica ensinada no
projeto.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reforma agrária não pode limita-se apenas à distribuição de terra. É preciso garantir
meios para que os assentados, e a população rural como um todo, possam desempenhar suas
atividades de maneira mais eficiente.
O Estado tem sido negligente quanto ao apoio à agricultura familiar, mesmo diante de
evidências de que este setor que é o maior responsável pela produção de alimentos no Brasil
atualmente. A questão da água no Assentamento Celso Furtado é um exemplo dessa negligência,
pois embora a possibilidade de escassez já tenha sido prevista no PDA, inclusive com
recomendações pontuais de ações para mitigar os efeitos negativos da falta d´agua, o que se
observa é uma inércia do poder público.
O projeto de construção de cisternas desempenhado pelo CEAGRO mostra que com
iniciativas relativamente simples é possível encontrar soluções eficientes e viáveis, mas com
impacto significativo nas atividades de pequenos agricultores. Não negligenciamos neste debate o
fato de que tal projeto tenha sido executado com fundos do INCRA, portanto, recursos públicos.
Mas devemos ressaltar que esses recursos eram pontuais e muito aquém das necessidades da
agricultura familiar frente ao importante papel deste setor na produção de alimentos para o país.
Com a crise política do país, que culminou com a ascensão de grupos conservadores ao
poder, a situação da agricultura familiar tem sido periclitante, com sucessivas restrições de
recursos públicos que financiavam ações como as descritas neste trabalho.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO ECOFEMINISMO NO DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL
THE CONTRIBUTIONS OF ECOFEMINISM IN SUSTAINABLE RURAL
DEVELOPMENT
Izabela Spezzia176
Maria Luiza Cazuni177

Grupo de Trabalho: GT8 – EDUCAÇÃO DO CAMPO; PATRIMÔNIO CULTURAL E
SABERES TRADICIONAIS; GÊNERO E RURALIDADES
Resumo
O presente ensaio teórico tem como objetivo refletir acerca da importância do ecofeminismo
dentro do cotidiano rural, apontando a necessidade de se trabalhar as relações de gênero para
atingir com efetividade desenvolvimento rural sustentável. Através da exposição de dados que
demonstram onde se encontram as desigualdades, apontando possíveis desenlaces, foram
realizados parâmetros históricos sobre o ecofeminismo e as raízes da cultura patriarcal no
campo e suas consequências. Assim, é possível contextualizar a teoria ecofeminista e
concretizar uma ponte entre esta e as lutas das mulheres do campo para conquistar espaço em
seu meio, e por consequência, contribuir para o desenvolvimento do meio. Ademais, aponta-se
o papel da mulher na agroecologia, pensando sobre seus efeitos no cenário da agricultura
familiar.
Palavras-chave: Ecofeminismo. Agroecologia. Sustentabilidade.

Abstract
The following theoretical essay aims to discuss on the importance of the ecofeminism within the
rural daily life, pointing out the need to work on gender relations to effectively achieve
sustainable rural development. Through the exposition of data that show where the inequalities
are, pointing out possible outcomes, historical parameters concerning the ecofeminism and the
roots of the patriarchal culture in the countryside and their consequences were made. Thus, it
is possible to contextualize the ecofeminist theory and create a link between this theory and the
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struggles of the rural women to gain space in their environment, and consequently contribute
to the development of their personal environment. In addition, the role of women in agroecology
is pointed out, thinking about their effects on the scenario of family agriculture.

Key words: Ecofeminism. Agroecology. Sustainability.

1. INTRODUÇÃO

"Conquistar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres na agricultura não
só é justo; também é crucial para o desenvolvimento agrícola e a segurança alimentar" (FAO,
2011). Assim se encerra a análise intitulada "As mulheres na agricultura: fechar a diferença de
gênero em favor do desenvolvimento", desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação, em seu relatório "O Estado Mundial da Agricultura e da
Alimentação". Segundo este, as mulheres representam 43% da força de trabalho rural em países
em desenvolvimento. Estima-se que, aumentando o acesso das mulheres aos recursos
financeiros e tecnologias necessários, elas poderiam aumentar a produtividade de suas lavouras
em até 30%, reduzindo o número de pessoas subnutridas em até 17%. São números
impressionantes.
Ainda segundo o mesmo relatório, as mulheres representam 12,7% dos proprietários de
terra no Brasil, tendendo, como de praxe, a receber menos por seus serviços: cerca de 30% a
menos do que os homens. Os principais motivos observados para tal diferenciação são os
costumes e práticas culturais patriarcais que diminuem a importância social da mulher.
O estudo se encerra apontando a importância da promoção de políticas e
ações que diminuam essas diferenças de gênero no meio agrícola, apontando como
saídas, entre outras, o investimento em tecnologias e infraestruturas que melhorem
a produção das mulheres e o aumento da participação de mulheres nos mercados de
trabalho rurais, além da óbvia eliminação da discriminação da mulher no acesso aos
recursos agrícolas e nos créditos e serviços financeiros.
Diante desses apontamentos, o presente ensaio teórico busca provocar reflexões sobre o
papel da mulher na agricultura familiar, e qual a sua relação com o desenvolvimento rural
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sustentável. A partir de breves apontamentos sobre a origem do ecofeminismo e suas causas,
além de apresentar algumas pesquisadoras importantes nesse âmbito de análise, busca-se chegar
a uma compreensão sobre a necessidade de se pensar acerca dos caminhos para se alcançar uma
sociedade sustentável e produtiva, desviando e remediando problemas de ordem ecológica e
econômica.
Para se chegar a isso, utilizou-se do método dedutivo, investigando de forma
observacional a fim de traçar a análise para apontar a evolução histórica do presente objeto de
estudo. Assim, o delineamento da pesquisa se deu na forma de revisão bibliográfica,
utilizandose de várias autoras essenciais para iniciar um estudo sobre essa temática. Por fim,
pode-se observar que o texto se estrutura de forma a iniciar uma análise histórica do
ecofeminismo, convergindo o ensaio no sentido de observar a agroecologia das mulheres no
Brasil e na América Latina, justificando a existência da dicotomia de gênero no meio rural e
apontando possíveis soluções.

2. SOBRE O ECOFEMINISMO

O

feminismo encontrou a ecologia em meados da década de 1960. Haviam muitos

pontos em comum entre a crise ambiental, impulsionada pelo avanço da industrialização e da
urbanização, e a assimilação dos movimentos feministas sobre o lugar destinado às mulheres
nas sociedades emergentes. Referindo-se aos princípios do ecodesenvolvimento, Ignacy Sachs
ressalta que esse vai além da durabilidade dos componentes naturais, também abrange conceitos
como a satisfação das necessidades básicas, solidariedade com as gerações futuras, garantia de
emprego, segurança social e respeito a outras culturas. A partir daí, passaram a tomar
consciência de que a opressão patriarcal se reproduzia em outros meios, inclusive e sobretudo
nos lares. Tanto que o lema do feminismo daquela época foi "o pessoal é político" (SACHS,
2008).
No final da década de 1970 passa a despontar o feminismo, movimento que busca
associar a opressão que a humanidade pratica sobre a natureza à que os homens exercem sobre
as mulheres. Segundo Emma Siliprandi, existe uma relação entre a forma como o homem olha
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as mulheres e a natureza, associando a dominação das mulheres e a exploração da natureza
como dois lados da mesma moeda. Apesar disso, somente hodiernamente esse assunto vem
sendo assimilado. Para o ecofeminismo, a origem da desordem ecológica recorrente é o sistema
patriarcal, que, fazendo o uso da lógica do poder machista, sendo opressor e totalitário, agride
os suportes da vida; as mulheres e a natureza, ambas encarregadas pela reprodução da vida
(SILIPRANDI, 2000).
Hoje, o ecofeminismo é formado por diferentes correntes, desde as mais espiritualistas
até as materialistas. De acordo com Rosângela Angelin, há três vertentes dentro do
ecofeminismo: a clássica, a espiritualista e a construtivista (também conhecida como
culturalista). A clássica evidencia uma tendência do homem para a competição e a destruição,
enquanto a ética feminina tende à proteção dos seres vivos, almejando o pacifismo, igualdade e
preservação da natureza. Já a corrente espiritualista, que recorre à cosmologia hindu, concede à
mulher uma propensão ao cuidado com a natureza, argumentando que a degradação desenfreada
do meio ambiente leva a um processo de violência contra a mulher também, pautado numa
relação de dominantes e dominados. Por fim, a corrente construtivista, que tem origem na
explicação cultural de que essa relação de dominância dos homens, é produto da divisão do
trabalho agrícola e uma estrutura social lesionada pela desigualdade, e nega a relação da mulher
com a natureza de uma maneira inerente, mas compartilha com as outras correntes ideias
antirracistas, antiantropocêntricas e anti-imperalistas (ANGELIN, 2006).
Desde aquela época até os dias atuais, mesmo com a escassa abordagem sobre o tema,
continua sendo claro que as relações de poder determinam as condições de participação de
homens e mulheres nos espaços de decisão, e, também na construção do desenvolvimento rural
sustentável. Ademais, Mary Mellor enfatiza que ainda nos dias de hoje as mulheres sofrem de
maneira desigual os efeitos da influência ambiental no seu corpo, como por exemplo as
concentrações de substâncias tóxicas na água, que posteriormente prejudicam a amamentação
e causam distúrbios na gravidez (MELLOR, 1997).
Uma das justificativas dessa estrutura sexista no meio social pode ser observada
pensando sobre Francis Bacon e René Descartes, precursores da Revolução Científica. Estes
contribuíram para a solidificação da visão do Universo como uma máquina, os organismos
vivos como peças separadas e a natureza como algo que deveria ser dominado pelo homem, e,
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no entanto, a mulher enquanto parte integrante dessa natureza, estava condenada ao mesmo
controle absolutista e soberano do patriarcado. Diante dessa perspectiva, mulheres e natureza
poderiam ser dominadas, escravizadas, violadas e manipuladas. A Revolução Científica
consolidou o pensamento de que as mulheres são regidas pelas forças da natureza, sendo o
homem o reflexo da cultura, da razão que sobrepõe ao sentimento, e por isso, são designadas a
eles tarefas relacionadas à administração, à política e à ciência (LOVATTO, 2010).
Notoriamente, as mulheres sempre foram privadas de exercerem os papéis de
protagonistas na agricultura. Portanto, no presente momento, é evidente que o conhecimento
ecológico feminino foi erroneamente substituído em nome da privatização dos lucros, dando
lugar ao devastador sistema de monocultura.
De forma inédita, Vandana Shiva destacou-se na Índia – e posteriormente no mundo –
como ecofeminista, por ter questionado o uso da ciência moderna na destruição de sistemas
comunitários de produção agrícola e florestal, a partir de seu livro Abrazar la Vida (1991), em
que conta a história da resistência do movimento de mulheres Chipko. No livro, ela aponta que
o patriarcado capitalista é baseado na destruição, justificando-a com o objetivo de
enriquecimento; enquanto que, por outro lado, a proposta da economia da real criação busca a
renovação da natureza e da sociedade através do conhecimento feminino. Sobre isso, continua
explicando que mulheres sem escolaridade mostraram a sabedoria na percepção das funções
ecológicas das florestas muito antes de a comunidade científica reconhecer esse mecanismo
natural. Na ideia de sistema de monocultura, mencionado anteriormente, acusa que a agricultura
industrial, originada da mentalidade militar, no sentido de criar armas químicas para matar e as
manipular como agroquímicos, conserva a mesma finalidade de guerra, criando monoculturas.
Por outro lado, aponta Vandana Shiva que as mulheres têm o costume de trabalhar a agricultura
para nutrição, de forma a respeitar a biodiversidade (SHIVA, 1995).

3. A AGROECOLOGIA DAS MULHERES
No Brasil, os textos mais relevantes sobre a participação da mulher na construção da
agroecologia são de autoria de Maria Emília Pacheco, antropóloga precursora dessas análises,
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construídas a partir da década de 1990. Ela aponta a invisibilidade da mulher na agricultura e a
importância das outras atividades que elas desempenham na unidade familiar. Reivindicou o
reconhecimento das mulheres enquanto sujeitos produtivos, que efetivam atividades
importantes para a segurança alimentar, para a renda do núcleo familiar e como estratégias de
conservação da biodiversidade (PACHECO, 1997).
As mulheres adquiriram historicamente um vasto saber dos sistemas agroecológicos.
Desempenham importante papel como administradoras dos fluxos de biomassa,
conservação da biodiversidade e domesticação das plantas, demonstrando em muitas
regiões do mundo um significativo conhecimento sobre os recursos genéticos e
assegurando por meio de sua atividade produtiva as bases para a segurança alimentar.
(...) esse papel é tão mais importante quando consideramos que a conservação e o uso
da biodiversidade constituem-se como ponto chave para a defesa da agricultura e do
agroextrativismo familiar, bem como, simultaneamente, que a biodiversidade é
protegida pela diversidade cultura. (PACHECO, 2002, p. 20)

Pacheco ainda explica que a essa atitude de desqualificação do trabalho das mulheres
na agricultura familiar se origina da forma como se estrutura a divisão sexual do trabalho e do
domínio da produção, em que, tanto quanto no meio urbano, a chefia familiar e da unidade
produtiva é socialmente concedida ao homem. A partir disso, sugere como forma de reverter a
situação feminina de invisibilidade e de enfrentar as estruturas de poder que se forneça apoio
organizativo e que se facilite o acesso a recursos produtivos, para que possam desenvolver suas
capacidades.
A partir dos anos 2000 passaram a ser alimentadas as pesquisas sobre a participação
das mulheres nas lutas sociais do meio rural. A partir daí iniciou-se um processo de observar os
sistemas produtivos de agricultura do ponto de vista de gênero. Sobre essa evolução, Emma
Siliprandi aponta:
A agroecologia não cumprirá seus propósitos de ser uma teoria e um modelo para a
ação emancipatória dos camponeses se também não se ocupar, teórica e praticamente,
do enfrentamento das questões da subordinação das mulheres agricultoras
(SILIPRANDI, 2000, p. 145).

Assiduamente, o trabalho na agricultura e no agroextrativismo é associado como
atividade masculina, embora as mulheres desenvolvam inúmeras atividades do mesmo ramo em
dupla ou tripla jornada; a invisibilidade do seu trabalho permanece. Maria Ignez Paulilo já
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destacava que “o trabalho não é definido com base no que ele realmente demanda do trabalhador
ou trabalhadora, mas conforme o sexo de quem realiza: qualquer que seja o trabalho realizado
por homem é pesado, e quando realizado pela mulher é leve” (PAULILO, 1987).
Emma Siliprandi busca esclarecer como isso acontece:
As explicações para esses fenômenos teriam que ser buscadas no caráter patriarcal da
sociedade em que as mulheres estão inseridas. No contexto da agricultura familiar (de
base ecológica ou não), o poder sobre as decisões que afetam a família enquanto
unidade de produção e também enquanto núcleo de convivência é outorgado aos
homens, cabendo às mulheres um lugar subordinado. As atividades consideradas
produtivas (que geram renda) valem mais que as reprodutivas (de manutenção das
pessoas), sendo as primeiras identificadas como do universo masculino e as segundas,
do feminino. Entretanto, na prática, homens e mulheres transitam entre essas
atividades sem se restringirem, obrigatoriamente, apenas a um dos campos; e nem se
comportam, necessariamente, de acordo com esses modelos. Mas independente do
sexo da pessoa que venha a realizar a atividade, a forma de valorização do que é
masculino ou feminino permanece; assim como, mesmo que o comportamento das
pessoas não corresponda ao modelo esperado, é esse conjunto de representações que
serve como referência (SILIPRANDI, 2000, p. 145).

Em uma pesquisa que buscou observar o papel da mulher na agricultura orgânica da
Região de Curitiba, no Paraná, Karam (2004) verificou que, ao mesmo tempo em que assume
os desafios da produção, a mulher cria novos ao resgatar saberes de outras gerações, trabalhando
com sementes e testando formas alternativas nos cultivos. Também é interessante observar o
apontamento desse estudo sobre a responsabilidade adotada pelas mulheres ao "guardar"
sementes, conservando espécies. As mesmas também assumem a direção no processamento da
produção, e conservam os saberes tradicionais transmitidos oralmente através das gerações.
Segundo Carmen Diana Deere e Magdalena Leon, autoras do livro “O empoderamento
da mulher”, alguns países da América Latina estão investindo em políticas públicas de inclusão
de mulheres, como por exemplo, a titulação conjunta e a prioridade às mulheres chefes de
família. A importância dessas políticas públicas demonstra-se quando consideramos que a
desigualdade de gênero na propriedade de terra tem suas raízes nas tradições da família, do
Estado e no mercado, visto que os principais meios de acesso à propriedade da terra são a
herança, a distribuição pelo Estado através de programas de colonização, assentamento ou
reforma agrária, e a compra no mercado. Deere e Leon ainda ponderam que
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A desigualdade de gênero na distribuição da propriedade de terra decorre da
preferência dada aos filhos varões no processo de herança, de privilégios masculinos
no casamento, de uma tendência ao favorecimento dos homens nos programas estatais
de distribuição da terra e de tendenciosidade de gênero na participação no mercado de
terras, onde as mulheres têm menos chance do que os homens de atuar como
compradoras (DEERE e LEON, 2001).

Portanto, é possível observar que é de grande relevância ter percepção acerca da
relação da mulher com as questões de preservação da natureza enquanto multiplicadora de vida
a fim de propor mecanismos que impulsionem o progresso da agricultura ecológica. É reiterada
a posição dos estudiosos do assunto em reforçar a necessidade de se incentivar o papel da
mulher na agricultura de base ecológica, considerando sua necessidade para a efetivação das
iniciativas de sustentabilidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando as reflexões propostas, fica evidente a problemática acerca da questão de
gênero no meio da agricultura de base ecológica e a proporção das consequências dessa questão.
Portanto, é evidente a proposta do ecofeminismo em trabalhar as ligações entre a luta pelos
direitos da mulher e a luta pela reparação dos ecossistemas. Em contrapartida, alguns países da
América Latina já desenvolvem políticas públicas voltadas à minimização dos efeitos de uma
tradição patriarcal no campo, conduta que deve servir de exemplo mundialmente na busca de
uma sociedade mais igualitária.
Ademais, torna-se importante observar como o ecofeminismo desenvolve um papel
crucial na luta das mulheres rurais, sendo uma via inteligível para as que buscam ser sujeitos de
direitos em seu meio. Como brilhantemente sintetiza Emma Siliprandi:
Existem ainda muitos entraves para a plena participação das mulheres na luta política,
mas por diferentes meios elas se motivam e os enfrentam, construindo sua militância
feminista e ambientalista. De forma semelhante a muitas feministas que as precederam
– ainda que não se assumam necessariamente como tal – elas partem do
questionamento de suas condições estruturais (acesso a meios de sobrevivência) para
interpretar e desmontar ideologicamente o sistema que as oprime, inclusive quanto à
construção das subjetividades, sendo essa questão fundamental para entender o papel
de homens e mulheres nas suas relações com o meio natural. Elas estão se organizando
para propor mudanças a esse sistema, projetando ideais e utopias a serem construídos
por intermédio de ações políticas coletivas (SILIPRANDI, 2000, p. 150).
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POTECIALIDADES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SANTA
TEREZA DO OESTE/PR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL
POTECIALITIES AND CHALLENGES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN
SANTA TEREZA DO OESTE / PR AS A PROMOTER OF SUSTAINABLE RURAL
DEVELOPMENT

Grupo de Trabalho: GT5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE
BACIAS
Resumo
A Educação ambiental quando trabalhada dentro da proposta das Leis Federal 9.795/99 e
Estadual 17.505/2013) na qual preconiza que este tema seja transversal em todas as
disciplinas, possibilita na formação do sujeito, uma consciência voltada a sustentabilidade na
qual suas práticas contemplem e priorizem os aspectos sociais, ambientais e econômicos de
maneira igualitária, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável. Diante dessa
importância esta pesquisa objetivou compreender como vem sendo trabalhada a Educação
Ambiental em Santa Tereza do Oeste - PR, de maneira que contribua para o desenvolvimento
sustentável do município. Através do método qualitativo, descritivo de caráter exploratório e
utilizando como instrumento de coleta de dados a análise documental, grupo focal e
observação assistemática foi possível observar que, apesar das escolas municipais e estaduais
contemplarem em sua proposta pedagógica a educação ambiental, a mesma não está sendo
tratada da maneira posposta na legislação. Porém, é notória a sua contribuição para o
desenvolvimento do município e na formação cidadã.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Formação Cidadã. Leis Federal 9.795/99 e Estadual
17.505/2013.
Abstract
Environmental education when working within the proposal of Federal Laws 9.795 / 99 and
State 17.505/2013) in which it advocates that this theme be transversal in all disciplines,
allows in the formation of the subject, a conscience focused on sustainability in which its
practices contemplate and prioritize social, environmental and economic aspects in an
egalitarian way, thus contributing to sustainable development. Given this importance, this
research aimed to understand how the Environmental Education in Santa Tereza do Oeste PR has been worked, in a way that contributes to the sustainable development of the
municipality. Through the qualitative, descriptive method of exploratory character and using
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as an instrument of data collection the documentary analysis, focus group and unsystematic
observation it was possible to observe that, although the municipal and state schools
contemplate in their pedagogical proposal the environmental education, it is not being dealt
with in the established way in the legislation. However, its contribution to the development of
the municipality and to the citizen training is notorious.
Key words: Sustainability. Formation of Citizenship. Federal Laws 9.795/99 and State Law
17.505/2013.

1. INTRODUÇÃO

A

extração dos recursos naturais esteve presente desde o surgimento do

homem, porém mudanças no estilo de vida da humanidade contribuíram no aumento
da extração e na modificação das formas de relação do ser humano com a natureza,
consequentemente, levou à degradação ambiental. Em um primeiro momento, o
indivíduo passa a utilizar desses recursos como meio de subsistência, fabricando
utensílios para a caça, pesca e coleta de frutos. No entanto, com a Revolução Industrial,
a extração dos recursos naturais passou a ser em maior escala e sem respeitar mais os
ciclos da natureza, tendo como consequência, o início dos graves problemas
ambientais (LEAL et al., 2008).
A partir da segunda metade do século XX, quando o paradigma de crescimento voltado
ao capitalismo e um sistema de produção em massa incentivou o consumo desenfreado,
enormes desequilíbrios começaram a ser evidenciados. Chiaravalloti e Pádua (2011) explicam
que, se por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria,
a degradação ambiental e a poluição alcançaram recordes diariamente.
Diante dessa problemática, os assuntos ambientais passaram a ocupar cada vez mais
espaço, tornando-se preocupação à sociedade contemporânea. Tensão que resulta em um
repensar sobre a forma de consumo dos indivíduos, das organizações, bem como, novas ações
por meio de políticas públicas a minimizarem os efeitos que a sociedade causa ao meio
ambiente. Para tanto, a economia, o ambiente e o social passam a ser discutidos conjuntamente
e nenhum seria privilegiado em função da supressão do outro (CHIARAVALLOTI; PÁDUA,
2011). Essa proposta de caráter sistêmico foi chamada de tripé da sustentabilidade.
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Diante dessa abordagem sustentável, o foco que se tinha na economia capitalista, em
relação à utilização de recursos naturais, passa a ser substituído por um conceito mais amplo
de desenvolvimento sustentável. Nessa nova proposta surge a preocupação de práticas que
permitam um equilíbrio entre o meio ambiente e a utilização dos recursos naturais
possibilitando minimizar os efeitos causados, a fim de que atenda a demanda presente, sem
comprometer as gerações futuras. Assim, a valorização das questões ambientais vem se
tornando um novo desafio para a humanidade (SILVA; QUELHAS, 2006). Acredita-se que
um dos meios para o alcance dessa proposta é por meio da educação, mais especificamente, a
educação ambiental, a qual poderá permitir a construção de um planeta desenvolvido de forma
sustentável. Neste sentido, Leff (2001, p. 237) pondera que “... a Educação converte-se num
processo estratégico com o propósito de formar os valores, habilidades e capacidades para
orientar a transição para a sustentabilidade”.
De maneira a complementar os princípios da educação, segundo a proposta das
diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, preconizadas pela Lei 9.795/1999
envolve-se o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde
cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes
tradicionais, possibilitando tomar decisões transformadoras a partir do meio ambiente natural
ou construído, no qual as pessoas se inserem. Diante disso, o objetivo geral do trabalho é
compreender como está sendo trabalhada a Educação Ambiental em Santa Tereza do Oeste PR, de maneira que contribua para o desenvolvimento sustentável do município.

2. METODOLOGIA
Esta pesquisa, de finalidade aplicada, foi realizada como requisito parcial para
obtenção de aprovação nas disciplinas Métodos de Pesquisa Interdisciplinares e Participativos
e Oficina de Pesquisa, do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável,
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), ministrada pelos professores Dr.
Wilson João Zonin e Dr.ª Adriana Maria de Grandi.
A

fim de responder aos objetivos propostos neste estudo optou-se pelo

estudo qualitativo e descritivo a partir de uma abordagem exploratória. Segundo Demo
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(2002), a pesquisa qualitativa vai além de uma visão simplista e superficial, ela se
aprofunda na compreensão das raízes das questões, considerando o sujeito como ser
social e histórico. A pesquisa qualitativa é descritiva, pois se preocupa em descrever
os fenômenos por meio dos significados que o ambiente manifesta. A abordagem
exploratória sugere que a pesquisa explore a realidade em estudo, buscando maior
conhecimento, Fantinato (2015) enfatiza que essa pesquisa proporciona maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir
hipóteses.
Esta pesquisa teve como tema central a Educação Ambiental, sendo desenvolvida com
três grupos de participantes: gestores do município, diretores das escolas estaduais e diretores
das escolas municipais. A pesquisa de campo foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro de
2018, no município de Santa Tereza do Oeste/PR, e como técnica de pesquisa, utilizou-se o
grupo focal, pela praticidade que a modalidade gera em reunir grupos a fim, centralizando um
tema específico a ser debatido entre os participantes. Utilizada em pesquisas na área
educacional, os autores Vaughn et al. (1996), sinalizam que a entrevista de grupo focal é uma
técnica qualitativa que pode ser usada sozinha ou com outras técnicas qualitativas ou
quantitativas para aprofundar o conhecimento das necessidades do público envolvido.
A primeira sessão aconteceu com as seis diretoras das escolas municipais abrangendo
sete categorias de análise para melhor compreender a presença da Educação Ambiental nas
instituições pesquisadas, sendo elas: interdisciplinaridade, diversidade, formação continuada,
família e comunidade, princípios e valores, projetos da/na escola e PNAE (Alimentação
Saudável e Agricultura Familiar). A segunda sessão foi realizada com quatro diretoras das
escolas estaduais, na qual utilizou-se das mesmas questões estruturadas para as escolas
municipais. No terceiro e último encontro estiveram presentes a secretária do meio ambiente,
a secretária da educação, a representante do conselho municipal do meio ambiente e a
advogada (funcionária da secretaria de meio ambiente), na qual foram abordadas questões
relacionadas ao Plano Diretor do Município, distribuídas em três categorias de análise
relacionadas ao: Desenvolvimento Econômico, Política Social e Política do Meio Ambiente.
Contudo, devido à delimitação deste artigo, aqui só são abordados os resultados obtidos em
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relação às entrevistas feitas com as diretoras, com o consentimento destas todas as entrevistas
foram gravadas e depois transcritas para a realização da análise de dados.
A busca de documentos constitui-se como uma valiosa técnica de abordagem de dados
qualitativos que, segundo Lüdke (1986), tem como objetivo ratificar ou validar as informações
que foram obtidas com outras técnicas de coleta, como a entrevista, a observação e o
questionário. Nesta pesquisa os documentos investigados foram: o Plano Diretor de Santa
Tereza do Oeste, dados do IBGE, Lei nº 9.394/96, Lei nº 9.795/99 e Normas estaduais para a
Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Outra técnica utilizada nesta pesquisa foi a da observação assistemática, esta técnica é
uma fonte rica para a construção de hipóteses permitindo analisar os fatos ou a correlação
existente entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2017). A observação neste trabalho ocorreu
durante a visita nas escolas, onde se pode investigar o ambiente escolar e sua estrutura, a fim
de analisar as condições favoráveis ou não, para práticas relacionadas a Educação Ambiental.
A técnica de análise de conteúdo, utilizada nesta pesquisa, envolveu a verificação da
técnica de análise das comunicações buscando entender de forma crítica o sentido exposto ou
oculto das comunicações. Nesta análise, pode-se analisar o conteúdo das mensagens,
linguagens, expressões verbais entre outros; podendo estas ser verbais (orais ou escritas),
gestuais, e também documentais (SEVERINO, 2007). Todas as informações coletadas nesta
pesquisa através do grupo focal, análise de documentos, e observação, permitiram o alcance
dos objetivos propostos neste estudo, contribuindo com informações tanto para o município
de Santa Tereza do Oeste - PR como também para outros municípios e para a academia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram divididos em sete categorias de análise: interdisciplinaridade,
diversidade, formação continuada, família e comunidade, princípios e valores, projetos da
escola e Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), utilizando-se na análise de
conteúdo para descrever as falas das professoras das escolas municipais e estaduais.
A

interdisciplinaridade vai além do mero diálogo entre as disciplinas,

ela pressupõe problemas em comum a serem resolvidos a partir de diferentes
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perspectivas, de diferentes olhares que as diversas disciplinas têm da realidade diária.
Tendo em vista que a educação ambiental visa à construção de sujeitos críticos de suas
realidades, a partir da identificação e análise dos problemas que se enfrenta na
atualidade e contexto, a interdisciplinaridade apresenta-se como sendo a melhor forma
de se aliar os conhecimentos científicos com a busca de soluções para os problemas
concretos que são enfrentados. E, é por isso, que na legislação sobre Educação
Ambiental (Leis Federal 9.795/99 e Estadual 17.505/2013) preconiza-se que este tema
seja transversal em todas as disciplinas e não aplicado em uma disciplina específica.
Em relação às escolas municipais, a Educação Ambiental é desenvolvida em uma
disciplina única dentro da grade curricular, ocorrendo desde a pré-escola até o ensino
fundamental, compreendendo do 1° ao 5° ano. Dependendo da organização escolar é um
professor, ou mais, que trabalham com a abordagem deste conteúdo. Com base nas
informações repassadas pela diretora Sônia de Fátima P. Suletil, na Escola Levino Jorge
Weidmann, existem três professoras que trabalham com o conteúdo da educação ambiental, e
que cada uma faz em uma série específica. Ainda com base no detalhamento da diretora,
anteriormente, o conteúdo sobre questões ambientais era desenvolvido dentro da disciplina de
Ciências, mas em 1997/1998 ele foi transferido para a disciplina de Educação Ambiental,
seguindo os parâmetros da Lei Complementar 37/1987 (PARANÁ, 1987).
As diretoras afirmam que existe dificuldade em se trabalhar a interdisciplinaridade,
devido ao tempo. Pois, os professores precisam contemplar os conteúdos de suas disciplinas
específicas e acabam se focando nisso. Contribuindo apenas quando em eventos maiores,
como os que são feitos na semana do meio ambiente que geralmente envolvem todas as
disciplinas. Além disso, a troca anual de professores também é um limitante, não permitindo
a continuidade de projetos.
Por fim, outros dois limitantes no trabalho com a educação ambiental e a
interdisciplinaridade são: primeiro, o fato de que, muitas vezes, os professores não gostam de
assumir essa disciplina, pois não é sua formação; e, segundo, pela falta de continuidade entre
os trabalhos/projetos realizados no ensino fundamental com o ensino médio.
Pode-se perceber que a transversalidade prevista para a educação ambiental, de acordo
com as Leis, em todas as disciplinas, não está sendo atendida pelas escolas municipais de
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Santa Tereza do Oeste. Pois, atribuem essa discussão a uma disciplina específica. Este fato
leva a outros problemas levantados pelas diretoras. Segundo as entrevistadas, a disciplina de
educação ambiental é pouco requisitada pelos professores que, em geral, só assumem a mesma
em caso de falta de opção, quando não têm outras disciplinas para fecharem sua carga horária.
Quando há uma disciplina específica, para se discutir a educação ambiental, o restante
dos professores compreende que não é responsabilidade sua trabalhar este tema. Logo, de
início, já ocorre uma desmotivação para que estes se empenhem em refletir sobre como a
educação ambiental poderia ser vinculada aos conteúdos que já ministram, uma vez que essa
responsabilidade lhes é retirada. Ou seja, o trabalho com a interdisciplinaridade acaba,
também, sendo desmotivado. Por outro lado, como nenhum professor é formado em educação
ambiental, afinal nem mesmo existe uma graduação com este tema, necessariamente, quando
os professores precisam escolher qual disciplina ministrar no ano, tenderão a escolher àquelas
em que eles têm formação, ou seja, as que eles já possuem um aprofundamento, pois se
sentirão mais seguros de trabalhar com os alunos em sala de aula. Com isso, a disciplina de
educação ambiental acaba sempre sendo a última opção.
Dessa forma, percebe-se que conceber o trabalho da educação ambiental em uma única
disciplina, leva a uma desmotivação geral de a mesma ser trabalhada na escola. Ao contrário,
se ocorresse a compreensão de que essa discussão é responsabilidade de todos os professores,
a perspectiva transformar-se-ia, e a discussão acerca da educação ambiental poderia ser
fortalecida. Todavia, isso também só ocorreria se estes professores e diretores contassem com
formações continuadas, apoio e valorização dos governos/órgãos públicos para a realização
desses trabalhos e discussões.
Nas Escolas Estaduais a Educação Ambiental é trabalhada de forma transversal em
todas as disciplinas. Todavia, de acordo com Juliana S. O. Marciank, diretora da Escola
Estadual Santa Tereza, as disciplinas que mais se envolvem com esta temática são: geografia,
história e ciências, à que ela manifestou:
Quando comentei das disciplinas de ciências e geografia, são mais com os
trabalhos de horta, os professores [em geral] trabalham os temas
interdisciplinares dentro das salas de aula como temas transversais, existe esse
envolvimento do professor, na questão de etnias, meio ambiente, tema de
formação multidisciplinar, temas sobre as plantas medicinais, na feira de
ciências, houve esse trabalho.
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Todavia, é possível perceber que a interdisciplinaridade, nessas escolas, poderia ser
melhor aproveitada. A Escola Estadual Santa Tereza desenvolve um projeto com horta e
captação de água da chuva. Quando questionado às diretoras se é explorada a potencialidade
da diversidade de estudos que podem surgir a partir dessas práticas, tais como: reforçar o olhar
ecopedagógico e de sustentabilidade do uso da cisterna, onde com a captação e o
reaproveitamento da água para lavar saguões e dar descargas em banheiro, também a utilização
para irrigar a horta, onde os professores poderão trabalhar nesse espaço as disciplinas de
matemática (formas geométricas, espaçamentos, metragem, cálculo), ciências (ciclagem
natural de nutrientes, decomposição, formação do solo), geografia (características da
superfície do planeta Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente
e vice-versa, permitindo ao aluno compreender melhor o ambiente em que vive) as diretoras
afirmaram que ainda há dificuldade em se fazer essas conexões.
Em relação à diversidade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e os
Parâmetros Curriculares Nacionais preconizam a atenção à diversidade da comunidade
escolar. Diversidade étnica, cultural, econômica, social, entre outras. Segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012, p. 4), um dos princípios
da educação ambiental é “respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva,
étnica, racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o valor
da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania planetária”.
Sendo assim, um dos objetivos da educação ambiental é que os currículos enfatizem a natureza
como fonte de vida e relacionem “a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos,
à saúde, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual,
e à superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social” (BRASIL,
2012, p. 4).
Para tanto, dentro da organização curricular, deve-se ter o compromisso “da instituição
educacional, o papel socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero,
etnia, raça e diversidade que compõem as ações educativas, (...) da Educação Básica e da
Educação Superior” (BRASIL, 2012, p. 5).
Nas Escolas Municipais, a questão da diversidade é trabalhada a partir dos
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conteúdos, com reflexões e observações. As diretoras afirmaram que não é realizada nenhuma
discussão em relação à questão de gênero, pois consideram que as crianças são muito novas
para este tipo de discussão; quando surge alguma situação em demanda específica, então se
trabalha o tema, mas não tem um conteúdo/planejamento para abordar essa discussão.
Em relação à diversidade religiosa, as diretoras consideram importante que seja feita
essa discussão, pois existe muita diversidade no município. A disciplina de ensino religioso
busca abordar as questões quanto a diversidade étnica, cultural e social.
Observou-se que a temática da diversidade poderia ser melhor abordada nas escolas
municipais como, por exemplo, as diferenças de gênero. Existe um preconceito na sociedade,
ainda, quando se fala na discussão de relações de gênero na infância, devido ao
desconhecimento do conteúdo e da importância da mesma. É desde muito cedo que as crianças
começam a diferenciar diversos papéis que, no decorrer do tempo, se mostraram desiguais na
sociedade, podendo gerar relações de conflito e violência entre homens e mulheres
(MURARO, 2007).
Nas escolas estaduais as diretoras identificaram alguns problemas relacionados com o
tema da diversidade. Segundo a Diretora Juliana, no período da manhã, frequentam os
estudantes com maior poder aquisitivo. Os problemas que estes alunos apresentam estão
relacionados, na maioria, a questões psicológicas: depressão, mutilação, ideação e tentativas
de suicídio. No período da tarde e noite, frequentam os alunos com menor poder aquisitivo, e
os problemas que surgem são outros, destacando-se a questão da violência; a diretora Juliana
Marciniak atribui isso ao fato de muitos estudantes terem pais que já foram ou estão presos,
dessa forma, as diferentes violências vivenciadas nas famílias são reproduzidas no ambiente
escolar. A maioria das brigas ocorre fora da escola e surge de discussões, sobretudo, geradas
em conversas pelo aplicativo WhatsApp, tendo como causa relações amorosas e a falta de
controle das emoções dos jovens. Além disso, a escola apresenta problemas com o consumo
de drogas, já desde o sexto ano do ensino fundamental, tais como maconha, LSD, cigarro e
álcool.
Para enfrentar esses problemas tão complexos, a direção da Escola Santa Tereza busca
ajuda de profissionais da saúde, da prefeitura, do conselho tutelar e palestras diversas para a
conscientização destes temas. Tal como pode ser observado no excerto da diretora:
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A escola tem muitas situações de violência, as ideias de suicídio, não é um ou 2,
são grupos de suicídios que existiam dentro da escola e que descobrimos. As
parcerias são fundamentais para minimizar e conter esses casos (Juliana S. O.
Marciniak, Diretora da Escola Estadual Santa Tereza).

Como os problemas dos estudantes são muitos e complexos, as diretoras exigiram a
contratação de mais profissionais, pela prefeitura, para auxiliá-las neste trabalho. Tendo sido
disponibilizado a contratação de mais dois profissionais. Todavia, isto ainda continua sendo
insuficiente. Segundo a diretora da Escola Estadual do Campo de Santa Maria, Vânia Aquino,
o Estado deveria disponibilizar um psicólogo para cada escola.
Outros dois tipos de diversidade estão presentes e têm sido trabalhados de forma satisfatória,
segundo as diretoras. A questão da inclusão de deficientes (mental, visual) melhorou muito
devido às formações com os profissionais e a Lei de Inclusão n° 13.146/2015, que permitiu a
criação das salas de recurso (BRASIL, 2015). Em relação à homossexualidade, não há
preconceito entre os alunos, o que ocorre é o medo de revelar aos familiares.
O que salta aos olhos, como um problema prioritário a ser trabalhado, diz respeito aos
problemas psicológicos enfrentados pelos estudantes. Este tema se relaciona com a discussão
de princípios e valores. Vive-se uma “crise de civilização” (LEFF, 2001), uma crise de valores
e de sentido. Qual o sentido da vida? Quando um jovem se faz essa pergunta nos dias de hoje,
qual será a resposta que ele obtém? Observa-se que a visão liberal e cartesiana que fortaleceu
o egoísmo individualizante trouxe problemas não só para a relação com o meio ambiente
(levando a sua destruição), mas também a relação entre os seres humanos, bem como na
relação consigo mesmo. Qual o sentido em viver em uma sociedade na qual impera a
competição e a disputa a todo momento? Na qual a cooperação não é vista, nem valorizada?
Uma sociedade que destrói seus próprios meios de sobrevivência? Somado a tudo isso, temse
uma sociedade que, de tanto individualizar-se, entende que os problemas são individuais e não
têm causas sociais. Ou seja, os indivíduos não se compreendem como sujeitos da construção
histórica, e não compreendem a construção histórica interferindo na vida deles.
Nesse sentido, a educação ambiental poderia contribuir quando se preconiza a
construção de sujeitos críticos, que sejam capazes de refletir sobre a sua própria realidade,
sobre os problemas que identificam e vivenciam no seu dia a dia, sejam eles no plano micro
ou macro. A educação ambiental preconiza que se relacionem os problemas ambientais com
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os sociais, que se quebrem “as caixinhas”, que sejam capazes de visualizar o todo, logo,
compreender que não existem partes separadas, mas sim, que tudo está interligado. Sendo
assim, procura gerar a compreensão de que sozinho se é capaz de muito pouco, mas, quando
unidos à capacidade de construir a história, gera-se a possibilidade de sonho conjunto. A
educação ambiental tem a potencialidade de fazer com que as pessoas voltem a sonhar.
Tornou-se visível a percepção de que as escolas estaduais enfrentam desafios muito
sérios no que diz respeito ao trabalho com a diversidade. Essas escolas se mostraram
empenhadas na busca de soluções para os problemas apresentados, todavia, constatou-se a
necessidade de que os órgãos públicos (prefeitura e governo estadual) deem mais apoio a estas
escolas na resolução desses conflitos, por meio de recursos, contratação de profissionais
especializados e a formação continuada.
Em relação à formação continuada, a legislação compreende que transversalidade em
todas as disciplinas é a melhor forma para se abordar este tema, apesar de sua complexidade.
Todavia, para que isso ocorra, as formações são essenciais para que os profissionais aprendam,
discutam, criem, as formas mais adequadas de abordarem este tema em suas atividades/aulas.
De acordo as diretoras das escolas municipais, existe formação continuada para os professores,
sobretudo, a partir de parcerias feitas com a Itaipu e com o Sicredi. O município também
oferece formações com o tema sobre a educação ambiental.
Já o Estado realiza formação continuada com temas pré-estabelecidos. Contudo, como
não são temas que se vinculam com a realidade das escolas, as diretoras adaptam estes temas
e fazem formações, com temáticas que estejam mais voltadas à necessidade que é detectada
no momento, como por exemplo, a prevenção ao suicídio. As escolas estaduais recebem
formação continuada no início do ano, em julho e em outubro. A parceria com a Itaipu se
tornou importante, pois ela é fomentadora de muitos cursos e fornece diversas outras
formações para a equipe da Rede Escolar de Santa Tereza do Oeste. Segundo as diretoras, os
professores de ciências e biologia têm formação em educação ambiental, em relação aos
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e a Agenda 2030.
Apesar de não ter ocorrido entrevistas com os professores, ficou claro que, embora seja
aplicado o princípio da transversalidade quanto à educação ambiental nas escolas estaduais,
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não são todos os professores que recebem formação para isso. Sendo assim, seria interessante
que fosse pensado em formação continuada para todos os professores.
Em relação à categoria de análise família e comunidade, o Programa Nacional de Educação
Ambiental (ProNEA), ao propor a reestruturação dos currículos escolares para a promoção da
educação ambiental, indica a importância do desenvolvimento de projetos pedagógicos de
pesquisas em todos os âmbitos, permitindo o envolvimento das comunidades. Buscando a
construção do processo de socialização, propiciando que o aluno se torne um cidadão
responsável e multiplicador de ações ecológicas e sustentáveis. Além disso, a proposição do
Art. 225 na seção VI da Constituição Federal, pontua que a educação ambiental deve ocorrer
em todos os níveis de ensino, permeando a conscientização pública sobre estes temas
(BRASIL, 1988). Ou seja, a união e o diálogo entre escola/estudantes com família e
comunidade são uma ótima forma de promover a aprendizagem, construir conhecimentos e
contribuir para o desenvolvimento das próprias famílias e comunidade.
Segundo as diretoras das escolas municipais, poucas famílias participam das atividades
nas/das escolas. A diretora da Escola Hélio Balarotti, esclareceu que “é um meio a meio”. Têm
aquelas, que se precisar, estão todos os dias na escola e têm aquelas que não aparecem.
Situação que se torna preocupante, pois o sentido de pertença acaba sendo negligenciado,
motivando ao aluno a sensação de abandono.
Quanto à participação da comunidade nos projetos escolares, foi enfatizado que “a
comunidade é mais difícil de interagir. É até mais fácil a família do que, de certa forma, o
setor da comunidade” (Carla Perinazzo, Diretora da Escola Municipal Hélio Balarotti). A
interação da comunidade ocorre quando são organizadas festas. E, também, quando são
desenvolvidos projetos maiores como, por exemplo, o projeto da coleta seletiva.
Segundo a fala de algumas diretoras, há muitos problemas com as famílias, motivados
pelo fato de os pais não saberem mais educar as crianças. Pais de crianças de três anos falam
“não sei mais o que fazer com meus filhos”. A partir da avaliação das diretoras, a comunidade
não tem trazido coisas boas para a escola. “Os pais não sabem mais dizer não aos filhos”.
Assim como foi visto nas escolas municipais, nas escolas estaduais a participação das
famílias também é restrita. Muitas só vão à escola se o Conselho Tutelar acionar, conforme
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salientou a diretora Salete Provesan, da Escola do Campo Artur Agostini, “muitos pais vêm
somente na escola se o Conselho tutelar for chamar”.
Em relação à comunidade, sua única participação é na feira de ciências. Não há
interesse por parte dos pais e comunidade em trabalhar na Associação de Pais, Mestres e
Funcionários (APMF) e no Conselho Escolar.
Na Escola Estadual do Campo de Santa Maria, a diretora Vânia Aquino afirma que a
situação é um pouco melhor. Todavia, também enfrenta problemas similares. Ficou evidente
o quanto há de negligência por parte das famílias no acompanhamento dos seus filhos nas
atividades estudantis. Esses problemas enfrentados nas escolas parecem ter como uma
possível forma de resolução a criação de projetos que é o tema da próxima categoria de
análise.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (BRASIL, 2012), no
que diz respeito à organização escolar, é definido no Art. 17 que “considerando os saberes e
os valores da sustentabilidade, a diversidade de manifestações da vida, os princípios e os
objetivos estabelecidos, o planejamento curricular e a gestão da instituição de ensino devem
promover (...)”, dentre outras atividades, “projetos (...) que valorizem o sentido de
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as diferentes
culturas locais, (...) inclusive desenvolvidas em espaços nos quais os estudantes se
identifiquem como integrantes da natureza (...)” (BRASIL, 2012, p. 6). Os projetos
transversais são capazes de orientar o conhecimento acumulado nas diversas disciplinas e
saberes, entre educadores e educandos. Assim como, são importantes como um meio de
envolver família e comunidade, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um
todo.
Os projetos desenvolvidos nas escolas municipais contam com diversas parcerias.
Dentre elas a Sicredi, a Itaipu Binacional, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR),
Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a própria
Secretaria do Meio Ambiente do município. Alguns temas de projetos desenvolvidos são:
recuperação de nascentes, prevenção contra a dengue e a coleta seletiva.
Atualmente, na escola Levino Jorge Weidmann, está ocorrendo um projeto em parceria
com a Sicredi, de educação financeira. Neste projeto, a escola está arrecadando óleo usado
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para a fabricação de sabão. Este sabão é comercializado e o dinheiro destinado para atividades
realizadas com os estudantes, conforme excerto da diretora Sônia:
Os projetos estão ainda engatinhando. Um que eu espero que continue, em
relação a educação ambiental, é a coleta do óleo. Para fazer sabão para o uso da
escola, vai estar revendendo para os pais. Porque o óleo vai para o meio ambiente
e é prejudicial. E no início eu pensava assim que era pouco. Gente, nós estamos
com tanto óleo lá, que vai dar tanto sabão. E vamos fazer junto um bazar de
roupas, para incentivar as crianças no projeto de educação financeira. Eu achei
que não ia ter participação das famílias. Gente, todo dia está chegando óleo
(Sônia de Fátima Pereira Suletil, Diretora da Escola Municipal Levino Jorge
Weidmann).

O sucesso desse projeto está ocorrendo devido à preocupação do impacto do óleo no
meio ambiente e ao interesse das crianças, “elas querem ver acontecer”, querem compreender
o real significado do óleo no meio ambiente e oferecer alternativas para isso.
No CMEI Mariano Otto, existe o projeto de horta e de brinquedos recicláveis. De
acordo com sua coordenadora Pollyane Z. Sartori, “no Projeto com os brinquedos recicláveis,
os pais tinham que produzir o brinquedo com o filho em casa. Tem pai que fez avião que tem
luz e tudo. Teve pai mais empolgado que a criança”. Este projeto trouxe pontos positivos, pois
aproximou os pais das crianças e a família da escola.
No CMEI Natalino Redivo, de acordo com sua coordenadora, está sendo desenvolvido
o projeto de incentivo à leitura, da maleta viajante, com apoio do Sicredi. As crianças levam
o livro para casa, para a leitura ser feita junto com os pais. Além disso, é solicitado o resgate
de histórias antigas, a serem compartilhadas na escola. Despertando o interesse das crianças.
Em 2014 ocorreu também o projeto de coleta de pilhas e baterias.
Na Escola Municipal Hélio Balarotti, há alguns anos teve o projeto de horta e
compostagem. Todavia, algumas parcerias não deram certo e os professores envolvidos
ficaram desmotivados. O Projeto de Educação Financeira também está sendo executado neste
colégio e tem estimulado os estudantes a estudarem mais. Há um tempo desenvolveram o
projeto da coleta seletiva. Como o município não tem coleta seletiva, a temática fez muito
sucesso. Mas, ocorria que em sala ensinavam as crianças a separar e depois vinha o caminhão
do município e misturava tudo junto. Isso foi desmotivador para estudantes e professores.
Em relação à disposição dos professores para trabalharem com os projetos nas escolas,
“nessa parte, tem alguns que são muito parceiros, que adoram essa metodologia, mas são
poucos. A coordenação e a direção têm sempre que estar acompanhando de perto para poder
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sair”, palavras de Sonia Suletil, diretora da Escola Levino Jorge Weidmann. A dificuldade
ocorre, pois, os professores ficam preocupados com os conteúdos que precisam lecionar aos
alunos. Outra questão geradora de problemas para a continuidade dos projetos, é a constante
troca de professores.
A Escola Estadual Santa Tereza desenvolveu o Projeto Mais Educação, com recursos
federais, com o intuito de construir uma horta e uma cisterna. Nesse projeto ocorreram várias
parcerias, a Secretaria do Meio Ambiente ajudou na reconstrução da horta e na captação de
água da chuva, mas este também passou por um período de desativação. Entretanto, novas
parcerias, tais como com a Secretaria de Agricultura, alguns professores de Ciências e uns
grupos de estudantes, permitiram que o projeto fosse reativado. Isto gerou nova motivação e
conscientização quanto a alimentação saudável e importância da produção orgânica.
Outro projeto importante que vem sendo desenvolvido nas escolas estaduais é o
“despertando vocações”. Ele surgiu a partir da parceria com uma empresa privada, a Cool
Seed (empresa de construção de silos de secagem de grãos). Onde o dono da empresa, o senhor
Francisco, faz um resgate da sua história, conta as dificuldades enfrentadas, a pobreza e a
superação econômica por meio da invenção dos primeiros equipamentos. O 2° e 3° ano do
ensino médio realizam visitas à fábrica, à UNIPAR e ao SENAC, com o intuito de despertar
a vontade de continuar com os estudos. Com isso, aproveitam para a aplicação de testes
vocacionais. Além disso, são feitas palestras com os temas cidadania, prevenção das drogas,
entre outros. E há o projeto jovem aprendiz que emprega os jovens recém-formados no próprio
município.
Outro projeto existente é o sobre Justiça Restaurativa. Em parceria com o Núcleo de
Educação. Trabalha com o respeito, amor e perdão. Busca conquistar a confiança para que os
estudantes falem sobre os seus problemas com o intuito de gerar uma cura emocional. De
acordo com as diretoras, foi percebida uma mudança muito grande nos estudantes178.

178

Outros projetos realizados nas escolas estaduais são: agrinho, feira cultural, inter-salas (jogos), trabalho com
horta e compostagem, trabalho com reciclagem, alimentação saudável. Este último é realizado a partir da
discussão da alimentação escolar, que é oriunda da agricultura familiar do município, no caso, de assentados da
reforma agrária. Neste projeto, os alunos realizaram visitas ao Assentamento Sepé Tiaraju, onde puderam
conhecer como a produção dos alimentos orgânicos é realizada. Além disso, puderam visitar sítios modelos de
sustentabilidade, como a chácara do vice-prefeito Ivonir e o Instituto Pedra da Mata.
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O que foi possível perceber é a potencialidade que o trabalho com os projetos
apresenta, justamente, num dos maiores problemas que as escolas enfrentam – a relação com
a família e comunidade. Os projetos descritos pelas diretoras demonstram que tiveram sucesso
nessa parceria – familiares e comunidade. Nesse sentido, percebe-se a importância de se
investir nesses processos, pois mostram-se como um meio profícuo de avançar nas relações
familiares, com a comunidade e desenvolvem o aprendizado das crianças e jovens.
Por fim, o tema da Alimentação Saudável, vinculado ao PNAE e ao trabalho da
Agricultura Familiar, envolve vários assuntos muito ricos paras as reflexões, discussões e
trabalhos com a Educação Ambiental. Como um tema interdisciplinar, aborda problemas
complexos, os quais podem ser explorados em diferentes disciplinas. Sendo assim, os
estudantes, ao mesmo tempo em que podem aprender diferentes conteúdos, que estão
presentes nos currículos das disciplinas, podem contribuir para a reflexão de suas próprias
realidades no município e região, bem como pensar em projetos e meios para resolver os
desafios encontrados e/ou, fortalecer potencialidades identificadas.
Em Santa Tereza do Oeste, a prefeitura mantém o compromisso da aquisição de 30%
da alimentação escolar da agricultura familiar, prevista pela Lei 11.947/2009 (BRASIL, 2009).
Grande parte desses alimentos é oriunda dos assentamentos de reforma agrária do município,
Olga Benário e Sepé Tiaraju, que preserva a preocupação em produzir alimentos orgânicos.
Atualmente, a prefeitura estuda a possibilidade de aumentar este percentual de compra dos
alimentos da agricultura familiar. Temática que passa a ser discorrido em relação às escolas
de Santa Tereza do Oeste.
As diretoras das escolas municipais afirmaram que, como as crianças são muito
pequenas, estes temas ainda não são trabalhados. Mas as escolas adquirem produtos do PNAE,
orgânicos e as merendeiras passaram por vários cursos, inclusive pela Itaipu, para oferecer
comidas com aparência e sabor que pudessem ser valorizados pelas crianças. De acordo com
a professora Sônia Suletil, da Escola Levino Jorge Weidmann, “é valorizado lá na minha
escola [a alimentação saudável], lá as merendeiras são muito boas. As crianças realmente
adoram as comidas”. Sua afirmação permite observar que um alimento quando feito com
conhecimento de seus nutrientes, pode fazer a diferença no prato dos estudantes.
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Embora, muitas vezes não seja aprofundado o tema da alimentação escolar fazendo o
vínculo com a produção orgânica da agricultura familiar do município, percebe-se que o tema
da qualidade da alimentação é algo que está presente nas escolas. Ou seja, a preocupação com
a alimentação saudável existe. A manutenção, das hortas e dos projetos permitiu a percepção
da importância de que estes tipos de alimentos podem se tornar de larga escala, para a
alimentação dos alunos.
Apesar de todas as escolas municipais receberem alimentos oriundos da agricultura
familiar do município de Santa Tereza do Oeste, mais especificamente, alimentos orgânicos
de assentamentos, as diretoras afirmaram que não conhecem os assentamentos, nem os
trabalhos realizados por eles. Que nunca foi feito nenhuma excursão para levar as crianças
para conhecerem essas experiências. Observa-se que existe um imenso potencial ainda
inexplorado por essas escolas: conhecer a história de seu próprio município; como esses
assentamentos foram formados, bem como a forma que produzem os alimentos. Poder-se-ia
estudar as diferenças de produção da agricultura familiar com o Agronegócio. Outras situações
a serem analisadas se faz com relação a diversidade/qualidade da produção, assim como o
processo para que esses alimentos chegam até a escola. Percebe-se que muitas situações
podem ser repassadas em relação ao agronegócio e os impactos que a monocultura pode causar
ao meio ambiente. Mesmo que se trate de crianças pequenas, excursões para conhecer o espaço
de produção dessas famílias assentadas é uma ótima forma de sensibilização. Além do contato
com a terra, saber de onde vêm os alimentos é uma importante forma de mostrar às crianças a
realidade que as cerca.
As escolas estaduais também recebem alimentos orgânicos oriundos da agricultura
familiar, vindos dos assentamentos Sepé Tiaraju e Olga Benário. Os cardápios são feitos nas
escolas (o Estado não tem nutricionista por núcleo e muito menos nas escolas). Os professores
conhecem a história desses assentamentos e trabalham isso com os alunos em sala de aula. E
visitas ao assentamento Sepé Tiaraju já foram realizadas. Os alunos também foram conhecer
a chácara do vice-prefeito Ivonir, técnico agrícola aposentado. Sua propriedade é um exemplo
de sustentabilidade, com produção sem agrotóxicos e adubos químicos, com produção de
frutas, hortaliças, frango e experiências com um biodigestor. Também levaram um grupo de
alunos no ano anterior ao Instituto Pedra da Mata que foca em suas práticas à educação e a
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sustentabilidade. O Instituto diante de suas atividades relacionadas a novos modelos de
habitação, produção de alimentos, saneamento, energias alternativas, educação e trabalho
centrados na vida, promovem a reflexão sobre o paradigma vigente na sociedade de consumo,
criando condições para o questionamento e a criação de novas formas de existir mais
satisfatórias e sustentáveis.
Segundo a diretora Juliana Marciniack da escola Santa Tereza “toda a visita externa
em propriedades referenciais provoca nos alunos e professores uma reflexão sobre
comportamento”. E, antes das visitas, discussões e análises sobre a proposta são realizadas em
sala de aula. Tendo isso em vista, observou-se que as escolas estaduais já perceberam o
potencial que o município apresenta e trabalham sobre isso com seus estudantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A equipe buscou por meio desta pesquisa, no município de Santa Tereza do Oeste,
identificar como a Educação Ambiental vem sendo trabalhada, de maneira que contribua para
o desenvolvimento sustentável do município.
Foi constatado que as escolas municipais têm cumprido de forma parcial a legislação
sobre Educação Ambiental, pois não atendem a determinação de que a educação ambiental
seja trabalhada de forma transversal em todas as disciplinas e não apenas em uma única.
Situação que gera outros problemas enfrentados pela rede municipal como, por exemplo, o
desinteresse dos professores em trabalhar com este assunto. Por outro lado, observou-se que a
rede municipal segue as Leis quanto a preocupação de trabalhar com a interdisciplinaridade,
projetos que envolvam a família e comunidade, a construção e disseminação de princípios e
valores e a formação continuada de seus profissionais. Contudo, existe um potencial muito
grande no município que poderia ser melhor aproveitado pelas escolas municipais em relação
as atividades de educação ambiental. Mas, que o apoio do governo municipal se torna
fundamental. Assim como, o papel das famílias e comunidade, para que valorizem e apoiem
os trabalhos desses profissionais.
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Em relação às escolas estaduais, as mesmas têm seguido as normativas. Contudo, assim
como as municipais, elas poderiam aproveitar melhor o trabalho com a interdisciplinaridade e
as contradições expostas no município (pela secretaria de meio ambiente e comunidade), para
a formação de sujeitos críticos. Da mesma forma, estes profissionais da educação precisam do
apoio dos governos municipais e estaduais, seja na contratação de profissionais especializados,
seja através de recursos ou formações continuadas, para que o trabalho com educação
ambiental se fortaleça.
Sendo assim, ficou evidenciado que a educação ambiental tem contribuído para o
desenvolvimento do município em relação à conscientização de questões como coleta seletiva,
limpeza dos espaços urbanos e alimentação saudável. Todavia, ficou claro que existe um
potencial ainda pouco explorado, como a contradição entre a agricultura familiar e
agronegócio, discussões sobre saneamento básico, sobre como a sociedade tem gerado a
individualização excessiva dos sujeitos, perdendo a capacidade de se organizar e reivindicar
mudanças, focando apenas em seus problemas pessoais sem conseguir perceber as causas
sociais dos mesmos, levando, inclusive a problemas psicológicos.
Indica-se, com isso, as sugestões acima levantadas, como temas de futuros trabalhos e
projetos a serem desenvolvidos pela educação ambiental. Sugere-se, também a importância
das parcerias entres as escolas e os governos municipais e estaduais. Assim como, com a
comunidade que traz diferentes perspectivas dos problemas enfrentados nos municípios, assim
como, alternativas e sugestões para enfrentá-los e resolvê-los. Como exemplos positivos à essa
temática, podem ser citados os assentamentos de reforma agrária que trabalham com a
agroecologia e o Instituto Pedra da Mata que apresenta diferentes experiências de
sustentabilidade e oferece formações/oficinas diversas.
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POTECIALIDADES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SANTA
TEREZA DO OESTE/PR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL
POTECIALITIES AND CHALLENGES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN
SANTA TEREZA DO OESTE / PR AS A PROMOTER OF SUSTAINABLE RURAL
DEVELOPMENT

Grupo de Trabalho: GT5 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE
BACIAS
Resumo
A Educação ambiental quando trabalhada dentro da proposta das Leis Federal 9.795/99 e
Estadual 17.505/2013) na qual preconiza que este tema seja transversal em todas as
disciplinas, possibilita na formação do sujeito, uma consciência voltada a sustentabilidade na
qual suas práticas contemplem e priorizem os aspectos sociais, ambientais e econômicos de
maneira igualitária, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável. Diante dessa
importância esta pesquisa objetivou compreender como vem sendo trabalhada a Educação
Ambiental em Santa Tereza do Oeste - PR, de maneira que contribua para o desenvolvimento
sustentável do município. Através do método qualitativo, descritivo de caráter exploratório e
utilizando como instrumento de coleta de dados a análise documental, grupo focal e
observação assistemática foi possível observar que, apesar das escolas municipais e estaduais
contemplarem em sua proposta pedagógica a educação ambiental, a mesma não está sendo
tratada da maneira posposta na legislação. Porém, é notória a sua contribuição para o
desenvolvimento do município e na formação cidadã.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Formação Cidadã. Leis Federal 9.795/99 e Estadual
17.505/2013.
Abstract
Environmental education when working within the proposal of Federal Laws 9.795 / 99 and
State 17.505/2013) in which it advocates that this theme be transversal in all disciplines,
allows in the formation of the subject, a conscience focused on sustainability in which its
practices contemplate and prioritize social, environmental and economic aspects in an
egalitarian way, thus contributing to sustainable development. Given this importance, this
research aimed to understand how the Environmental Education in Santa Tereza do Oeste PR has been worked, in a way that contributes to the sustainable development of the
municipality. Through the qualitative, descriptive method of exploratory character and using
as an instrument of data collection the documentary analysis, focus group and unsystematic
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observation it was possible to observe that, although the municipal and state schools
contemplate in their pedagogical proposal the environmental education, it is not being dealt
with in the established way in the legislation. However, its contribution to the development of
the municipality and to the citizen training is notorious.
Key words: Sustainability. Formation of Citizenship. Federal Laws 9.795/99 and State Law
17.505/2013.

1. INTRODUÇÃO

A

extração dos recursos naturais esteve presente desde o surgimento do

homem, porém mudanças no estilo de vida da humanidade contribuíram no aumento
da extração e na modificação das formas de relação do ser humano com a natureza,
consequentemente, levou à degradação ambiental. Em um primeiro momento, o
indivíduo passa a utilizar desses recursos como meio de subsistência, fabricando
utensílios para a caça, pesca e coleta de frutos. No entanto, com a Revolução Industrial,
a extração dos recursos naturais passou a ser em maior escala e sem respeitar mais os
ciclos da natureza, tendo como consequência, o início dos graves problemas
ambientais (LEAL et al., 2008).
A partir da segunda metade do século XX, quando o paradigma de crescimento voltado
ao capitalismo e um sistema de produção em massa incentivou o consumo desenfreado,
enormes desequilíbrios começaram a ser evidenciados. Chiaravalloti e Pádua (2011) explicam
que, se por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria,
a degradação ambiental e a poluição alcançaram recordes diariamente.
Diante dessa problemática, os assuntos ambientais passaram a ocupar cada vez mais
espaço, tornando-se preocupação à sociedade contemporânea. Tensão que resulta em um
repensar sobre a forma de consumo dos indivíduos, das organizações, bem como, novas ações
por meio de políticas públicas a minimizarem os efeitos que a sociedade causa ao meio
ambiente. Para tanto, a economia, o ambiente e o social passam a ser discutidos conjuntamente
e nenhum seria privilegiado em função da supressão do outro (CHIARAVALLOTI; PÁDUA,
2011). Essa proposta de caráter sistêmico foi chamada de tripé da sustentabilidade.
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Diante dessa abordagem sustentável, o foco que se tinha na economia capitalista, em
relação à utilização de recursos naturais, passa a ser substituído por um conceito mais amplo
de desenvolvimento sustentável. Nessa nova proposta surge a preocupação de práticas que
permitam um equilíbrio entre o meio ambiente e a utilização dos recursos naturais
possibilitando minimizar os efeitos causados, a fim de que atenda a demanda presente, sem
comprometer as gerações futuras. Assim, a valorização das questões ambientais vem se
tornando um novo desafio para a humanidade (SILVA; QUELHAS, 2006). Acredita-se que
um dos meios para o alcance dessa proposta é por meio da educação, mais especificamente, a
educação ambiental, a qual poderá permitir a construção de um planeta desenvolvido de forma
sustentável. Neste sentido, Leff (2001, p. 237) pondera que “... a Educação converte-se num
processo estratégico com o propósito de formar os valores, habilidades e capacidades para
orientar a transição para a sustentabilidade”.
De maneira a complementar os princípios da educação, segundo a proposta das
diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, preconizadas pela Lei 9.795/1999
envolve-se o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde
cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes
tradicionais, possibilitando tomar decisões transformadoras a partir do meio ambiente natural
ou construído, no qual as pessoas se inserem. Diante disso, o objetivo geral do trabalho é
compreender como está sendo trabalhada a Educação Ambiental em Santa Tereza do Oeste PR, de maneira que contribua para o desenvolvimento sustentável do município.

2. METODOLOGIA
Esta pesquisa, de finalidade aplicada, foi realizada como requisito parcial para
obtenção de aprovação nas disciplinas Métodos de Pesquisa Interdisciplinares e Participativos
e Oficina de Pesquisa, do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável,
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), ministrada pelos professores Dr.
Wilson João Zonin e Dr.ª Adriana Maria de Grandi.
A

fim de responder aos objetivos propostos neste estudo optou-se pelo

estudo qualitativo e descritivo a partir de uma abordagem exploratória. Segundo Demo
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(2002), a pesquisa qualitativa vai além de uma visão simplista e superficial, ela se
aprofunda na compreensão das raízes das questões, considerando o sujeito como ser
social e histórico. A pesquisa qualitativa é descritiva, pois se preocupa em descrever
os fenômenos por meio dos significados que o ambiente manifesta. A abordagem
exploratória sugere que a pesquisa explore a realidade em estudo, buscando maior
conhecimento, Fantinato (2015) enfatiza que essa pesquisa proporciona maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir
hipóteses.
Esta pesquisa teve como tema central a Educação Ambiental, sendo desenvolvida com
três grupos de participantes: gestores do município, diretores das escolas estaduais e diretores
das escolas municipais. A pesquisa de campo foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro de
2018, no município de Santa Tereza do Oeste/PR, e como técnica de pesquisa, utilizou-se o
grupo focal, pela praticidade que a modalidade gera em reunir grupos a fim, centralizando um
tema específico a ser debatido entre os participantes. Utilizada em pesquisas na área
educacional, os autores Vaughn et al. (1996), sinalizam que a entrevista de grupo focal é uma
técnica qualitativa que pode ser usada sozinha ou com outras técnicas qualitativas ou
quantitativas para aprofundar o conhecimento das necessidades do público envolvido.
A primeira sessão aconteceu com as seis diretoras das escolas municipais abrangendo
sete categorias de análise para melhor compreender a presença da Educação Ambiental nas
instituições pesquisadas, sendo elas: interdisciplinaridade, diversidade, formação continuada,
família e comunidade, princípios e valores, projetos da/na escola e PNAE (Alimentação
Saudável e Agricultura Familiar). A segunda sessão foi realizada com quatro diretoras das
escolas estaduais, na qual utilizou-se das mesmas questões estruturadas para as escolas
municipais. No terceiro e último encontro estiveram presentes a secretária do meio ambiente,
a secretária da educação, a representante do conselho municipal do meio ambiente e a
advogada (funcionária da secretaria de meio ambiente), na qual foram abordadas questões
relacionadas ao Plano Diretor do Município, distribuídas em três categorias de análise
relacionadas ao: Desenvolvimento Econômico, Política Social e Política do Meio Ambiente.
Contudo, devido à delimitação deste artigo, aqui só são abordados os resultados obtidos em

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

relação às entrevistas feitas com as diretoras, com o consentimento destas todas as entrevistas
foram gravadas e depois transcritas para a realização da análise de dados.
A busca de documentos constitui-se como uma valiosa técnica de abordagem de dados
qualitativos que, segundo Lüdke (1986), tem como objetivo ratificar ou validar as informações
que foram obtidas com outras técnicas de coleta, como a entrevista, a observação e o
questionário. Nesta pesquisa os documentos investigados foram: o Plano Diretor de Santa
Tereza do Oeste, dados do IBGE, Lei nº 9.394/96, Lei nº 9.795/99 e Normas estaduais para a
Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Outra técnica utilizada nesta pesquisa foi a da observação assistemática, esta técnica é
uma fonte rica para a construção de hipóteses permitindo analisar os fatos ou a correlação
existente entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2017). A observação neste trabalho ocorreu
durante a visita nas escolas, onde se pode investigar o ambiente escolar e sua estrutura, a fim
de analisar as condições favoráveis ou não, para práticas relacionadas a Educação Ambiental.
A técnica de análise de conteúdo, utilizada nesta pesquisa, envolveu a verificação da
técnica de análise das comunicações buscando entender de forma crítica o sentido exposto ou
oculto das comunicações. Nesta análise, pode-se analisar o conteúdo das mensagens,
linguagens, expressões verbais entre outros; podendo estas ser verbais (orais ou escritas),
gestuais, e também documentais (SEVERINO, 2007). Todas as informações coletadas nesta
pesquisa através do grupo focal, análise de documentos, e observação, permitiram o alcance
dos objetivos propostos neste estudo, contribuindo com informações tanto para o município
de Santa Tereza do Oeste - PR como também para outros municípios e para a academia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram divididos em sete categorias de análise: interdisciplinaridade,
diversidade, formação continuada, família e comunidade, princípios e valores, projetos da
escola e Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), utilizando-se na análise de
conteúdo para descrever as falas das professoras das escolas municipais e estaduais.
A

interdisciplinaridade vai além do mero diálogo entre as disciplinas, ela

pressupõe problemas em comum a serem resolvidos a partir de diferentes perspectivas, de
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diferentes olhares que as diversas disciplinas têm da realidade diária. Tendo em vista que a
educação ambiental visa à construção de sujeitos críticos de suas realidades, a partir da
identificação e análise dos problemas que se enfrenta na atualidade e contexto, a
interdisciplinaridade apresenta-se como sendo a melhor forma de se aliar os conhecimentos
científicos com a busca de soluções para os problemas concretos que são enfrentados. E, é por
isso, que na legislação sobre Educação Ambiental (Leis Federal 9.795/99 e Estadual
17.505/2013) preconiza-se que este tema seja transversal em todas as disciplinas e não aplicado
em uma disciplina específica.
Em relação às escolas municipais, a Educação Ambiental é desenvolvida em uma
disciplina única dentro da grade curricular, ocorrendo desde a pré-escola até o ensino
fundamental, compreendendo do 1° ao 5° ano. Dependendo da organização escolar é um
professor, ou mais, que trabalham com a abordagem deste conteúdo. Com base nas
informações repassadas pela diretora Sônia de Fátima P. Suletil, na Escola Levino Jorge
Weidmann, existem três professoras que trabalham com o conteúdo da educação ambiental, e
que cada uma faz em uma série específica. Ainda com base no detalhamento da diretora,
anteriormente, o conteúdo sobre questões ambientais era desenvolvido dentro da disciplina de
Ciências, mas em 1997/1998 ele foi transferido para a disciplina de Educação Ambiental,
seguindo os parâmetros da Lei Complementar 37/1987 (PARANÁ, 1987).
As diretoras afirmam que existe dificuldade em se trabalhar a interdisciplinaridade,
devido ao tempo. Pois, os professores precisam contemplar os conteúdos de suas disciplinas
específicas e acabam se focando nisso. Contribuindo apenas quando em eventos maiores,
como os que são feitos na semana do meio ambiente que geralmente envolvem todas as
disciplinas. Além disso, a troca anual de professores também é um limitante, não permitindo
a continuidade de projetos.
Por fim, outros dois limitantes no trabalho com a educação ambiental e a
interdisciplinaridade são: primeiro, o fato de que, muitas vezes, os professores não gostam de
assumir essa disciplina, pois não é sua formação; e, segundo, pela falta de continuidade entre
os trabalhos/projetos realizados no ensino fundamental com o ensino médio.
Pode-se perceber que a transversalidade prevista para a educação ambiental, de acordo
com as Leis, em todas as disciplinas, não está sendo atendida pelas escolas municipais de
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Santa Tereza do Oeste. Pois, atribuem essa discussão a uma disciplina específica. Este fato
leva a outros problemas levantados pelas diretoras. Segundo as entrevistadas, a disciplina de
educação ambiental é pouco requisitada pelos professores que, em geral, só assumem a mesma
em caso de falta de opção, quando não têm outras disciplinas para fecharem sua carga horária.
Quando há uma disciplina específica, para se discutir a educação ambiental, o restante
dos professores compreende que não é responsabilidade sua trabalhar este tema. Logo, de
início, já ocorre uma desmotivação para que estes se empenhem em refletir sobre como a
educação ambiental poderia ser vinculada aos conteúdos que já ministram, uma vez que essa
responsabilidade lhes é retirada. Ou seja, o trabalho com a interdisciplinaridade acaba,
também, sendo desmotivado. Por outro lado, como nenhum professor é formado em educação
ambiental, afinal nem mesmo existe uma graduação com este tema, necessariamente, quando
os professores precisam escolher qual disciplina ministrar no ano, tenderão a escolher àquelas
em que eles têm formação, ou seja, as que eles já possuem um aprofundamento, pois se
sentirão mais seguros de trabalhar com os alunos em sala de aula. Com isso, a disciplina de
educação ambiental acaba sempre sendo a última opção.
Dessa forma, percebe-se que conceber o trabalho da educação ambiental em uma única
disciplina, leva a uma desmotivação geral de a mesma ser trabalhada na escola. Ao contrário,
se ocorresse a compreensão de que essa discussão é responsabilidade de todos os professores,
a perspectiva transformar-se-ia, e a discussão acerca da educação ambiental poderia ser
fortalecida. Todavia, isso também só ocorreria se estes professores e diretores contassem com
formações continuadas, apoio e valorização dos governos/órgãos públicos para a realização
desses trabalhos e discussões.
Nas Escolas Estaduais a Educação Ambiental é trabalhada de forma transversal em
todas as disciplinas. Todavia, de acordo com Juliana S. O. Marciank, diretora da Escola
Estadual Santa Tereza, as disciplinas que mais se envolvem com esta temática são: geografia,
história e ciências, à que ela manifestou:
Quando comentei das disciplinas de ciências e geografia, são mais com os
trabalhos de horta, os professores [em geral] trabalham os temas
interdisciplinares dentro das salas de aula como temas transversais, existe esse
envolvimento do professor, na questão de etnias, meio ambiente, tema de
formação multidisciplinar, temas sobre as plantas medicinais, na feira de
ciências, houve esse trabalho.
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Todavia, é possível perceber que a interdisciplinaridade, nessas escolas, poderia ser
melhor aproveitada. A Escola Estadual Santa Tereza desenvolve um projeto com horta e
captação de água da chuva. Quando questionado às diretoras se é explorada a potencialidade
da diversidade de estudos que podem surgir a partir dessas práticas, tais como: reforçar o olhar
ecopedagógico e de sustentabilidade do uso da cisterna, onde com a captação e o
reaproveitamento da água para lavar saguões e dar descargas em banheiro, também a utilização
para irrigar a horta, onde os professores poderão trabalhar nesse espaço as disciplinas de
matemática (formas geométricas, espaçamentos, metragem, cálculo), ciências (ciclagem
natural de nutrientes, decomposição, formação do solo), geografia (características da
superfície do planeta Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente
e vice-versa, permitindo ao aluno compreender melhor o ambiente em que vive) as diretoras
afirmaram que ainda há dificuldade em se fazer essas conexões.
Em relação à diversidade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e os
Parâmetros Curriculares Nacionais preconizam a atenção à diversidade da comunidade
escolar. Diversidade étnica, cultural, econômica, social, entre outras. Segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012, p. 4), um dos princípios
da educação ambiental é “respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva,
étnica, racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o valor
da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania planetária”.
Sendo assim, um dos objetivos da educação ambiental é que os currículos enfatizem a natureza
como fonte de vida e relacionem “a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos,
à saúde, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual,
e à superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social” (BRASIL,
2012, p. 4).
Para tanto, dentro da organização curricular, deve-se ter o compromisso “da instituição
educacional, o papel socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero,
etnia, raça e diversidade que compõem as ações educativas, (...) da Educação Básica e da
Educação Superior” (BRASIL, 2012, p. 5).
Nas Escolas Municipais, a questão da diversidade é trabalhada a partir dos
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conteúdos, com reflexões e observações. As diretoras afirmaram que não é realizada nenhuma
discussão em relação à questão de gênero, pois consideram que as crianças são muito novas
para este tipo de discussão; quando surge alguma situação em demanda específica, então se
trabalha o tema, mas não tem um conteúdo/planejamento para abordar essa discussão.
Em relação à diversidade religiosa, as diretoras consideram importante que seja feita
essa discussão, pois existe muita diversidade no município. A disciplina de ensino religioso
busca abordar as questões quanto a diversidade étnica, cultural e social.
Observou-se que a temática da diversidade poderia ser melhor abordada nas escolas
municipais como, por exemplo, as diferenças de gênero. Existe um preconceito na sociedade,
ainda, quando se fala na discussão de relações de gênero na infância, devido ao
desconhecimento do conteúdo e da importância da mesma. É desde muito cedo que as crianças
começam a diferenciar diversos papéis que, no decorrer do tempo, se mostraram desiguais na
sociedade, podendo gerar relações de conflito e violência entre homens e mulheres
(MURARO, 2007).
Nas escolas estaduais as diretoras identificaram alguns problemas relacionados com o
tema da diversidade. Segundo a Diretora Juliana, no período da manhã, frequentam os
estudantes com maior poder aquisitivo. Os problemas que estes alunos apresentam estão
relacionados, na maioria, a questões psicológicas: depressão, mutilação, ideação e tentativas
de suicídio. No período da tarde e noite, frequentam os alunos com menor poder aquisitivo, e
os problemas que surgem são outros, destacando-se a questão da violência; a diretora Juliana
Marciniak atribui isso ao fato de muitos estudantes terem pais que já foram ou estão presos,
dessa forma, as diferentes violências vivenciadas nas famílias são reproduzidas no ambiente
escolar. A maioria das brigas ocorre fora da escola e surge de discussões, sobretudo, geradas
em conversas pelo aplicativo WhatsApp, tendo como causa relações amorosas e a falta de
controle das emoções dos jovens. Além disso, a escola apresenta problemas com o consumo
de drogas, já desde o sexto ano do ensino fundamental, tais como maconha, LSD, cigarro e
álcool.
Para enfrentar esses problemas tão complexos, a direção da Escola Santa Tereza busca
ajuda de profissionais da saúde, da prefeitura, do conselho tutelar e palestras diversas para a
conscientização destes temas. Tal como pode ser observado no excerto da diretora:
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A escola tem muitas situações de violência, as ideias de suicídio, não é um ou 2,
são grupos de suicídios que existiam dentro da escola e que descobrimos. As
parcerias são fundamentais para minimizar e conter esses casos (Juliana S. O.
Marciniak, Diretora da Escola Estadual Santa Tereza).

Como os problemas dos estudantes são muitos e complexos, as diretoras exigiram a
contratação de mais profissionais, pela prefeitura, para auxiliá-las neste trabalho. Tendo sido
disponibilizado a contratação de mais dois profissionais. Todavia, isto ainda continua sendo
insuficiente. Segundo a diretora da Escola Estadual do Campo de Santa Maria, Vânia Aquino,
o Estado deveria disponibilizar um psicólogo para cada escola.
Outros dois tipos de diversidade estão presentes e têm sido trabalhados de forma satisfatória,
segundo as diretoras. A questão da inclusão de deficientes (mental, visual) melhorou muito
devido às formações com os profissionais e a Lei de Inclusão n° 13.146/2015, que permitiu a
criação das salas de recurso (BRASIL, 2015). Em relação à homossexualidade, não há
preconceito entre os alunos, o que ocorre é o medo de revelar aos familiares.
O que salta aos olhos, como um problema prioritário a ser trabalhado, diz respeito aos
problemas psicológicos enfrentados pelos estudantes. Este tema se relaciona com a discussão
de princípios e valores. Vive-se uma “crise de civilização” (LEFF, 2001), uma crise de valores
e de sentido. Qual o sentido da vida? Quando um jovem se faz essa pergunta nos dias de hoje,
qual será a resposta que ele obtém? Observa-se que a visão liberal e cartesiana que fortaleceu
o egoísmo individualizante trouxe problemas não só para a relação com o meio ambiente
(levando a sua destruição), mas também a relação entre os seres humanos, bem como na
relação consigo mesmo. Qual o sentido em viver em uma sociedade na qual impera a
competição e a disputa a todo momento? Na qual a cooperação não é vista, nem valorizada?
Uma sociedade que destrói seus próprios meios de sobrevivência? Somado a tudo isso, temse
uma sociedade que, de tanto individualizar-se, entende que os problemas são individuais e não
têm causas sociais. Ou seja, os indivíduos não se compreendem como sujeitos da construção
histórica, e não compreendem a construção histórica interferindo na vida deles.
Nesse sentido, a educação ambiental poderia contribuir quando se preconiza a
construção de sujeitos críticos, que sejam capazes de refletir sobre a sua própria realidade,
sobre os problemas que identificam e vivenciam no seu dia a dia, sejam eles no plano micro
ou macro. A educação ambiental preconiza que se relacionem os problemas ambientais com
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os sociais, que se quebrem “as caixinhas”, que sejam capazes de visualizar o todo, logo,
compreender que não existem partes separadas, mas sim, que tudo está interligado. Sendo
assim, procura gerar a compreensão de que sozinho se é capaz de muito pouco, mas, quando
unidos à capacidade de construir a história, gera-se a possibilidade de sonho conjunto. A
educação ambiental tem a potencialidade de fazer com que as pessoas voltem a sonhar.
Tornou-se visível a percepção de que as escolas estaduais enfrentam desafios muito
sérios no que diz respeito ao trabalho com a diversidade. Essas escolas se mostraram
empenhadas na busca de soluções para os problemas apresentados, todavia, constatou-se a
necessidade de que os órgãos públicos (prefeitura e governo estadual) deem mais apoio a estas
escolas na resolução desses conflitos, por meio de recursos, contratação de profissionais
especializados e a formação continuada.
Em relação à formação continuada, a legislação compreende que transversalidade em
todas as disciplinas é a melhor forma para se abordar este tema, apesar de sua complexidade.
Todavia, para que isso ocorra, as formações são essenciais para que os profissionais aprendam,
discutam, criem, as formas mais adequadas de abordarem este tema em suas atividades/aulas.
De acordo as diretoras das escolas municipais, existe formação continuada para os professores,
sobretudo, a partir de parcerias feitas com a Itaipu e com o Sicredi. O município também
oferece formações com o tema sobre a educação ambiental.
Já o Estado realiza formação continuada com temas pré-estabelecidos. Contudo, como
não são temas que se vinculam com a realidade das escolas, as diretoras adaptam estes temas
e fazem formações, com temáticas que estejam mais voltadas à necessidade que é detectada
no momento, como por exemplo, a prevenção ao suicídio. As escolas estaduais recebem
formação continuada no início do ano, em julho e em outubro. A parceria com a Itaipu se
tornou importante, pois ela é fomentadora de muitos cursos e fornece diversas outras
formações para a equipe da Rede Escolar de Santa Tereza do Oeste. Segundo as diretoras, os
professores de ciências e biologia têm formação em educação ambiental, em relação aos
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e a Agenda 2030.
Apesar de não ter ocorrido entrevistas com os professores, ficou claro que, embora seja
aplicado o princípio da transversalidade quanto à educação ambiental nas escolas estaduais,
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não são todos os professores que recebem formação para isso. Sendo assim, seria interessante
que fosse pensado em formação continuada para todos os professores.
Em relação à categoria de análise família e comunidade, o Programa Nacional de Educação
Ambiental (ProNEA), ao propor a reestruturação dos currículos escolares para a promoção da
educação ambiental, indica a importância do desenvolvimento de projetos pedagógicos de
pesquisas em todos os âmbitos, permitindo o envolvimento das comunidades. Buscando a
construção do processo de socialização, propiciando que o aluno se torne um cidadão
responsável e multiplicador de ações ecológicas e sustentáveis. Além disso, a proposição do
Art. 225 na seção VI da Constituição Federal, pontua que a educação ambiental deve ocorrer
em todos os níveis de ensino, permeando a conscientização pública sobre estes temas
(BRASIL, 1988). Ou seja, a união e o diálogo entre escola/estudantes com família e
comunidade são uma ótima forma de promover a aprendizagem, construir conhecimentos e
contribuir para o desenvolvimento das próprias famílias e comunidade.
Segundo as diretoras das escolas municipais, poucas famílias participam das atividades
nas/das escolas. A diretora da Escola Hélio Balarotti, esclareceu que “é um meio a meio”. Têm
aquelas, que se precisar, estão todos os dias na escola e têm aquelas que não aparecem.
Situação que se torna preocupante, pois o sentido de pertença acaba sendo negligenciado,
motivando ao aluno a sensação de abandono.
Quanto à participação da comunidade nos projetos escolares, foi enfatizado que “a
comunidade é mais difícil de interagir. É até mais fácil a família do que, de certa forma, o
setor da comunidade” (Carla Perinazzo, Diretora da Escola Municipal Hélio Balarotti). A
interação da comunidade ocorre quando são organizadas festas. E, também, quando são
desenvolvidos projetos maiores como, por exemplo, o projeto da coleta seletiva.
Segundo a fala de algumas diretoras, há muitos problemas com as famílias, motivados
pelo fato de os pais não saberem mais educar as crianças. Pais de crianças de três anos falam
“não sei mais o que fazer com meus filhos”. A partir da avaliação das diretoras, a comunidade
não tem trazido coisas boas para a escola. “Os pais não sabem mais dizer não aos filhos”.
Assim como foi visto nas escolas municipais, nas escolas estaduais a participação das
famílias também é restrita. Muitas só vão à escola se o Conselho Tutelar acionar, conforme

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

salientou a diretora Salete Provesan, da Escola do Campo Artur Agostini, “muitos pais vêm
somente na escola se o Conselho tutelar for chamar”.
Em relação à comunidade, sua única participação é na feira de ciências. Não há
interesse por parte dos pais e comunidade em trabalhar na Associação de Pais, Mestres e
Funcionários (APMF) e no Conselho Escolar.
Na Escola Estadual do Campo de Santa Maria, a diretora Vânia Aquino afirma que a
situação é um pouco melhor. Todavia, também enfrenta problemas similares. Ficou evidente
o quanto há de negligência por parte das famílias no acompanhamento dos seus filhos nas
atividades estudantis. Esses problemas enfrentados nas escolas parecem ter como uma
possível forma de resolução a criação de projetos que é o tema da próxima categoria de
análise.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (BRASIL, 2012), no
que diz respeito à organização escolar, é definido no Art. 17 que “considerando os saberes e
os valores da sustentabilidade, a diversidade de manifestações da vida, os princípios e os
objetivos estabelecidos, o planejamento curricular e a gestão da instituição de ensino devem
promover (...)”, dentre outras atividades, “projetos (...) que valorizem o sentido de
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as diferentes
culturas locais, (...) inclusive desenvolvidas em espaços nos quais os estudantes se
identifiquem como integrantes da natureza (...)” (BRASIL, 2012, p. 6). Os projetos
transversais são capazes de orientar o conhecimento acumulado nas diversas disciplinas e
saberes, entre educadores e educandos. Assim como, são importantes como um meio de
envolver família e comunidade, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade como um
todo.
Os projetos desenvolvidos nas escolas municipais contam com diversas parcerias.
Dentre elas a Sicredi, a Itaipu Binacional, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR),
Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a própria
Secretaria do Meio Ambiente do município. Alguns temas de projetos desenvolvidos são:
recuperação de nascentes, prevenção contra a dengue e a coleta seletiva.
Atualmente, na escola Levino Jorge Weidmann, está ocorrendo um projeto em parceria
com a Sicredi, de educação financeira. Neste projeto, a escola está arrecadando óleo usado
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para a fabricação de sabão. Este sabão é comercializado e o dinheiro destinado para atividades
realizadas com os estudantes, conforme excerto da diretora Sônia:
Os projetos estão ainda engatinhando. Um que eu espero que continue, em
relação a educação ambiental, é a coleta do óleo. Para fazer sabão para o uso da
escola, vai estar revendendo para os pais. Porque o óleo vai para o meio ambiente
e é prejudicial. E no início eu pensava assim que era pouco. Gente, nós estamos
com tanto óleo lá, que vai dar tanto sabão. E vamos fazer junto um bazar de
roupas, para incentivar as crianças no projeto de educação financeira. Eu achei
que não ia ter participação das famílias. Gente, todo dia está chegando óleo
(Sônia de Fátima Pereira Suletil, Diretora da Escola Municipal Levino Jorge
Weidmann).

O sucesso desse projeto está ocorrendo devido à preocupação do impacto do óleo no
meio ambiente e ao interesse das crianças, “elas querem ver acontecer”, querem compreender
o real significado do óleo no meio ambiente e oferecer alternativas para isso.
No CMEI Mariano Otto, existe o projeto de horta e de brinquedos recicláveis. De
acordo com sua coordenadora Pollyane Z. Sartori, “no Projeto com os brinquedos recicláveis,
os pais tinham que produzir o brinquedo com o filho em casa. Tem pai que fez avião que tem
luz e tudo. Teve pai mais empolgado que a criança”. Este projeto trouxe pontos positivos, pois
aproximou os pais das crianças e a família da escola.
No CMEI Natalino Redivo, de acordo com sua coordenadora, está sendo desenvolvido
o projeto de incentivo à leitura, da maleta viajante, com apoio do Sicredi. As crianças levam
o livro para casa, para a leitura ser feita junto com os pais. Além disso, é solicitado o resgate
de histórias antigas, a serem compartilhadas na escola. Despertando o interesse das crianças.
Em 2014 ocorreu também o projeto de coleta de pilhas e baterias.
Na Escola Municipal Hélio Balarotti, há alguns anos teve o projeto de horta e
compostagem. Todavia, algumas parcerias não deram certo e os professores envolvidos
ficaram desmotivados. O Projeto de Educação Financeira também está sendo executado neste
colégio e tem estimulado os estudantes a estudarem mais. Há um tempo desenvolveram o
projeto da coleta seletiva. Como o município não tem coleta seletiva, a temática fez muito
sucesso. Mas, ocorria que em sala ensinavam as crianças a separar e depois vinha o caminhão
do município e misturava tudo junto. Isso foi desmotivador para estudantes e professores.
Em relação à disposição dos professores para trabalharem com os projetos nas escolas,
“nessa parte, tem alguns que são muito parceiros, que adoram essa metodologia, mas são
poucos. A coordenação e a direção têm sempre que estar acompanhando de perto para poder
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sair”, palavras de Sonia Suletil, diretora da Escola Levino Jorge Weidmann. A dificuldade
ocorre, pois, os professores ficam preocupados com os conteúdos que precisam lecionar aos
alunos. Outra questão geradora de problemas para a continuidade dos projetos, é a constante
troca de professores.
A Escola Estadual Santa Tereza desenvolveu o Projeto Mais Educação, com recursos
federais, com o intuito de construir uma horta e uma cisterna. Nesse projeto ocorreram várias
parcerias, a Secretaria do Meio Ambiente ajudou na reconstrução da horta e na captação de
água da chuva, mas este também passou por um período de desativação. Entretanto, novas
parcerias, tais como com a Secretaria de Agricultura, alguns professores de Ciências e uns
grupos de estudantes, permitiram que o projeto fosse reativado. Isto gerou nova motivação e
conscientização quanto a alimentação saudável e importância da produção orgânica.
Outro projeto importante que vem sendo desenvolvido nas escolas estaduais é o
“despertando vocações”. Ele surgiu a partir da parceria com uma empresa privada, a Cool
Seed (empresa de construção de silos de secagem de grãos). Onde o dono da empresa, o senhor
Francisco, faz um resgate da sua história, conta as dificuldades enfrentadas, a pobreza e a
superação econômica por meio da invenção dos primeiros equipamentos. O 2° e 3° ano do
ensino médio realizam visitas à fábrica, à UNIPAR e ao SENAC, com o intuito de despertar
a vontade de continuar com os estudos. Com isso, aproveitam para a aplicação de testes
vocacionais. Além disso, são feitas palestras com os temas cidadania, prevenção das drogas,
entre outros. E há o projeto jovem aprendiz que emprega os jovens recém-formados no próprio
município.
Outro projeto existente é o sobre Justiça Restaurativa. Em parceria com o Núcleo de
Educação. Trabalha com o respeito, amor e perdão. Busca conquistar a confiança para que os
estudantes falem sobre os seus problemas com o intuito de gerar uma cura emocional. De
acordo com as diretoras, foi percebida uma mudança muito grande nos estudantes179.

179

Outros projetos realizados nas escolas estaduais são: agrinho, feira cultural, inter-salas (jogos), trabalho com
horta e compostagem, trabalho com reciclagem, alimentação saudável. Este último é realizado a partir da
discussão da alimentação escolar, que é oriunda da agricultura familiar do município, no caso, de assentados da
reforma agrária. Neste projeto, os alunos realizaram visitas ao Assentamento Sepé Tiaraju, onde puderam
conhecer como a produção dos alimentos orgânicos é realizada. Além disso, puderam visitar sítios modelos de
sustentabilidade, como a chácara do vice-prefeito Ivonir e o Instituto Pedra da Mata.
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O que foi possível perceber é a potencialidade que o trabalho com os projetos
apresenta, justamente, num dos maiores problemas que as escolas enfrentam – a relação com
a família e comunidade. Os projetos descritos pelas diretoras demonstram que tiveram sucesso
nessa parceria – familiares e comunidade. Nesse sentido, percebe-se a importância de se
investir nesses processos, pois mostram-se como um meio profícuo de avançar nas relações
familiares, com a comunidade e desenvolvem o aprendizado das crianças e jovens.
Por fim, o tema da Alimentação Saudável, vinculado ao PNAE e ao trabalho da
Agricultura Familiar, envolve vários assuntos muito ricos paras as reflexões, discussões e
trabalhos com a Educação Ambiental. Como um tema interdisciplinar, aborda problemas
complexos, os quais podem ser explorados em diferentes disciplinas. Sendo assim, os
estudantes, ao mesmo tempo em que podem aprender diferentes conteúdos, que estão
presentes nos currículos das disciplinas, podem contribuir para a reflexão de suas próprias
realidades no município e região, bem como pensar em projetos e meios para resolver os
desafios encontrados e/ou, fortalecer potencialidades identificadas.
Em Santa Tereza do Oeste, a prefeitura mantém o compromisso da aquisição de 30%
da alimentação escolar da agricultura familiar, prevista pela Lei 11.947/2009 (BRASIL, 2009).
Grande parte desses alimentos é oriunda dos assentamentos de reforma agrária do município,
Olga Benário e Sepé Tiaraju, que preserva a preocupação em produzir alimentos orgânicos.
Atualmente, a prefeitura estuda a possibilidade de aumentar este percentual de compra dos
alimentos da agricultura familiar. Temática que passa a ser discorrido em relação às escolas
de Santa Tereza do Oeste.
As diretoras das escolas municipais afirmaram que, como as crianças são muito
pequenas, estes temas ainda não são trabalhados. Mas as escolas adquirem produtos do PNAE,
orgânicos e as merendeiras passaram por vários cursos, inclusive pela Itaipu, para oferecer
comidas com aparência e sabor que pudessem ser valorizados pelas crianças. De acordo com
a professora Sônia Suletil, da Escola Levino Jorge Weidmann, “é valorizado lá na minha
escola [a alimentação saudável], lá as merendeiras são muito boas. As crianças realmente
adoram as comidas”. Sua afirmação permite observar que um alimento quando feito com
conhecimento de seus nutrientes, pode fazer a diferença no prato dos estudantes.
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Embora, muitas vezes não seja aprofundado o tema da alimentação escolar fazendo o
vínculo com a produção orgânica da agricultura familiar do município, percebe-se que o tema
da qualidade da alimentação é algo que está presente nas escolas. Ou seja, a preocupação com
a alimentação saudável existe. A manutenção, das hortas e dos projetos permitiu a percepção
da importância de que estes tipos de alimentos podem se tornar de larga escala, para a
alimentação dos alunos.
Apesar de todas as escolas municipais receberem alimentos oriundos da agricultura
familiar do município de Santa Tereza do Oeste, mais especificamente, alimentos orgânicos
de assentamentos, as diretoras afirmaram que não conhecem os assentamentos, nem os
trabalhos realizados por eles. Que nunca foi feito nenhuma excursão para levar as crianças
para conhecerem essas experiências. Observa-se que existe um imenso potencial ainda
inexplorado por essas escolas: conhecer a história de seu próprio município; como esses
assentamentos foram formados, bem como a forma que produzem os alimentos. Poder-se-ia
estudar as diferenças de produção da agricultura familiar com o Agronegócio. Outras situações
a serem analisadas se faz com relação a diversidade/qualidade da produção, assim como o
processo para que esses alimentos chegam até a escola. Percebe-se que muitas situações
podem ser repassadas em relação ao agronegócio e os impactos que a monocultura pode causar
ao meio ambiente. Mesmo que se trate de crianças pequenas, excursões para conhecer o espaço
de produção dessas famílias assentadas é uma ótima forma de sensibilização. Além do contato
com a terra, saber de onde vêm os alimentos é uma importante forma de mostrar às crianças a
realidade que as cerca.
As escolas estaduais também recebem alimentos orgânicos oriundos da agricultura
familiar, vindos dos assentamentos Sepé Tiaraju e Olga Benário. Os cardápios são feitos nas
escolas (o Estado não tem nutricionista por núcleo e muito menos nas escolas). Os professores
conhecem a história desses assentamentos e trabalham isso com os alunos em sala de aula. E
visitas ao assentamento Sepé Tiaraju já foram realizadas. Os alunos também foram conhecer
a chácara do vice-prefeito Ivonir, técnico agrícola aposentado. Sua propriedade é um exemplo
de sustentabilidade, com produção sem agrotóxicos e adubos químicos, com produção de
frutas, hortaliças, frango e experiências com um biodigestor. Também levaram um grupo de
alunos no ano anterior ao Instituto Pedra da Mata que foca em suas práticas à educação e a
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sustentabilidade. O Instituto diante de suas atividades relacionadas a novos modelos de
habitação, produção de alimentos, saneamento, energias alternativas, educação e trabalho
centrados na vida, promovem a reflexão sobre o paradigma vigente na sociedade de consumo,
criando condições para o questionamento e a criação de novas formas de existir mais
satisfatórias e sustentáveis.
Segundo a diretora Juliana Marciniack da escola Santa Tereza “toda a visita externa
em propriedades referenciais provoca nos alunos e professores uma reflexão sobre
comportamento”. E, antes das visitas, discussões e análises sobre a proposta são realizadas em
sala de aula. Tendo isso em vista, observou-se que as escolas estaduais já perceberam o
potencial que o município apresenta e trabalham sobre isso com seus estudantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A equipe buscou por meio desta pesquisa, no município de Santa Tereza do Oeste,
identificar como a Educação Ambiental vem sendo trabalhada, de maneira que contribua para
o desenvolvimento sustentável do município.
Foi constatado que as escolas municipais têm cumprido de forma parcial a legislação
sobre Educação Ambiental, pois não atendem a determinação de que a educação ambiental
seja trabalhada de forma transversal em todas as disciplinas e não apenas em uma única.
Situação que gera outros problemas enfrentados pela rede municipal como, por exemplo, o
desinteresse dos professores em trabalhar com este assunto. Por outro lado, observou-se que a
rede municipal segue as Leis quanto a preocupação de trabalhar com a interdisciplinaridade,
projetos que envolvam a família e comunidade, a construção e disseminação de princípios e
valores e a formação continuada de seus profissionais. Contudo, existe um potencial muito
grande no município que poderia ser melhor aproveitado pelas escolas municipais em relação
as atividades de educação ambiental. Mas, que o apoio do governo municipal se torna
fundamental. Assim como, o papel das famílias e comunidade, para que valorizem e apoiem
os trabalhos desses profissionais.
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Em relação às escolas estaduais, as mesmas têm seguido as normativas. Contudo, assim
como as municipais, elas poderiam aproveitar melhor o trabalho com a interdisciplinaridade e
as contradições expostas no município (pela secretaria de meio ambiente e comunidade), para
a formação de sujeitos críticos. Da mesma forma, estes profissionais da educação precisam do
apoio dos governos municipais e estaduais, seja na contratação de profissionais especializados,
seja através de recursos ou formações continuadas, para que o trabalho com educação
ambiental se fortaleça.
Sendo assim, ficou evidenciado que a educação ambiental tem contribuído para o
desenvolvimento do município em relação à conscientização de questões como coleta seletiva,
limpeza dos espaços urbanos e alimentação saudável. Todavia, ficou claro que existe um
potencial ainda pouco explorado, como a contradição entre a agricultura familiar e
agronegócio, discussões sobre saneamento básico, sobre como a sociedade tem gerado a
individualização excessiva dos sujeitos, perdendo a capacidade de se organizar e reivindicar
mudanças, focando apenas em seus problemas pessoais sem conseguir perceber as causas
sociais dos mesmos, levando, inclusive a problemas psicológicos.
Indica-se, com isso, as sugestões acima levantadas, como temas de futuros trabalhos e
projetos a serem desenvolvidos pela educação ambiental. Sugere-se, também a importância
das parcerias entres as escolas e os governos municipais e estaduais. Assim como, com a
comunidade que traz diferentes perspectivas dos problemas enfrentados nos municípios, assim
como, alternativas e sugestões para enfrentá-los e resolvê-los. Como exemplos positivos à essa
temática, podem ser citados os assentamentos de reforma agrária que trabalham com a
agroecologia e o Instituto Pedra da Mata que apresenta diferentes experiências de
sustentabilidade e oferece formações/oficinas diversas.
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EMPODERAMENTO FEMININO NA AGRICULTURA FAMILIAR
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Resumo
O estudo, de cunho bibliográfico, buscou demonstrar a importância da mulher do campo, como
partícipe decisiva na economia da pequena propriedade da agricultura familiar. Neste contexto, o
empoderamento é ação decisiva em busca de sua sustentabilidade. O texto aborta a temática do
empoderamento, do feminismo e questões de gênero, da agricultora familiar e seu lugar de fala.
Apresenta as discussões da sociedade atual, que cobra uma maior participação da mulher no
contexto das decisões que afetam a sua realidade, bem como na mudança de paradigmas da própria
sociedade, que ainda considera o empoderamento feminino um tabu. Na propriedade rural este é
um tema que carece de maiores discussões, inclusive entre as próprias mulheres, através de suas
entidades de classe, associações e órgãos representativos.

Palavras-chave: Gênero, Empoderamento feminino, Lugar de fala. Agricultora familiar.

Abstract
The bibliographical study attempted to demonstrate the importance of the rural woman as a
decisive participant in the small family farming economy. In this context, empowerment is decisive
action in search of its sustainability. The text aborts the theme of empowerment, feminism and
gender issues, the family farming and her place of speech. It presents the discussions of the current
society, which demands a greater participation of women in the context of the decisions that affect
their reality, as well as in the paradigm shift of the society itself, which still considers female
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empowerment a taboo. In rural property this is a subject that needs further discussions, including
between women themselves, through their class entities, associations and representative agencies.
Key words: Gender. Feminine Empowerment. Speech Place. Family Farming.

1. INTRODUÇÃO
A complexidade em se discutir sobre as desigualdades que assolam a sociedade, leva
a abrangentes problemáticas, que serão abordados neste estudo. Explorar as diversas
perspectivas relacionadas e voltadas à mulher na sociedade é fazer com que as desigualdades
sejam diminuídas e/ou extintas e que as políticas públicas gerem ações efetivas na vida em
sociedades das mesmas. Informações disponibilizadas em distintos meios de comunicação, por
si só justificam e amparam a temática deste trabalho e sua importância no contexto da
agricultura familiar:
O empoderamento feminino é um assunto que, não raro, sofre de preconceito no meio
rural, pelas questões culturais advindas das gerações passadas que sempre consideraram a
mulher um ser fraco e relegado a segundo plano nos trabalhos da propriedade rural. Cabia ao
homem prover, e à mulher cuidar das coisas da casa e dos filhos. Embora não seja este o
cotidiano da mulher do campo, ela nunca foi valorizada ou colocada no papel que lhe é devido
por direito; ao contrário, sempre sofreu as agruras do sexo frágil, mesmo sendo parte
fundamental na lida diária da propriedade, indo muito além das tarefas domésticas.
Empoderamento não é uma temática voltada somente para o público feminino, mas
sobre todas as minorias. É um meio para diminuir desigualdades que ainda existem em todos
os campos no que diz respeito à participação da mulher.
Em um âmbito geral, o empoderamento feminino contribui para o crescimento
econômico, social e político. De acordo com os princípios da Organização das Nações Unidas
– ONU, sobre empoderamento das mulheres, a liderança feminina promove igualdade de
gênero, oportunidades iguais, garantia de saúde, segurança e liberdade em cenários de violência
e pleno controle da vida.
Em um mundo cada vez mais globalizado e interligado, a utilização de todos os ativos
socioeconômicos é crucial para o desenvolvimento dos negócios e sustentabilidade do planeta.
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No entanto, apesar dos progressos, as mulheres continuam a enfrentar a discriminação,
marginalização e exclusão, ainda que a igualdade entre homens e mulheres seja um preceito
internacional universal, um direito humano fundamental e inviolável.
Ações claras de empoderamento, como a sonoridade, que prega que as mulheres
devem ajudar umas às outras, ver a outra com respeito e gratidão, ajuda a própria mulher a ver
que mulheres são relevantes, que elas importam, que não estão sozinhas e que tudo que sentem
e fazem é relevante.
Em vista destes argumentos o estudo, de cunho bibliográfico, buscou responder à
questão: Qual a importância da mulher do campo como partícipe decisiva na economia da
pequena propriedade da agricultura família?

2. EVOLUÇÃO DO EMPODERAMENTO FEMININO

Quando as primeiras mulheres começaram a se destacar em posições historicamente
dominadas pelos homens, não tinham a consciência de que sua luta e sua produção intelectual
seria tão intensa e historicamente transformada em referência para quebrar os padrões
patriarcais do papel das mulheres na evolução da sociedade.
A história do feminismo é contada em ondas. Por uma questão de simplificação, este
artigo considerará um corte temporal e fará apenas um breve relato a partir da década de 1970.
A noção de “onda, é amplamente utilizada e tomada como auto evidente, mas não se pode negar
a similitude, na literatura de movimentos sociais, com a de ciclos de protesto” (PEREZ &
RICOLDI, 2018, p.04).
Tarrow (2011), citado por PEREZ & RICOLDI (2018, p.04) aponta “que o ciclo de
protestos equivale a uma fase de intensificação dos conflitos, na qual o protesto público ganha
força, difundindo-se amplamente em vários setores da sociedade, inclusive nos menos
mobilizados”. Assim, ondas são ciclos de protestos, associados ao contexto político, social e
histórico mais amplo (TARROW, 2011).
Para Pinto (2003, p. 85), “desde suas primeiras manifestações no Brasil, ainda no fim
do século XIX, o movimento feminista foi caracterizado por reunir mulheres intelectuais que
se manifestavam por meio de jornais, palestras, romances e peças de teatro.”
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Esta característica de um feminismo acadêmico foi mais ou menos igual na maioria dos
países, citando como exemplo a Europa, Estados Unidos e América Latina. Curiosamente,
Pinto (2003) traz as áreas das ciências sociais e biológicas como as que mais possuem mulheres
militantes, sendo que este número reduz drasticamente nas ciências exatas.
Mulheres que fizeram história na literatura, nas artes, nas ciências, se tornaram ícones do
feminismo, sempre sendo partícipe do, ciclo de protesto, desse período histórico.
Algumas destas mulheres da primeira onda foram Mary Wollstonecraft (1792), Virginia
Woolf (1929), e Simone de Beauvoir. A segunda onda do feminismo veio com Betty Friedan
(1963), Monique Wittig (1969), Germaine Greer (1970), Kate Millett (1970), Ursula
K. Le Guin (1969), Margaret Atwood (1985). Na terceira onda do feminismo, surge Audre
Lorde (1984) que colocou o empoderamento feminino no cronograma das discussões das
próximas décadas.
A principal característica da chamada quarta onda feminista é a atuação nos meios de
comunicação digitais e a importância das novas tecnologias de comunicação. “(...) como o
mundo digital possibilitou um ativismo digital, chamado de ciberativismo o conceito foi
estendido à mobilização feminista na internet, como o ciberfeminismo” (PEREZ & RICOLDI,
2018, p.04).
Neste sentido, as novas tecnologias de comunicação redimensionaram os movimentos
sociais, tanto em relação às formas de organização, quanto à acessibilidade. Para o feminismo,
o mundo digital possibilitou a expansão e o acesso quase ilimitado ao seu discurso,
empoderando ainda mais mulheres, permitindo um novo lugar de fala (TOLEDO, 2017).
Ribeiro (2018, p. 35) traz uma reflexão importante sobre o lugar de fala da mulher. Afirma
“que a mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem”.
A mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do
homem. Olhar este que a confina num papel de submissão que comporta significações
hierarquizadas. É o que Simone de Beavoir em seu livro O Segundo Sexo (1949) chamou de,
O Outro, onde o mundo não é apresentado às mulheres com todas as possibilidades.
Kilomba (2012) citada por Ribeiro (2018, p.56) defende que não há reciprocidade, pois,
a mulher sempre é vista pelo olhar do homem num lugar de subordinação, como o outro
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absoluto, e vai além. Afirma que “entre mulheres brancas e negras, ricas e pobres,
homossexuais e heterossexuais, há também uma diferenciação no lugar de fala”.
“É necessário escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar”, afirma Kilomba
(2012), citada por Ribeiro (2018, p.78). É necessário que a mulher ocupe seu lugar de fala, de
maneira empoderada e definitiva.
Embora a maioria destas autoras não seja considerada especialista no que se refere aos
estudos sobre empoderamento feminino, elas conseguiram descrever em suas obras a necessidade
de uma mudança de comportamento na sociedade em relação às lutas contra o patriarcado e pelos
direitos da mulher.
Contudo, não há consenso em relação ao conceito de empoderamento feminino.
Para as feministas, o empoderamento de mulheres é o processo de conquista
da autonomia e auto-determinação. E trata-se, ao mesmo tempo, de um
instrumento/meio e um fim em si próprio. O empoderamento das mulheres
implica na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da
opressão patriarcal (SANDERBERG. 2009 p.02).

Segundo esta mesma autora, as ações coletivas relacionadas ao feminismo caracterizam
mais o empoderamento que as ações individuais.
León (2001, p. 97), por sua vez pondera que “o empoderamento individual deve
integrar-se em um sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade”.
Coloca ainda que a mudança é imperativa, tornando-se necessário alterar as estruturas sociais
vigentes.”
Batliwala (1994) e Sanderberg (2009), defendem que as mulheres nunca foram
totalmente desempoderadas. Que mesmo quando as ideologias patriarcais tentaram se sobrepor,
elas sempre conseguiram conservar seu espaço mínimo como forma de autopreservação.
O termo empoderamento se refere a uma gama de atividades, da assertividade
individual até à resistência, protesto e mobilização coletivas, que questionam
as bases das relações de poder. No caso de indivíduos e grupos cujo acesso
aos recursos e poder são determinados por classe, casta, etnicidade e gênero,
o empoderamento começa quando eles não apenas reconhecem as forças
sistêmicas que os oprimem, como também atuam no sentido de mudar as
relações de poder existentes. Portanto, o empoderamento é um processo
dirigido para a transformação da natureza e direção das forças sistêmicas que
marginalizam as mulheres e outros setores excluídos em determinados
contextos (BATLIWALA, 1994, p. 130).
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Batliwala (1994), León (2001), Sardenberg (2006) e Siqueira (2014) corroboram que
há um processo individual de empoderamento que traz para a mulher várias conquistas pessoais
como a autoconfiança, autonomia e autodeterminação. Também concordam que o processo
coletivo ocorre no âmbito da coletividade, onde se desenvolvem fatores de produção, de
organização, solidariedade e cooperação, destruindo a lógica do patriarcado.
Destaca Batliwala (1994), o empoderamento é um processo dirigido para a
transformação da natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e
outros setores excluídos em determinados contextos.
Uma publicação que foi desenvolvida em conjunto pela ONU Mulheres Brasil e a Rede
Brasil do Pacto Global em 2017, define empoderamento como:
Dar ou adquirir poder ou mais poder. O empoderamento significa uma
ampliação da liberdade de escolher e agir, ou seja, o aumento da autoridade e
do poder dos indivíduos sobre os recursos e decisões que afetam suas próprias
vidas. A pessoa empoderada pode definir os seus objetivos, adquirir
competências (ou ter as suas próprias competências e conhecimentos
reconhecidos), resolver problemas e desenvolver seu próprio sustento. É,
simultaneamente, um processo e um resultado. Fala-se, então, do
empoderamento das pessoas em situação de pobreza, das mulheres, dos
negros, dos indígenas e de todos aqueles que vivem em relações de
subordinação ou são desprivilegiados socialmente (ONU BRASIL, 2019).

O empoderamento pode se manifestar em três grandes áreas, segundo Oakley & Claiton
(2003, p. 12):
O poder como maior confiança na capacidade pessoal para levar adiante
algumas formas de ação; como aumento das relações efetivas que as pessoas
desprovidas de poder podem estabelecer com outras organizações; como
resultado da ampliação do acesso aos recursos econômicos, tais como créditos
e insumos.

Para Rowlands (1997), citado por Oakley & Claiton (2003, p. 18), o processo de
empoderamento pode ser explorado também em três diferentes níveis:
Pessoal: desenvolver um sentido de auto-estima e capacidade; Relacional:
desenvolver habilidade para negociar e influenciar na natureza das relações e
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decisões tomadas em relação a estas; Coletivo: há indivíduos que
trabalham para gerar um impacto maior, como a formação de uma
cooperativa ou o envolvimento com as estruturas políticas.
Ambos os autores concordam que o empoderar-se começa no aumento das capacidades
pessoais, passando pelas relações de grupo e organizações, culminando com o acesso a recursos
e a estruturas de mudança.
Horta (2015, p.120) salienta que as mulheres, ao adquirirem consciência feminista, passam
a perceber que existem de fato como pessoas, que possuem um corpo que lhes pertence, enfim, que
possuem vontades e desejos próprios e que têm o direito de expressá-los e vivenciá-los fora e dentro
de sua casa.
A discussão de Hora (2015) dá ênfase à importância da apropriação de si, que faz a
mulher se perceber como sujeito de sua própria vida. “Afinal, como pensar em uma consciência
coletiva voltada para a transformação social, se individualmente uma mulher encontra-se
alienada de si, sem autonomia sobre sua vida e restringida a cuidar dos outros em detrimento
de si?” (HORA, 2015, p.120).
Desta forma, termo empoderamento, não se trata de algo novo, estando no meio das
lutas e conquistas das mulheres durante toda sua trajetória. O processo de empoderamento deve
estar atrelado ao gradual reconhecimento, por parte das mulheres, das estruturas de poder que
estão presentes na própria vida delas e dos grupos a que elas pertencem e em sua liberdade de
ação.

2.2 Empoderamento como liberdade
Para Amartya Sen (2017), empoderar é liberdade e indica que as medidas de
desenvolvimento não podem ser baseadas somente em fatores econômicos como o Produto
Interno Bruto - PIB, nas rendas das famílias, índices de consumo e industrialização. Eles são,
sim, uma medida importante, entretanto não são suficientes, já que não levam em conta o fator
social.
Essa ideia de que empoderar-se é um meio de libertação, também é um grande fator
de desenvolvimento, se tornando o principal legado para a humanidade. Ele trouxe o lado social
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nos debates econômicos, colaborando com novos pontos de vista na análise do
desenvolvimento das nações. O que se observa é que aquilo que as pessoas conseguem realizar
é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por
condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de
iniciativas.
Recentes estudos corroboram com o pensamento de Sen (2017), como o projeto Poder da
Paridade, que mostra como fazer avançar a igualdade de gênero pode adicionar US$
12 trilhões ao crescimento mundial; o projeto Progresso das Mulheres no Mundo, da ONU
Mulheres e o projeto Mulheres em Gestão e Negócios: Ganhando Impulso, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Um tema nada novo, mas que vem se tornando recorrente em todas as esferas sociais,
muitas vezes com uma certa confusão sobre o seu real significado, leva a crer que ainda há
muito que esclarecer em termos de conceituação do tema empoderamento feminino.
As mulheres são responsáveis por 45% da produção de alimentos no Brasil e
nos países em desenvolvimento. Quase tudo o que lucram, 90%, reinvestem
na educação e no bem-estar da família. Trabalham cerca de 12 horas semanais
a mais que os homens, mas somente 20% são proprietárias das terras onde
produzem (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).

Estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que além de justiça
social, o empoderamento da mulher do campo pode representar um aumento de 30% na
produção agrícola e garantir a segurança alimentar do planeta (ONU. Mulheres Rurais).
Assegurar a inclusão dos talentos, habilidades, experiências e energia das mulheres
requer ações afirmativas e políticas públicas. Políticas públicas tem importante papel de
estimular o pensamento crítico sobre as práticas de promoção da igualdade entre homens e
mulheres no meio rural, servindo de instrumento para combate às desigualdades de gênero no
campo. Propostas inovadoras, valorizam aqueles que refletem sobre as mulheres rurais e
reconhecem quem trabalha diretamente com ações de assistência técnica e extensão rural
voltadas a essas trabalhadoras. Elas são responsáveis, em grande medida, pelo alimento
destinado ao autoconsumo familiar e por práticas de manejo ambiental adequadas. Representam

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

48% da população rural e são responsáveis por menos de 16% dos estabelecimentos
agropecuários da agricultura familiar.
O empoderamento como auto-confiança e auto-estima deve integrar-se em um
sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade. Al ter
em conta o processo histórico que cria a carência de poder, torna-se evidente
a necessidade de alterar as estruturas sociais vigentes; quer dizer, se reconhece
o imperativo da mudança (LEON, 2001, p.97).

Sen (2017) coloca que a condição de agente ativa das mulheres não pode desconsiderar
a urgência de retificar muitas desigualdades que arruínam o bem-estar das mulheres e as
sujeitam a um tratamento desigual. Qualquer tentativa prática de melhorar o bem-estar
cotidiano das mulheres deve considerar a própria mulher como agente responsável por
ocasionar tal mudança.
A pauta feminina deve ser então, de forma urgente, a de se tornar um ser humano capaz
de promover as mudanças e remover as iniquidades que restringem o bem-estar feminino.
Toda essa mudança na abordagem do papel da mulher na sociedade, se deve ao
potencial das mulheres de produzir, ter sua própria renda, desenvolver uma carreira
profissional, e tomar decisões dentro e fora do âmbito familiar.
(...) talvez a força maior, mais importante e menos aparente do movimento
feminista esteja na semente de questionamento e de reinvindicação que surge
na consciência das mulheres que, vivendo anonimamente o seu cotidiano, vem
tentando transformá-lo e recriar a sua relação com o mundo, com os
companheiros, com os filhos, consigo mesmas. (ALVES & PITANGUY,
1981, p.70)

Percebe-se que todos esses aspectos têm em comum é a contribuição positiva para
fortalecer a voz ativa e a condição de agente das mulheres, por meio da independência e do
ganho de poder.
Como agente de empoderamento, a Organização das Nações Unidas - ONU Mulheres
criou uma cartilha, onde apresenta os sete Princípios de Empoderamento das Mulheres:
Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto
nível; tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho,
respeitando apoiando os direitos humanos e a não-discriminação; garantir a
saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham
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na empresa; promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional
para as mulheres; apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas
de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e
marketing; promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à
comunidade e ao ativismo social; medir, documentar e publicar os progressos
da empresa na promoção da igualdade de gênero.
(ONUMULHERES, 2017)

Neste contexto, o poder feminino, a independência econômica e a emancipação social
– podem ter grande projeção sobre as forças e os princípios organizadores que governam as
divisões dentro da família e na sociedade e podem, em particular, influenciar o que é
implicitamente aceito como o papel das mulheres. As vidas que as mulheres salvam com seu
empoderamento através da sua condição de agente de mudanças, incluem todo o seu círculo de
convívio, e principalmente, a sua própria vida.

2.3 As relações de poder e a mulher na agricultura familiar
Nos espaços trabalhados nos projetos de desenvolvimento rural, as relações de poder
estão diretamente ligadas às relações de gênero, do que resulta a diferença de inserção das
mulheres nos espaços produtivos e organizativos, espaços de poder que têm uma forte
implicação de gênero, requerendo “uma transformação no acesso da mulher tanto aos bens
econômicos quanto ao poder, transformação esta que depende de um processo de
empoderamento da mulher” (SIQUEIRA, 2014, p. 42).
A discussão envolvendo o poder do patriarcado sobre a mulher engloba territórios
sociais e culturais enraizados historicamente como um modelo de repressão. Torna-se, por este
viés, uma discussão sensível e abrangente, que afeta não apenas a mulher, mas a prole, o
marido, o uso da propriedade, a escolha sobre seus meios de produção, etc., e toda a percepção
de poder do homem sobre o universo feminino, sobretudo rural.
A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não instaura
uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos
leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta
somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas
restauradores da humanidade em ambos (FREIRE, 1987, p. 20) .
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Na perspectiva de Freire (1987, p.33), o comportamento dos oprimidos é um
comportamento prescrito, de subjugação, pautado no uso da força do opressor. Neste sentido,
a pauta do oprimido é a pauta dos opressores onde,
Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se
engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos,
superando, assim, sua “conivência” com o regime opressor. Se esta descoberta
não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos
parece fundamental, é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja
associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis.

Para Batliwala (1994), as mobilizações coletivas, os protestos dos oprimidos que
questionam as bases do poder, criam uma resistência que promove um empoderamento
individual e coletivo de reivindicações.
A mudança de paradigmas que está acontecendo nas últimas décadas, mas em
velocidades diferentes no que tange as áreas urbanas e rurais, mostra que em detrimento de
todas as conquistas para a liberdade e igualdade de gêneros, ainda há muito a se conquistar.
...as mulheres agricultoras têm dificuldades e estão geralmente,
desempoderadas ou em desvantagem e muitas vezes são excluídas de
participar de projetos de desenvolvimento rural, das atividades de
produção agrícola e das associações. Para tal, necessitam de intervenções
externas de indivíduos ou organizações, ou mesmo de projetos, que
possibilitem a inclusão, a promoção de direitos, de cidadania e de
oportunidades para transformar as relações desiguais de poder. As
mulheres agricultoras continuam confinadas na esfera doméstica/privada sem
acesso aos espaços de domínio masculino de autoridade e poder
(SIQUEIRA, 2014, p. 33).

Apesar de não haver priorização de acesso do público rural feminino, as mulheres se
destacam na produção de alimentos comercializados pelo Programa de Alimentação Agrícola
- PAA e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, apontados por muitas
agricultoras como políticas de estímulo à iniciação ou ao incremento de suas atividades
produtivas (ONUMULHERES, 2017).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Nesse contexto, é de extrema importância que políticas públicas sejam criadas e
ampliadas, para minimizar um dos indicadores da maior desigualdade de gênero na área rural:
a dificuldade da mulher em se tornar economicamente ativa. Além disso, no Brasil, o
agronegócio se apropria cada vez mais de espaços, construindo territórios nos quais tem o poder
de condicionar a divisão de trabalho em seus aspectos técnico, espacial e de gênero, relegando
às mulheres os trabalhos mais precários, com os menores salários (CAMPOS, 2011).
Mesmo residindo em municípios dominados pelo agronegócio, mulheres
trabalhadoras vêm trilhando importante caminho, ao empoderarem-se de políticas públicas
voltadas à agricultura familiar. Pioneiras, muitas trabalhadoras instruem-se e inovam as
atividades (re) produtivas de suas unidades familiares como forma de garantir a melhoria de
renda propiciada pelo acesso aos mercados institucionais (ONUMULHERES 2017).
O sucesso na dura lida diária em conseguir essa melhoria de renda, torna a mulher
cada vez mais empoderada no meio rural, o que garante uma perspectiva de um futuro mais
igualitário, com melhor qualidade de vida para as mulheres da agricultura familiar.
Assim, busca apontar qual a importância da mulher do campo, como partícipe
decisiva na economia da pequena propriedade da agricultura família.
(...) o Censo Agropecuário 2017 do Brasil manteve uma questão sobre o sexo
de produtores e produtoras agrícolas e conseguiu fornecer dados que mostram
que o número de estabelecimentos administrados por mulheres subiu para
18,6%, com quase um milhão de mulheres envolvidas: 12,7% há cerca de 11
anos (ONUMULHERES 2019).

Tem-se que na atualidade, as mulheres participam de forma direta de todas as etapas
dessa produção, embora em muitos momentos são consideradas e se consideram ajudantes do
processo. Trabalham diretamente no plantio, nos tratos de animais, na colheita, são
responsáveis pela fabricação de doces, pães, queijos, etc, Produtos que são vendidos em muitas
famílias para a merenda escolar, representando grande parcela da renda familiar. Contudo, a
sociedade ainda nega a enxergar o papel dessa mulher no âmbito da agricultura familiar. A
importância e a extensão de suas atividades, são visíveis, sendo que os dados corroboram tal
afirmação, nos números levantados pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário – SEAD (2018), que aponta:
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No Brasil, mais de 14 milhões de mulheres trabalham na agricultura,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável do país.
Pesquisas recentes constataram que cerca de 45% dos produtos da agricultura
familiar são plantados e colhidos por mãos femininas. Dados do Censo
Agropecuário de 2006 mostram que 12,68% dos estabelecimentos rurais têm
mulheres como responsáveis. O mesmo censo demonstra, ainda, que as
mulheres rurais são trabalhadoras responsáveis, em grande parte, pela
produção destinada ao autoconsumo familiar e contribuem com 42,4% do
rendimento familiar. Desse ponto de vista, considera-se importante dar a
identidade e o reconhecimento a mulheres.

Assim, a base da agricultura familiar, está pontuada no papel desempenhado pela mulher
e no seu envolvimento com a produção.
Portanto, os argumentos demonstram a importância da mulher do campo como partícipe
decisiva na economia da pequena propriedade da agricultura família. O empoderamento traz as
mulheres do campo não só conhecimento da relação delas com a natureza, mas também o
entendimento de todo o contexto social, cultural, econômico e político que estão inseridas, de
forma especial na importância do papel que desempenham junto a propriedade rural. Quanto
mais a mulher assume seu lugar de fala, mais ela influencia nas mudanças que acontecem ao
seu redor.
As mulheres, em tempos de ciberfeminismo, passam a ter mais visibilidade, mais voz e
força para desempenhar seu papel de forma igualitária ao homem, destituindo o patriarcado de
sua hegemonia. Espera-se que de forma definitiva.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas últimas três décadas, cresceu, no mundo todo, a necessidade de medidas para
aumentar a equidade social, econômica e política, na perspectiva do empoderamento das
mulheres. Fator este que torna necessária a discussão acerca do papel da mulher no âmbito da
agricultura familiar.
O objetivo do presente artigo foi demonstrar que a partir de um processo de
empoderamento, a mulher passa a reconhecer o seu lugar no âmbito da agricultura familiar, não
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só como mão de obra ativa no desempenho das atividades laborativas, mas como gestora do
ambiente em que vive e está inserida.
A mulher deixa de ser coadjuvante e passa a ser atora no processo de desenvolvimento e
sustentabilidade da terra. Abandona a subordinação e assume seu lugar de fala.
Dessa forma, por meio do seu trabalho, a mulher pode produzir novos produtos para
atender à demanda desta política, gerando renda para sua família e mudanças na sua posição
social, econômica, cultural e política, que contribuem para o seu processo de empoderamento.
Estudos futuros devem ser desenvolvidos para no sentido de aumentar o conhecimento
sobre o tema a luz da mulher como pessoa de direitos igualitários como ser social, de trabalho e
de importância para o desenvolvimento rural.
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Grupo de Trabalho: Movimentos Sociais, Reforma Agrária e Resistência no Campo

Resumo
O artigo proposto visa discutir as diferentes estratégias construídas por moradores do
Reassentamento São Francisco de Assis, Cascavel/PR, após a vinda destes para essa
localidade, em função do processo de desapropriação e construção da Usina Hidrelétrica
Governador José Richa, no final da década de 1990. Frente a tal processo fica evidente certa
distinção e desigualdade nas experiências daqueles que garantiram o direito à indenização na
forma de reassentamento, o que implica na maneira como estes lidaram com as propriedades
ao chegarem na localidade e ao procurarem estratégias e possibilidades para se manter ali.
Diante dessa dinâmica, interessa discutir as diferentes alternativas visualizadas por estes
sujeitos durante a sua permanência no Reassentamento e, para além disso, perceber o modo
como ponderam acerca da sua realidade, diante dos limites e pressões, assim como valores e
expectativas que experenciam.

Palavras-chave: Reassentamento São Francisco de Assis; Modos de viver no campo;
Experiência social; Horizonte de alternativas.

Resumen
El artículo propuesto trata de discutir las distintas estrategias construidas por los residentes
del Reasentamiento São Francisco de Assis, ubicado en Cascavel/PR, después de la llegada
de estos a esa localidad, que ucurrió en función del proceso de expropiación y construcción
de la Usina Hidroeléctrica Gobernador José Richa, al final de la década de los años 1990.
Frente a tal proceso queda evidente cierta distinción y desigualdad en las experiencias de
184
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aquellos que garantizaron el derecho a la indemnización en forma de reasentamiento, lo que
implica en la manera como estas personas hicieron frente con las propiedades al llegar a la
localidad y al buscar estrategias y posibilidades para mantenerse allí. Ante esta dinámica,
interesa discutir las diferentes alternativas visualizadas por estos sujetos durante su
permanencia en el Reasentamiento y, además, percibir el modo como ponderan acerca de su
realidad, ante los límites y presiones, así como valores y expectativas que experimentan.

Palabras clave: Reasentamiento São Francisco de Assis; Modos de vivir en el campo;
Experiencia social; Horizonte de alternativas

1. INTRODUÇÃO
As reflexões acerca das experiência de sujeitos que moram no Reassentamento São Francisco
de Assis, e das estratégias construídas por estes a fim de corresponderem às suas expectativas
e valores, assim como enfrentar as dificuldades encontradas por eles para manterem suas
propriedades e permanecerem nelas, faz parte do processo de construção de pesquisa enquanto
discente do Programa de Pós-Graduação em História da Unioeste. Como questão principal
que orienta o texto apresentado, destaco a análise do horizonte de alternativas visualizado por
sujeitos que se mudaram para o Reassentamento, destacando que não busco dialogar apenas
com aqueles que chegaram à localidade através da indenização conquistada, durante o processo
de desapropriação e construção da Usina Hidrelétrica Governador José Richa (Usina de Salto
Caxias), mas também com sujeitos que visualizaram a vinda para o Reassentamento como uma
alternativa que corresponde às suas expectativas, em diferentes momentos do recorte temporal
proposto – fins da década de 1990 até os dias atuais – buscando, assim, perceber a dinâmica
dos modos de viver no campo, e, mais precisamente, no Reassentamento São Francisco de
Assis.
É necessário avaliar o fato de que a condição social dos sujeitos que chegaram ao
Reassentamento em razão do processo de desapropriação da usina não era a mesma. Dentre os
que passaram por esse processo, tiveram direito à indenização na forma de reassentamento –
ou melhor, conquistaram após muitos confrontos e negociações com a Companhia Paranaense
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de Energia Elétrica (COPEL) e o Governo do Estado – pequenos proprietários (aqueles que
possuíam até cinco alqueires de terra), meeiros, arrendatários, agregados e trabalhadores rurais
das fazendas.
Analisar estas distinções e desigualdades, implica diretamente na maneira como percebemos
as diferentes intensidades e posições em que estavam inseridos os sujeitos que experenciaram
este mesmo processo. Possuir a mesma condição de reassentado, apesar de trazer aproximações
entre esses sujeitos, não significa que todos experenciaram a vinda e chegada às suas
propriedades de maneira igual.
Diante disso, interessa perceber o modo como esses sujeitos, com condições distintas e
desiguais, lidaram com o processo de chegada ao Reassentamento e manutenção da nova
propriedade. Quais as estratégias construídas por eles afim de manter a sua terra? Quais as
dificuldades, limites e pressões encontradas por eles? E as expectativas e valores? Como estes
sujeitos avaliam sua própria experiência e as narram durante as entrevistas?
Procuro analisar nas memórias construídas por e sobre esses sujeitos, através de fontes
orais e atas da associações de moradores, o modo como eles interpretam essa experiência e
decisões que tomaram ao longo de suas trajetórias, avaliando seus significados no presente a
partir das ponderações realizadas no momento das entrevistas, ou ainda, nas atas, buscando
entender a complexidade vigente nesse processo, para além dos registros expressos nos
relatórios da COPEL, relacionando as diversas fontes, sentidos e intenções formulados.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Fontes e metodologia
Afim de buscar responder às questões levantadas, utilizo como fonte entrevistas realizadas (e
a serem realizadas) com sujeitos que moram ou moraram no Reassentamento São Francisco
de Assis durante o recorte temporal da pesquisa, que vai do final da década de 1990 até os dias
atuais. Através destes documentos, procurarei interpretar as decisões tomadas pelos sujeitos
com os quais dialogo, assim como o modo como os mesmos analisam suas próprias trajetórias.
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Para tanto, a noção de Memória é fundamental, me aproximo das reflexões de Almeida
(2005) acerca da discussão sobre memória:
[...]Estamos, por estas razões, concebendo memória não apenas como
preservação de informações, para as quais nos reportamos somente com o
intuito de conhecer o passado. Pelo contrário, entendemos memória como um
processo constante de atribuição de significados, não para o passado, mas para
o presente, o que, em última instância, significa lidar, de forma indissociável,
com a relação passado/presente. (ALMEIDA, pag. 2, 2005)

Acredito que ao analisar os diálogos travados com meus interlocutores, seja crucial entender
essa relação entre narrativa e memória. É através da relação entre passado e presente, que o
narrador decide sobre o que é importante falar ou silenciar no momento da entrevista. Durante
a construção da entrevista, ocorre uma constante ponderação sobre o que se deve ou não narrar,
baseado nas avaliações que os sujeitos fazem acerca de suas próprias experiências, à luz do
presente.
Sobre a pertinência do uso da história oral durante a pesquisa e a relação entre entrevistador e
entrevistado, considero mais uma vez pertinentes os apontamentos de Almeida (2005),
[...]Torna-se viável pensar a fonte oral como uma alternativa extremamente
criativa, porque o diálogo estabelecido entre pesquisador e entrevistado, no
momento da entrevista, constitui-se como uma experiência muito
significativa, além de ser um espaço para a elaboração e manifestação da
memória, que avança no sentido de construir um processo de democratização
da fala. (ALMEIDA, pag. 2, 2005)

Esse processo de democratização da fala apontado pelo autor, é justamente um dos elementos
que me instiga a conversar com estes sujeitos, além de acreditar ser uma das justificativas
maiores desta pesquisa. É necessário dar espaço para as memórias e experiência de sujeitos
como os moradores do Reassentamento São Francisco de Assis no meio acadêmico e,
especificamente, no campo historiográfico. Ir além dos grandes heróis e marcos da História, e,
assim como afirma Thompson,
A medida que alguns atores principais da história – políticos, pensadores,
empresários, generais – retiram-se da nossa atenção, um imenso elenco de
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suporte, que suponhamos ser composto de simples figurantes força sua
entrada em cena. (THOMPSON, 2001, p.234)

Seguindo essa linha de pensamento, democratizar a fala dando espaço a homens e
mulheres esquecidos pela História, seus valores, suas escolhas e ponderações ao longo de sua
trajetória, compondo com isso a sua experiência social, é necessária para uma História
diferente, mais viva, e que deixa esses sujeitos entrarem para o plano da historiografia e
mostrarem como suas vivências também fazem parte do universo da História.
Pretendo associar o uso da história oral a outros documentos, como as atas das
Associações de moradores, material de imprensa, entre outros. Para, através do diálogo entre
essas fontes distintas, acessar a dinâmica do processo histórico em que estes sujeitos estão
inseridos. A partir disso, interessa perceber as memórias e imagens construídas por e sobre
estes sujeitos, assim como as intencionalidades por trás dos documentos.

2.2. Discussão e resultados
O processo de reorganização das relações de trabalho, moradia e renda daqueles que se
mudaram para o Reassentamento São Francisco de Assis foi permeado pelas expectativas que
esses sujeitos possuíam ao chegarem a esta nova localidade. Até porque, para uma parcela
significativa dessas famílias, esta mudança era a primeira oportunidade que tiveram para o
alcance da terra própria.
Ao mesmo tempo, esses anseios estavam acompanhados por limites e por tensões, pois
o mudar-se para um novo local não costuma ser um processo muito tranquilo e, por vezes, o
início da organização de uma nova propriedade apresenta dificuldades, em especial para
aqueles que possuíam uma renda menor, como os que chegavam ao Reassentamento enquanto
trabalhadores das fazendas, não possuindo o dinheiro da indenização por bens na propriedade,
o qual pequenos proprietários e até mesmo arrendatários haviam recebido.
Em diversas narrativas a respeito desse momento inicial de chegada, ao falar das
dificuldades encontradas para a organização e rendimento da propriedade, é apontada a
diferença entre aqueles que “se adaptaram” ao local – e, logo, tiveram um maior sucesso na
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propriedade e se fixaram ali – e os que “não se adaptaram” – seriam os que não tiveram tanto
êxito assim nesse processo inicial de organização e que, em diversos casos, venderam a
propriedade em busca de novas alternativas.
A narrativa de Cirineu, 52 anos, sobre essa dinâmica de chegada nos permite refletir
sobre essa questão:
Karoline: Então ali da própria escola você acabava percebendo essa diferença
entre as diferentes posições que as pessoas tinham antes de vir? Uma pessoa
que as vezes era proprietária, de uma que era empregada ou de uma que só
arrendava a terra dos outros, dava pra perceber assim, no modo como eles...
dialogavam com o resto e tocavam a propriedade?
Cirineu: É dava no sentido assim, que nem eu falei, muitos... aqueles que já
eram proprietários já sabiam ‘administrá’ bem o seu negócio né. E os que não
eram, eles não tinham iniciativa própria, dava pra ‘percebê’ que, nas reuniões
ali assim que eles não, não ‘tavam’ se adaptando. Muitos queriam ‘voltá’ pra
onde ‘tava’, de onde vieram porque eles não ‘tavam’ se adaptando, eles
alegavam não tá se adaptando na região, mas na verdade eles não ‘tavam’
se adaptando com o tipo de trabalho, do tipo de vida que eles ‘tavam’ levando
aqui. Que eles tinham que ‘tirá’ dali daquele pedaço de terra, chova ou faça
sol, eles tinham que ‘sobrevivê’ daquilo, enquanto que trabalhando pra
patrão, pra fazenda, eles a diária deles recebiam se eles ‘tavam’ trabalhando
eles ‘tavam’ recebendo. E ali não, ali eles ‘tavam’ trabalhando mas só iam
‘recebê’ uma vez por ano, na época da colheita, e se desse colheita. Então
dava pra vê que tinha bastante gente assim que não ‘tava’ se adaptando com
o tipo de vida que ‘tava’ levando aqui. E isso que ‘levô’ na época, naquele
início ali, assim nos primeiros cinco anos, bastante gente a por fora o que
tinha, venderem porque um pra sana um ‘poco’ da dívida e retornaram pra,
pra onde eles ‘tavam’ morando, vieram, ‘daonde’ eles vieram e que acabaram
daí trabalhando de peão e pondo fora o restante do capitalzinho que tinha, não
conseguiram se ‘adaptá’ à nova realidade deles. (CIRINEU, 2019)

Cirineu é funcionário do setor administrativo do colégio que se encontra no interior do
Reassentamento São Francisco de Assis, desde o início de suas atividades. Além disso, hoje
mora enquanto agregado na terra do seu pai, que é vizinha ao Reassentamento. Portanto,
mesmo não morando no Reassentamento, ainda assim está inserido na experiência social do
local e possui suas próprias avaliações a respeito de tal dinâmica.
Ao avaliar a dinâmica da vinda e organização da propriedade por parte dos sujeitos
reassentados, o entrevistado também a faz levando em consideração a sua própria trajetória,
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principalmente pelo fato de também morar no campo e adquirir parte da sua renda através do
cultivo das terras de seu pai. Falar sobre a “falta de adaptação” de algumas famílias ao trabalho
na propriedade é, ao mesmo tempo, ponderar a respeito da sua “adaptação”. O que Cirineu
interpreta como falta de iniciativa própria, ou de adaptação com o “tipo de trabalho que um
proprietário precisa exercer”, parece ir muito além da questão da adaptação ou da iniciativa
própria. Perpassa por uma série de outras questões enfrentadas por aqueles que se estabeleciam
em suas novas propriedades. O que significa, na prática, essa suposta falta de adaptação?
O diálogo com pessoas que vieram para o Reassentamento e passaram por esse processo de
organização da propriedade, possibilitam ir mais a fundo na problematização acerca do
adaptar-se. O início do cultivo e da geração de renda em uma propriedade é algo que requer,
por exemplo, capacidade de capitalização. Em especial para pequenos proprietários, a
possibilidade de acesso a crédito e financiamentos é essencial nesse processo de organização
e manutenção da propriedade e da lavoura.
Durante a entrevista realizada com Elton, 43 anos, ele destaca as dificuldades encontradas
pelos recém chegados ao reassentamento no esforço de conseguir crédito e financiamento para
o plantio. Segundo o mesmo, a busca por uma nova opção de cooperativa de crédito, que se
aproximasse dos interesses e expectativas desses sujeitos foi a estratégia tecida para o alcance
desse recurso:
Karoline: É e... você percebe assim uma certa... Ainda tem comunicação
entre esses reassentamentos ou ficô meio a par assim, cada um por si?
Elton: Então foi criada a associação de moradores, por exemplo aqui tem oito
né (...) a Copel passava alguns recurso pela associação, pelo CNPJ, e o povo
digamos trabalhava na associação, e o que hoje aqui por exemplo, até o, otras
organizações que veio o sistema, a Cresol né, que empréstimo de crédito veio
através do, do reassentamento, foi o reassentamento que foi busca né, que não
tinha crédito, o pessoal ganhô a terra não tinha crédito, cê ia nos lugar o
pessoal era discriminado né, não tinha, achavam, o pessoal confundia com o
pro... Com o movimento MST. Então, daí tipo, o pessoal digamos veio unido
né, eles chegaro aqui, ganharo a terra mas não tinha crédito pra plantá. Três
ano até que a Copel ajudô, deu condições né, pagava uma... Uma, uma verba,
corrigiu a terra mas não tinha crédito né, e aí o pessoal não conseguiria plantá
né, porque cê ia pedi crédito ou comprá o pessoal não, não tinha aquela...
Confundia, tinha discriminação né, que até hoje, é menos hoje né, mas na
época, o pessoal do sem- terra e não tem né. Não pegava aí, não, não
conseguia comprá semente, daí foi atrás da Cresol lá no Sudoeste e troxe pra
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cá. E aí começô tê acesso a crédito, mas também tinha que fazê mesma coisa
né, i lá pra frente do Banco do Brasil protestá pra eles liberá pra pode plantá.
(ELTON, 2016)

Elton não veio para o Reassentamento logo após a desapropriação e vinda das demais famílias.
Apesar de morar na região desapropriada, o pai decidiu que a indenização através de carta de
crédito atenderia melhor às suas expectativas. Parte dessa decisão era também motivada pelas
histórias ouvidas acerca daqueles que haviam sido desapropriados em função da Usina
Hidrelétrica de Itaipu, também construída no Paraná, alguns anos antes à de Salto Caxias.
Após o falecimento do pai, em 2001, influenciado pelo contato com outros moradores do
Reassentamento São Francisco de Assis, em especial o seu sogro, Elton e seu irmão venderam
a propriedade do pai em Guaraniaçu e compraram dois lotes de terra no Reassentamento, um
para cada irmão. Chegando à localidade pouco tempo após as outras famílias, Elton afirma
ainda ter enfrentado certas dificuldades em relação ao acesso a crédito e financiamento.
Atualmente, além do trabalho na propriedade, Elton trabalha como funcionário no Sistema
Cooperativo Cresol. Logo, além do seu contato como cooperado, também possui vínculo
empregatício, em um cargo bastante significativo na hierarquia da cooperativa, o que pode
fazer com que o mesmo veja o papel de tal empresa no processo de organização das
propriedades no Reassentamento com um olhar também difundido pela própria Cresol.
Ainda assim, acredito que a necessidade de implementar a busca de uma cooperativa existente
na região Sudoeste do Paraná – parte das áreas desapropriadas se encontravam nessa região –
nos apontam as possíveis dificuldades encontradas pelos sujeitos desapropriados para
alcançarem crédito a fim de realizarem o plantio e o cultivo de suas lavouras. A inviabilidade
de alcance ao crédito parece ter sido um dos limites encontrados por estes sujeitos para se
fixarem ao reassentamento, e terem êxito no cultivo da sua propriedade.
Porém, mesmo com o acesso ao crédito possibilitado, de acordo com Elton, pela aproximação
entre os Sistema Cresol e os reassentamentos de Salto Caxias – existente até hoje – as
dificuldades encontradas por algumas famílias para permanecerem com certa tranquilidade no
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Reassentamento continuavam. Aparentemente, aqueles que chegaram ao local através do
vínculo como trabalhador das fazendas foram os que tiveram maior dificuldade nesse processo,
pela falta de experiência no gerenciamento de uma propriedade, mas também por uma
possibilidade de capitalização e investimento mais limitado.
A família de João, 37 anos, teve direito ao reassentamento justamente por este vínculo com a
terra que foi desapropriada: seu pai trabalhava por diárias para um proprietário da região, e
também morava sob a propriedade do patrão. Ao avaliar as dificuldades encontradas por sua
família na chegada ao Reassentamento, ele aponta:
Karoline: E como foi no começo assim pra sua família se adaptar? Eles nunca
tinham tido uma propriedade deles assim pra... tanto... porque eles tiveram
que começar tudo ali, eu não sei se a parte da fazenda que vocês ficaram já
era mecanizada pra soja mesmo no caso. Como foi pra eles se acostumarem
ali no começo?
João: João: A minha família pegô o lote todo que era a área de pastagem da
fazenda, não era área de cultivo. É, a Copel fez um programa, a Copel
perguntô que área você qué mantê de pastagem aí meu pai foi lá e "ah,
mantém essa área aí de pastagem" né, vô querê que preserve o brizantão, aí
ele, bem poquinho mas dexô uns quatro cinco alquere, aí não tinha muita
noção de quanto era no começo é, o resto a própria Copel pagô as máquina
pra desmancharem a área de capim e tal, mas isso gerô uma dificuldade
porque assim, a área de capim tinha a soqueira de brizantão ia um tempo, uns
dois anos pra deixá a terra numa condição de cultivo melhor né, então nesse
período foi muito difícil cultivá e o meu pai não era muito agricultor né, no
primero ano daí um poco também por mau orientação técnica, porque existia
assistência técnica, plantô milho numa área de uma gramínea e não deu nada
de milho né, deu muito poco, só levô prejuízo na produção. Então o meu pai
foi acumulando nos primeiros anos prejuízo e mais prejuízo nas áreas de
cultivo. É, ao fazer as bases das curvas de nível, ao invés de fazer bases largas
né, onde você pode cultivá também foi feito murundum, ficô assim um
pedação de brizantão né , depois teve que gastá dinhero pra mandá uma otra
máquina vim e nivelá aqueles murundum e transformá em bases largas porque
tava perdendo uma área enorme da sua lavoura não sendo cultivada, então foi
uns equívocos também assim. Mas a Copel teve um, um programa de
assistência a essas famílias muito interessante que era salários, agora eu não
saberia te dizê qual que é a sigla, VMT né, era valor monetário de alguma
coisa pra garanti o sustento da família durante um ano. Então a minha família
recebeu esse salário mensal durante o ano todo pra comprá o alimento, porque
na lógica é, você tá indo pra uma nova área e não tem produção estruturada,
então você não vai tê meios pro seu próprio consumo, você precisa de um ano
pra você fazê um plantio de mandioca, batata, estruturá uma hortinha, começá
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a criá umas galinhas, então durante esse ano a Copel pagô um salário pra cada
família do reassentamento, então isso foi importantíssimo pra... pra família
garanti o sustento e depois desse ano de salário era com a produção, a renda
desse lote né, e a minha família sempre teve problema em estruturá a
produção, uma porque acessava o PRONAF, as vezes não existia o... então se
acessava o PRONAF uma vez por ano, e tinha dívida pra pagá, em vez de
você investi na lavora você ia lá e pagava as conta e comprava produto
financiado. Então foi gerando um círculo vicioso que foi endividando muitas
famílias do reassentamento. E depois muitos venderam, ou venderam partes
do lote, ou venderam o lote intero pra, os direitos do lote né pra mudá pra otro
lugar, e o meu pai vendeu parte do lote, hoje tem três alqueres ponto seis
vendidos e foi isso, se endividô, vendeu e mesmo assim não conseguiu pagá
a dívida, tem dívida até hoje no banco. E depois de um determinado tempo
começô a arrendá o lote, hoje ele arrenda a maior parte do lote porque chegô
à conclusão de que não adiantava fazê cultivo, porque sempre dava prejuízo,
então é melhor pegá uma parte da arrenda da produção e não se envolvê.
Então ele arrenda pra um tercero e pega aí um arrendo de terra de uns quinze,
vinte mil reais por ano, o arrendo dessa terra. E uma parte ele cultiva daí, tem
ainda a parte de pastagem, tem vaca leitera que gera uma renda mensal, mas
foi uma dificuldade pra família se adaptá ao novo modo de trabalhá, porque
aí não é mais trabalhá pros otros, tem que trabalhá pra ele próprio, e ele tem
um problema pra estruturá uma produção e as melhores, as que conseguiram
estruturá a produção de leite é as que se deram melhor, porque o leite tem
uma lógica de renda mensal, não que isso não tenha tido problema né, o leite,
a atividade leitera exige trabalho né, então tem que cuidá dos animais, fazê
pastagem... (JOÃO, 2016)

Os apontamentos de João acerca das dificuldades encontradas por sua família para a
estruturação da produção nos permitem visualizar vários dos limites encontrados por aqueles
que se mudaram para o Reassentamento. Percebemos através desses meandros, como a simples
noção de adaptação não abrange toda a dinâmica experimentada por estes sujeitos na vinda e
chegada nas suas propriedades.
Diante da experiência de João percebemos, por exemplo, que o acesso ao crédito não cessava
os problemas relacionados à manutenção da lavoura. Mesmo com a oportunidade de
financiamento através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF), as dificuldades financeiras permaneciam. Até mesmo porque, ao chegar o
momento da colheita, os empréstimos deveriam ser sanados, dever esse muitas vezes
impossibilitado devido à má colheita ou outros empecilhos encontrados no percurso entre
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plantio e colheita. Isso, muitas vezes, resultava em um acúmulo de dívidas por parte desses
sujeitos, que acabavam por muitas vezes arrendarem ou mesmo venderem parcelas – ou toda
– a sua propriedade, na tentativa de saná-las.
As decisões de permanência ou saída do Reassentamento, de venda de parcelas da
propriedade ou arrendamento das terras vai muito além da falta de iniciativa própria e de
adaptação ao trabalho exigido. São alternativas visualizadas por estes sujeitos frente a esses
limites e pressões encontrados nas suas propriedades, como dívidas, má qualidade do solo,
deficiência na assistência técnica, baixa capacidade de investimento, saída dos filhos das
propriedades, etc.
Para além da venda de terras, ou mesmo do arrendamento, é possível perceber uma
série de outras estratégias empenhadas por estes sujeitos ao longo da sua permanência no
Reassentamento São Francisco. A mudança de cultivo ou de atividade econômica, de acordo
com as possibilidades e os limites visualizados em cada momento desse estar no
Reassentamento, é uma dessas alternativas.
Ao ser questionado acerca dessa rotatividade econômica, Cirineu aponta suas
avaliações sobre a questão:
Karoline: E sobre essas mudanças no processo produtivo porque, como você
mesmo disse, quando eles chegaram lá tinha a defesa dos orgânicos, eles
plantavam meio coletivos, e daí teve o pico do leite vamos dizê assim, e agora
bastante famílias tão desistindo do leite também né, teve lá as tentativas de
diversificação de culturas com a pupunha e seja lá o que mais eles
plantavam... é, como você percebe esses ciclos econômicos, vamo dizê assim,
aqui dentro, e não aqui dentro, porque no arredor também né com os
proprietários da vizinhança e como hoje tá a questão econômica de, de
produção né.
Cirineu: É... dos ciclos assim né, na época que tá aquele, tá bom aquele,
naquela atividade a pessoa tem que aproveitá ao máximo aquele momento,
tem que fazê a sua reserva, fazê seus investimento naquele momento, e se
decaí, o que houve muito aqui dentro foi isso: ficô se pulando muito de tipos
de atividades pra outro tipo de atividade. Então cê fazia investimento na
pupunha, não deu certo eu ranco tudo e muda pra pasto e vô produzi leite,
porque o leite tá dando dinhero, aí tá, o leite deu dinhero mais eu não soube
aproveitá, aí o leite decaiu eu já to tendo dificuldade pra pagá minhas conta,
pra, porque se fez investimento tudo em ordenhadera, em resfriador, em tudo
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isso né. Então aí eu desmancho tudo, vendo as vaca, pago as conta e vô pro
soja, aí eu tenho que comprá trator, eu tenho que plantá plantadera, eu tenho
que planta pulverizador, é outro tipo de investimento. Então as pessoas estão
na verdade é, se não soubé trabalhá eles tão sempre trabalhando pra pagá
conta, eles nunca tem uma coisa, eles tem a terra deles e os maquinários, mas
eles tão sempre pagando aquilo, eles nunca tem assim dizê oh, isso aqui já tá
tudo certinho, eu não to devendo nada. Porque hoje em dia o negócio, o tal do
agronegócio que o pessoal tanto se empolga "ah, hoje eu tô dentro do
agronegócio", é uma coisa assim muito, uma faca de dois gumes, ao mesmo
tempo que você tá dentro do agronegócio você tá inserido num negócio que
te tira o que você tem, porque ele tá sempre te colocando novas coisas pra
você. "Ah, porque esse teu equipamento aqui, teu pulverizador ele não tá mais
funcionando desse jeito, já tem um novo que é assim, assim assado, então se
a pessoa não tem um entendimento de que se ele nem pagô aquele ainda e vai
dá aquele de entrada e vai continuá pagando otro daí então ele, ele não vai
consegui se mantê no negócio. Então é, hoje em dia pra se mantê na atividade
tem que tê muito planejamento, tem que tê assim conhecimento também, é,
porque muitas pessoas, e tipo mantê o foco, tá produzindo leite, deu uma
baixa, uma queda no preço, teve um período, mas se mantenha naquilo dali,
porque eu conheço bastante gente que se manteve e se deu bem mesmo
ganhando bem, porque na época do pico do leite o pessoal aí ganhava, "ah,
eu ganho 15 mil reais aí por mês do leite então to levando uma vida boa", aí
quando passô a ganhá cinco ele achô que não tava mais bom, vendeu tudo e
passô pro soja, será que 5 mil não era suficiente? Então se ele tivesse
continuado... então se endividô tudo com o soja também, tem gente vendendo
trator, vendendo coisaradas porque já não conseguiu mais pagá as conta,
arrendô a terra e hoje em dia tá vendendo do arrendamento da terra porque
ele foi pulando de tipo de atividades diferente. Hoje tá se falando muito na
criação de peixe, tem gente investindo aí pra se consegui fazê dois, três
açudes, pra criação de peixe aqui dentro se investe 250 mil, os cara fala, "aí,
tô vendendo o peixe a tanto", mas só que ele tem uma dívida pra pagá, porque
ninguém tem os 250 mil pra investi, tudo foi feito financiamento então, tipo
assim, as pessoas tão mudando muito de ramo, muito rápido assim pensando
muito em ganhá dinhero e não pensando em mantê, se mantê naquela
atividade, então isso que tá, eu penso assim que o que tá prejudicando a
agricultura familiar, a agricultura daqui do reassentamento é essa ganância, é
esse tal do "tô no agronegócio então vô fazê o que tá na moda", e não se
mantém o foco numa coisa só. (CIRINEU, 2019)

Mesmo com Cirineu afirmando não concordar com uma mudança constante no ramo produtivo
da propriedade, suas reflexões nos permitem visualizar a existência dessa prática dentre os
sujeitos com os quais esta pesquisa dialoga. Ao mesmo tempo, possibilita ponderarmos e
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problematizarmos as dificuldades e os limites encontrados por estes ao gerenciarem suas
propriedades.
Ao decidir se irão plantar soja/milho, investir em um plantio diversificado como a pupunha,
investir na produção de leite, ou partir para a piscicultura, estes sujeitos estão ponderando
acerca das possibilidades de investimento que possuem e qual se adequa melhor à sua realidade
e suas expectativas.
Essas decisões demonstram, acredito eu, o modo como mesmo cercados por limites e
por pressões, esses sujeitos refletem sobre sua própria realidade e procuram alternativas que se
aproximem de seus interesses.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das reflexões apresentadas nesse artigo, foi possível perceber algumas nuances das
experiências dos sujeitos que se mudaram para o Reassentamento São Francisco de Assis entre
o final da década de 1990 e os dias atuais. Buscou-se evidenciar o modo como a chegada nesse
local não foi algo tranquilo, nem mesmo igual dentre os que compartilhavam o processo de
saída de suas terras e vinda para o Reassentamento.
Como apontado, foram diversas as dificuldades encontradas por estes sujeitos para a
estruturação e manutenção das suas propriedades. Do mesmo modo, foram múltiplas as
estratégias pensadas e empreendidas por estes afim de superarem estes limites e alcançarem
suas expectativas. Diante das discussões apresentadas, evidenciou-se o modo como estes
sujeitos ponderam acerca de sua realidade e, mais do que isso, agem diante dela.
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Resumo
Os sistemas de produção agroecológicos estão em processo contínuo de consolidação e para tal
as experiências, como a da VITAL, construídas e vivenciadas por diferentes atores sociais são
fundamentais como estratégias de geração de conhecimento, oportunizando o levantamento e a
organização do saber construído e acumulado localmente. A discussão aqui proposta se
fundamenta na necessidade de desenvolvimento de ferramentas apropriadas capazes de
internalizar a complexidade dos sistemas e simplificar a difusão de informações. Desta forma
o objetivo do presente estudo foi discutir a metodologia de coleta e gestão de dados adotada
pela equipe técnica da VITAL apontando suas potencialidades e fragilidades e prospectando as
implicações destas na geração de conhecimentos para a agroecologia. Diante das análises
realizadas fica evidente a necessidade de construção de uma metodologia capaz de comportar
a multidisciplinariedade e as visões e objetivos das diferentes instituições que compõem a
equipe, bem como de que seja capaz de absorver uma diretriz básica da agroecologia, a visão
sistêmica, e não compartimentalizada da área.
Palavras-chave: planejamento, agroecologia, cadernos de campo.
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Abstract
The agroecological production systems are in continuous process of consolidation and for such
experiences, such as that of VITAL, constructed and experienced by different social actors are
fundamental as strategies of knowledge generation, allowing the survey and organization of
knowledge built and accumulated locally. The discussion proposed here is based on the need to
develop appropriate tools capable of internalizing the complexity of the systems and simplifying
the diffusion of information. In this way, the objective of the present study was to discuss the
data collection and management methodology adopted by the technical team of VITAL pointing
out their potentialities and fragilities and prospecting the implications of these in the generation
of knowledge for agroecology. In view of the analysis made, it is evident the need to construct
a methodology capable of including the multidisciplinarity and the visions and objectives of the
different institutions that make up the team, as well as being able to absorb a basic guideline of
agroecology, the systemic vision, and compartmentalization of the area.
Key words: planning, agroecology, field notebooks.

1. Introdução
A Agroecologia constitui um conjunto de técnicas e conceitos que surgiram em meados
dos anos 70 e visa à produção de alimentos agropecuários mais saudáveis e naturais. Tem como
princípio básico, construir uma relação racional com os recursos naturais. É uma nova
abordagem que integra os conhecimentos científicos (agronômicos, veterinários, zootécnicos,
ecológicos, sociais, econômicos e antropológicos) aos conhecimentos populares, para a
compreensão, avaliação e implementação de sistemas agrícolas, com vistas à sustentabilidade.
Não se trata de uma prática agrícola específica ou um sistema de produção (ALMEIDA, 2012),
trata-se de uma ciência em construção que resgata valores como a qualidade de vida e a saúde
da família, a vida em comunidade e a saúde dos consumidores.
A alternativa de redução de insumos externos, e de adequação dos sistemas produtivos
à ecossistemas específicos concretiza à agroecologia o viés da experimentação e adequação a
cada realidade específica, seja ela social, ambiental ou econômica e nos faz enfatizar de que
esta é uma ciência sem receitas prontas. Esta característica permite aos sistemas agroecológicos
de produção favorecerem e serem favorecidos pelo ecossistema, permite ao agricultor observar
e construir seu sistema como um elo orgânico com diferentes espécies vegetais e animais,
incluindo a si mesmo, suas características de mão de obra, econômicas, ambientais, porém para

efetivar esta teia de ações e reações o planejamento, monitoramento e avaliação constante são
essenciais para um sistema de gestão que possa otimizar a construção em loco e mais ainda
possa possibilitar o seu uso como referencia.
Neste sentido o presente estudo utiliza a metodologia de coleta e gestão de dados
desenvolvida por um consórcio de instituições responsáveis pela Vitrine Tecnológica de
Agroecologia (VITAL), constituída a 12 anos junto ao Show Rural Coopavel, com o intuito de
correlacionar esta ação com o sucesso da experiência, bem como, de discutir um formato
possível de replicação e/ou adaptação em unidades de produção agroecológica.
Desta forma é objetivo do estudo aqui proposto é conhecer e analisar a metodologia de
coleta e gestão de dados da VITAL, suas potencialidades, limitações e contribuições para a
gestão de unidades de produção agroecológica.

2. Desenvolvimento
2.1. Referencial Teórico
Souza et al. (2016), relaciona a base e amplitude do movimento agroecológico,
enfatizando que a agroecologia propõem-se, a um processo de aprendizagem, que internaliza a
participação do agricultor e o instiga e instrumenta na busca e desenvolvimento de soluções
que, tendo em vista a sua complexidade, exigem uma ampla organização social e política, de
forma que o capital cultural (conhecimento) possa se converter em capital social e econômico.
Diante de um processo construtivo a coleta e gestão de dados assume um patamar de
essencialidade capaz de apontar dois caminhos importantes para a consolidação de
agroecossistemas, permite a avaliação e o planejamento. Os dados coletados de forma
organizada são fundamentais, visto que eles são informações que permitem aos gestores tomem
nota sobre algum fator, bem como seus resultados, refletindo informações confiáveis e com
embasamento para desenvolver estratégias e tomar decisões assertivas (MARQUES, 2017).
Neste sentido a criação de um plano de monitoramento deve estar conectado com os três pilares
da agroecologia (ambiental, econômico e social) e ainda apto a perfazer o caminho dos
diferentes níveis de transição do sistema, ou seja, não deve ser limitado à análise de dados, sua
funcionalidade deve trazer observações conclusivas e objetivas, para orientar o

aperfeiçoamento do desenho, manejo, dinâmica ecológica e socioeconômica dos
agroecossistemas (GLIESSMAN, 2009; ÁVILA et al. 2018).
Para a agroecologia este é um grande desafio, dada a importância da avaliação e
planejamento e ainda a necessidade de consolidação de bases técnicas para seu
desenvolvimento. Segundo Machado et al. (2015), a agroecologia é fortemente asseada em
experiências e estas têm sido uma estratégia de construção do conhecimento agroecológico,
pois cumprem o importante papel no levantamento e na organização do saber construído e
acumulado localmente.
A

inserção da VITAL no contexto do Show Rural Coopavel,

considerada a maior feira de agronegócios da América Latina, vem para
demonstrar desde 2003, em uma área de apenas 2.600 m², a importância e
viabilidade da agroecologia como sistema de produção de alimentos
saudáveis, autoconsumo; geração de renda e redução de impactos aos
ecossistemas (Cartilha de tecnologias, 2017). A organização, planejamento e
implantação da VITAL é realizada pela parceria entre profissionais de 11
instituições organizadoras sendo: CAPA (Centro de Apoio e Promoção da
Agroecologia); CPRA (Centro Paranaense de Referência em Agroecologia);
BIOLABORE (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná); EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná);
EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural); Itaipu Binacional; UNIOESTE
(Universidade do Oeste do Paraná) e UFPR (Universidade Federal do Paraná) (Cartilha de
tecnologias, 2017).
A construção metodológica seguiu as premissas do método indutivo dialético, na forma
de pesquisa exploratória, com foco na resposta a questão da importância e formato adequado
de coleta e registro de dados em um sistema de produção agroecológica.

2.2. Materiais e métodos
A

coleta de dados foi realizada através da observação e análise de

conteúdo dos cadernos de campo da VITAL, esta implantada na área cedida à
Vitrine Tecnológica de Agroecologia no Show Rural Coopavel, pertencente à

Coopertiva Agroindustrial de Cascavel (Coopavel), Localizada na BR277, Km
577. localiza-se a uma latitude de 24º58’39,23” Sul e longitude de
53º20’23,34”Oeste e altitude de aproximadamente 794 metros: sendo o solo
classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico, de textura argilosa,
pertencente ao grande grupo Latossolo (EMBRAPA, 2006). O município
apresenta clima subtropical úmido, Cfa segundo Köppen (MAACK, 2009),
temperaturas médias mínimas de 15 °C, máximas de 25 ºC e precipitação
média de 1.971 mm anuais (IAPAR, 2014).
A VITAL tem coordenadas centrais em 24º58’39,23” S e 53º20’23,34”O, com
perímetro total de 205 metros, e área total de 2.637 m², com as seguintes subdivisões principais:
Mandala: Raio de 10 metros, área de 313 m² e circunferência de 65 metros
Agrofloresta: Perímetro de 100 metros e área total de 435 m²
Pecuária: Perímetro de 56 metros e área total de 165 m²
Cultivos convencionais: Perímetro de 106 metros e área total de 483 m²
Cultivo Protegido: Perímetro de 45 metros e área total de 85 m²
Forrageiras: Perímetro de 45 metros e área total de 100 m²
A metodologia utilizada envolveu inicialmente a visita e conhecimento e análise da
forma de registro e gestão de dados utilizados pelo grupo, posterior aplicação de entrevistas
semi estruturadas aos técnicos responsáveis pela VITAL, análise e processamento dos dados
obtidos e discussão dos resultados. A discussão dos resultados foi desenvolvida considerando
vasto material bibliográfico e documental sobre o assunto.

2.3. Resultados e Discussões
Os dados da experiência em questão são coletados pelo uso de cadernos de campo (Anexo 1 –
Transcrição dos cadernos de campo), que estão divididos por áreas de produção distintas,
conforme relato na metodologia e com a Figura 1, que localiza estas áreas dentro do espaço
produtivo como um todo.
Figura 1. Croqui da VITAL com os diferentes espaços de produção.

Fonte: GOOGLE EARTH-MAPAS (2019).

A

agroecologia tem por base a análise dos ambientes em sua

totalidade, entendendo o ecossistema como uma engrenagem, uma teia de
relações entre organismos bióticos e abióticos, que tem nesta base, parte
fundamental de sua viabilidade, visto que é no equilíbrio destas relações que
se baseia a capacidade de sustentação do sistema. A redução de pragas e
doenças, o abrigo a ação de inimigos naturais, enfim todo o processo produtivo
se presume na unidade do espaço tempo (GUZMÁN, 2001), assim sendo a
coleta e analise de dados deve da mesma forma refletir esta unidade,
observando as especificidades dos objetivos de produção delineados para os
diferentes espaços que compõem o todo, sem perder as conexões energéticas
e relacionais entre eles.
Assegurar que a coleta de dados feita de forma segmentada por espaço produtivo possa ser
analisada de forma a contemplar a totalidade do sistema é fundamental para usufruir das
conexões estabelecidas e a estabelecer (ARAÚJO et al. 2018). À exemplo, podemos refletir que
um problema fitossanitário de determinado espaço possa ser reflexo de um procedimento
adotado em outro, da mesma forma que um resultado positivo em um pode estar relacionado
ao resultado ou interação de outro. Desta forma cabe a reflexão é de que dados coletados de
forma isolada podem ser falhos bem como sua avaliação, se feita da mesma forma, culminando
em um planejamento fracionado que embora tenha apresentado resultados positivos pode não
estar aproveitando as relações na sua totalidade.
Lembrando ainda que as ações de coleta de dados, avaliação e planejamento, em sua
junção e totalidade, geram questionamentos que servem de base para o desenvolvimento de
novas práticas e tecnologias adaptadas aos sistemas agroecológicos e na identificação de
emergentes demandas de pesquisa e desenvolvimento da Agroecologia (ÁVILA et al. 2018).

A Vital, como relatado anteriormente, é gerida tecnicamente por um grupo de técnicos
multinstitucional e multidisciplinar, característica que atribui pontos positivos ao processo de
monitoramento, principalmente pela amplitude da visão e precisão da equipe, podendo gerar
ganhos importantes no processo de planejamento, porém o fato de contar com diferentes atores
no processo de condução e avaliação de indicadores aumenta a complexidade do sistema.
Segundo Verona (2010), o uso de indicadores em um sistema complexo de produção
deve considerar pontos como: o correto agrupamento de indicadores e a equidade, fundamentais
para garantir a “transparência” dos resultados, considerando que quanto maior a complexidade
dos parâmetros maior será sua dificuldade. Ainda segundo o mesmo autor, é importante a
valorização da participação de todos os atores e a permeabilidade na abordagem das dimensões
ambientais dando ênfase às avaliações qualitativas e qualitativas.
Diante do exposto é fundamental a construção de um plano de monitoramento e
consequente planejamento da área, desenvolvido em conjunto e com indicadores claros e
unânimes em sua metodologia de coleta e análise, com ênfase à participação de todos os
componentes da equipe técnica/institucional.
Como já mencionado anteriormente os registros da Vital são realizados em cadernos de
campo, por próprio “punho” de cada técnico responsável por área produtiva (subdivisões
apresentadas na Figura 1). O uso de cadernos de campo é uma pratica comum na agroecologia,
principalmente utilizado por certificadoras para o registro de informações pelos agricultores.
Sobre esta ferramenta, Charlon (2010), caracteriza como importante considerar o implícito, a
descontinuidade, a irregularidade, bem como lacunas que sempre estarão presentes e factíveis
de diferentes interpretações. O uso desta ferramenta possibilita maior liberdade ao técnico, seja
de inclusão de notas e observações, como também de definição pessoal de métodos e práticas,
que segundo Guzmán (2002) a definição de métodos e práticas se trata de um processo de
operacionalização que se move transformando um "objeto de representação" em um "objeto de
conhecimento", desta forma é importante assegurar a maior proximidade possível
(considerando a complexidade do sistema) de práticas e métodos que possam assegurar de
maneira mais assertiva a interpretação e até localização dos dados que irão embasar processos
de avaliação e planejamento.
Os métodos informatizados de registro de dados são cada vez mais uma ferramenta
decisiva neste processo, quer seja por sua praticidade, exatidão ou ainda possibilidade de
manutenção destes registros por longos períodos o que por fim irá contribuir na construção da

agroecologia como ciência. O desafio está em conciliar o dinamismo e complexidade do
sistema à configuração de um modelo adequado de ferramenta digital, mais uma vez a resposta
pode estar na inclusão da interdisciplinaridade e multisciplinariedade, trazendo ao grupo o
entendimento mutuo dos contextos relacionados tanto a agroecologia como a informatização
da informação.
Ávila et al. (2018) em relato e discussão de um importante trabalho de construção de
unidades de referência em agroecologia, junto a EMBRAPA, reflete que os resultados
observados, registrados e difundidos entre os agricultores, e porque não entre os demais atores
(consumidores, instituições de pesquisa e fomento), servem como motivação para os demais, o
que, na experiência em questão, foi reafirmado pela replicação de conhecimentos em diferentes
unidades produtivas do projeto, sendo porém acondicionadas aos diferentes objetivos e
realidades. O mesmo autor pontua que em alguns casos, as reflexões geradas dentro das
unidades de referência ganham a esfera pública e proporcionam o surgimento de uma
articulação regional em rede, que fortalece politicamente a agroecologia.
O fortalecimento da agroecologia, seus fundamentos e objetivos estão diretamente
ligados a experiência da VITAL, que por anos vem resistindo em um ambiente nem sempre
acolhedor, dado que a feira em questão acondiciona os preceitos do agronegócio convencional,
sendo que tal fortalecimento é claro quando se analisa o número crescente de visitantes durante
a feira e fora deste período, bem como a difusão de conhecimentos para diferentes programas
e iniciativas da agroecologia.
Desta forma entendemos que o esforço para a construção de uma metodologia de coleta
e analise de dados trará ainda maior possibilidade de que a VITAL se concretize como uma
unidade, uma vitrine de referência na geração e difusão de conhecimentos relacionados a
agroecologia.

3. Considerações Finais
A VITAL é uma experiência de sistema de produção agroecológica que gera referências
na região e que pode efetivar ainda mais sua participação na produção e difusão de
conhecimentos a partir de um sistema adequado de registro de informações;

A característica multisciplinar e interdisciplinar da equipe técnica deve ser gerida, de forma a
assegurar a praticidade e complexidade do registro de informações o que pode ser facilitado
com o desenvolvimento de uma metodologia unificada de registros.
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Anexo 1. Transcrição dos cadernos de campo vitral 2018/2019 segundo as subdivisões
propostas

a) HORTA MANDALA VITRINE
28-10-18
Limpeza em alguns canteiros
Canteiro 3: as plantas que precisam ser tutoradas e precisam ser retirados as estruturas, será
mantida ora pro nobis – cunha Bertalha
Em baixo do pergolado foi feito capina, já pode plantar as trepadeiras e também a grama
Canteiro 4: foi feito capina colocado compostagem incorporada e plantado almeirão de caboclo,
(XXXX não consegui identificar) e alface selvagem
Canteiro 2: foi feito arranquio de plantas espontâneas e de ervilhaca na área onde o gengibre e
as cúrcumas estão brotando, foi colocado ervilhaca por cima e uma fina camada de
compostagem
Canteiro 1: foi preparado canteiro para bardana e limpo onde esta Yocon
Observação: há muito caramujo e lesma na área precisa controlar. Precisa de apoio para limpar
e erguer os canteiros
A estrutura do pergolado esta pronta, apenas sera necessário instalar uma grade para tutorar as
plantas
08-11-18
Organização dos canteiros 9, 5 , 8 , 6
Foi capinado, rastelado e erguido os canteiros
Canteiro 3: plantio de ora pro nobis dourada
Canteiro 9: 10 mudas de capuchinha 8 mudas de stevia
Canteiro 5: 10 mudas de tomilho (so condimentares)
20-11-18
Instalação de novo sistema de irrigação por gotejamento (proposta manter ate o dia do evento)
Canteiro 5: plantio de alecrim, manjerona, orégano miúdo, salvia e manjericão
Canteiro 1: plantio de hibiscus (groselha)

Capina e arranquio de invasoras
Poda do elo central de todas as plantas e adubação de cobertura
05-12-18
Limpeza dos canteiros
Diminuição das estruturas trepadeiras
Transferimos cunhã
Canteiro 1: semeadura quiabo
Canteiro 4: plantio de beterraba abobrinha e salsinha
Canteiro 6: readequação de mangarito, plantio de pimenta dedo de moça, plantio de pimenta
biquinho e plantio de pimenta Cambuci
Canteiro 8: plantio de abobrinha, plantio de pimenta dedo de moça e pimenta malagueta
Canteiro 9: plantio de cenoura
Obs: feito plantio ao redor da mandala canteiro 3 e 1 salvia vermelha
12-12-18
Canteiro 8: plantio de trapoeraba, colocou-se palhada
17-12-18
Canteiro 7: plantio de pulmonária e begônia (espaço vago ate a arruda, pode colocar novas
plantas) poda da hortelã e arruda
Canteiro 3: poda da ora pro nobis, condução da cunha, plantio de melão de são caetano (2
pequeno e 3 grande)
Canteiro 8: plantio de orégano pra consorciar com abobrinha
Canteiro 6: adubação nas pimentas
Canteiro 2: poda da taioba e taros, transplante de 6 mudas de gengibre
Canteiro 5: limpeza do canteiro e replantio das mudas
Pergolado: uniciado tutoramento, limpeza da grama
B) ÁREA DE PECUÁRIA
Planejamento da área de pecuária
Caprino
Elevado de bambu ou madeira para abrigo
- Sal Homeopatico/fitoterapia
- Silagens (exemplares)
- Alternativas para uso do leite

- Panfleto
Silagens
- Aveia
- Rami
- Cana
- Girassol
- Napie curumim
- Napie pioneiro
ALPORQUIA
Sombreamento curto prazo
Pasto
Consórcio leguminosa + gramínea
(amendoim / soja perene)
25/11/18 – Plantio girassol, na linha 6
26/11/18 – Plantio cana (maria pelada) e corte do napie
05/11/18 – Plantio cana, girassol/limpeza e adubação forrageira
10/12/18 – Plantio Lab-lab
03/01/19 – Plantio de milheto
03/01/19 – Corte capim pioneiro
03/01/19 – Aplicação para controle de Pulgão
Dia 23/10/2018
- Foi feito a limpeza em alguns canteiros
No canteiro 3 onde esta as plantas que precisam de tutor e precisam ser retirados as estruturas
será mantido ora pro nabis/cunhá bertalha
Embaixo do pergolado foi feito capina, já pode plantar as trepadeiras e também a grama No
canteiro 4 foi feito capina, colocado compostagem incorporado e plantado: Almeirão de
cabaclo, serralha e alface selvagem.
No canteiro 2 foi feito arranquia de plantas espontâneas e de ervilhaca na área onde o gengibre
e as cúrcumas estão misturada. Foi colocada ervilhaca por cima e uma fina camada de
compostagem
No canteiro 1 foi preparado canteiro para bardana e limpo onde esta a yacou
OBS.: HÁ MUITO CARAMUJO E LESMAS NA ÁREA, É PRECISO CONTROLAR.

Precisamos de apoio para limpar e erguer os demais canteiros
A estrutura do pergolado esta pronta, apenas será necessário instalar uma grade para turorar as
plantas
Canteiro 9 preparado e plantado azedinha
08/11/2018
Anotação de Liziane
Organização dos canteiros 9,5,8,6
Foi capinado, rastelado, erguido e medido os canteiros
Plantio
Canteiro 3 – 3 mudas de ora pronabis dourada Canteiro
9 – 10 mudas de capuchinha
8 mudas de stevia
Canteiro 5 – 10 mudas de tomilho
Canteiro 5 – só condimentares, vou trazer as demais mudas
Precisa de ajuda para limpar os canteiros (capina) erguer e medir
Precisa limpar a borda – grama, fazer o acabamento
Definir que hortaliças vão estar nesse espaço
20/11/2018
Ronaldo instalar novo sistema de irrigação por gotejamento
A proposta é manter até o evento
Plantio
5 Alecrim, manjerona, orégano miúdo, salvia Manjericão
1 Hibiscus – Groselha
Foi feito arranquio de invasoras
Capina
Poda do elo central de todas as plantas e adubação de cobertura
05/12/2018
- Limpeza de canteiros
- Diminuição estrutura trepadeiras
- Trasnferência cunhá
- Plantios
Canteiro 1 semeadura quiabo

Canteiro 4 plantio beterraba, plantio cebolinha + salsinha Canteiro
6:
Readequado mangarito
Plantio de pimenta dedo de moça
Plantio de pimenta triquinha
Plantio de pimenta Cambuci Canteiro
8:
Plantio de cebolinha
Plantio de pimenta dedo de moça
Plantio de pimenta malagueta
Canteiro 9 plantio de cenoura
Feito o plantio ao redor da mandala canteiro 3 e 1 – salvia vermelha
12/12/2018
Plantio de trapoeiraba – canteiro 8
Colocação de palhada
17/12/2018
Canteiro 7: plantio de pulmonária – peixinho e begância, ficou um espaço vago até a arruda
(cabe poucas plantas)
Poda da hortelã e da arruda
Canteiro 3
Poda da ora pronobis
Condução cunha
Plantio de melão de são Caetano – 2 (pequeno) 3 (grande)
Canteiro 8 plantio de orégano para consorciar com abobrinha
Canteiro 6 adubação no pé das pimentas
Canteiro 2
Poda da taiaba e do loro
Plantio do gengibre – 6 mudas
Canteiro 5 limpeza do canteiro e replantio de mudas
Pergolado: feito (iniciado travamento)
Limpeza de grama em baixo do pergolado
C) ESTUFA

09-11
Aplicação de composto na estufa
13-11
Revolvimento da área de cultivo
Plantio de berinjela embu, pimentao isabela, couve folha, consorcio de cenoura e cara moela
para sombreamento
Instalação da irrigação
23-11
Transplantio dos tomates
28-11 transplantio de cebolinha, couve manteiga, bucha
e salsa transplnatio e latas tomate para reserva
semeadura melão canavian, abobora utenut e abobrinha Ted3
05-12
Semeadura de mini melancia Beni Tsubosa, abobora perola negra
Transplante de beterraba, repolho, brócolis e pimenta doce
12-12
Semeadura de abobora mini jack e Transplantio de savia
Abertura do alumine-te, capina
Ferrum metaliam+caibo vegetabilis
13-12
Semeadura de vagem grati, pepino durango
Transplante de tagetes e salvia
Adubação composto tomate
Colocado sisal
03-01
Desbrota do tomate
Condução dp tomate
Adubação boro 1 gr por planta no solo e adubo orgânico com amontoa
Caina das trepadeiras
Semeadura de abobrinha troia no lugar da melancia
Aplicação de nem 2ml por litro e extrado de cinamomo 1 ml, vinagre e detergente,
Staphysagria, Sulphu e lycopodium nas cove folha repolho e brócolis

Melão, pepino e abobora detergente vinagre Staphysagria, Sulphu e lycopodium
Tomate dipel, Staphysagria, Sulphu e lycopodium
Desbota e retirada de folhas na couve folha
08-01
Desbrota do tomate, amontoa
Aplicado axicloreto de cobre, Arsenicun Ferrum metalicum, Belladona, estrato de pirolenhoso
Pepino, abobrinha, melão, couve
Aplicado nem extrato de pirolenhoso, detergente Belladona, Sulphus após
Transplantio de alfaces, chicória, almeirão, salsa, beterraba
10-01
Tomate desbrota e condução
Aplicado Dipel 3gr por litro +lycopodium+Staphysagria 200 Clt + sulphu 30 Clt
Boveril 3 gr por litro + Cupruar metaliam 30 + Apis 30 + Belladona 12
Mesmas aplicaçãoes em todas as cultivares
Feito reformas nas laterais e amarro de bambu
14-01
Adubação do alface
Aplicação de Dipel 1gr por litro no tomate, melão e abobora
17-01
Adubaçãp couve com esterco curtido de aves
Colocação de palhada
Condução e desbrota em tomate, melão, bucha
Desbrota couve
Aplicação de detergente 10 melao, pepino, abobora e extrato de cinamomo
Aplicação de Supermagro 2ml por litro no tomate, pimenta melão, abobrinha
Aplicação de Dipel em toda a estufa 2 gr por litro com vinagre
22-01
Desbrota e condução de tomate, melão bucha, pepino, couve
Aplicação de Dipel 5gr por litro Lycopodim, Staphysagria
Aplicação de nem 10ml por litro e detergente 10ml por litro no pepino , abobora m melão
+ Staphysagria Sulphu
29-01

Desbrota do tomate condução das plantas (Ver Maiara e Sidnei)) Super magro a 5%+ EMS
(menos tomate)
Tomate - 10gr sulfato de potássio no pé pulverizado sulfocalcica 1% + Sulphvi, COCH.
d) AGROFLORESTA
Realização de podas nas frutíferas e coroamento nas plantas
Plantio de araucária desenvolvida pela Embrapa, também foi plantado erva mate variedades
desenvolvidas para alta produção
Plantio de algumas hortaliças na área pra aumentar a diversidade de plantas
Manejo nas bananeiras para aumentar a ensolação na área, também foi retirado algumas plantas
de taioba e inhame
Poda de limpeza nas figueiras para aumentar a produção
Poda nas amoreiras silvestre
03-01-2019
Foi realizado capina entre as linhas e plantado feijão
Nos locais onde havia tiririca foi plantado em partes feijão de porco em outros locais feito
coquetel de adubação verde
Foi realizado a semeadura de rúcula, plantio de abobora, e plantio de quatro mudas de tomate
Foi plantado três mudas de pitaya tutoradas no palanque
Houve a eliminação das taioba e de inhame para a implantação dos canteiros de hortaliças 0801
Transplantio de alface, chicória, almeirão, salsa e hibiscos
Semeadura de rúcula e rabanete
17-01

Transplantado café IPR 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 108
22-01
Plantado 2 mudas de guabiroba e 2 mudas de cereja
Manejo e retirada das mudas de banana para abrir mais espaço ara olericolas
Limpeza das olericolas
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A região oeste do Paraná é composta por municípios com forte base econômica voltada para a
produção agrícola e atividades rurais, com cadeias agrícolas desenvolvidas. Neste estudo temse
como objetivo diagnosticar as forças, as fraquezas, as ameaças e principalmente, as
oportunidades do município de Santa Tereza do Oeste referente ao meio rural, amparado em
metodologias participativas de pesquisa no município. A partir de ferramentas metodológicas
de diagnóstico e planejamento participativo (Matriz FOFA), identificou-se a diversificação de
produção e a localização geográfica favorável no município como fortaleza para o
desenvolvimento rural e, a gestão das organizações e recursos públicos escassos na agricultura
e a falta de sucessão familiar como fraquezas, o preço dos produtos e o custo logístico e dos
insumos como grande ameaça e a infraestrutura interna boa, a qualidade de vida como
oportunidades para um desenvolvimento rural sustentável de Santa Tereza do Oeste.
Palavras-chave: Matriz FOFA; Metodologias Participativas; Extensão.

Abstract
The western region of Paraná is composed of municipalities with a strong economic base
focused on agricultural production and rural activities, with developed agricultural chains. The
purpose prose of this study is to diagnose the strengths, weaknesses, threats and, especially, the
opportunities of the municipality of Santa Tereza do Oeste regarding the rural environment,
based on disciplinary methodologies of research in the municipality. The methodological tools
of diagnosis and participatory planning (SWOT Matrix) identified the diversification of
production and favorable geographical location in the municipality as a strength for rural
development and the management of organizations and public resources scarce in agriculture
and the lack of family succession as weaknesses, the price of products and logistical and input
costs as a great threat and good internal infrastructure, quality of life as opportunities for a
sustainable rural development of Santa Tereza do Oeste.

Key words: SWOT Matrix; Participatory Methodologies; Extension.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos têm tido muitos debates sobre a necessidade de países, regiões,
municípios e localidades promoverem um tipo de desenvolvimento que seja sustentável. Em
regiões rurais, especialmente naquelas que concentram pequenas propriedades e que têm a
predominância da agricultura familiar, é crescente a atenção dada ao Desenvolvimento Rural
Sustentável.
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Um índice que busca medir a qualidade de vida é o IDH – Índice de Desenvolvimento
Humano, que, na esfera municipal, é denominado IDH-M. A média do IDH-M no Brasil é de
0,727, no estado do Paraná é de 0,749, na região Oeste paranaense é 0,747 e no município de
Santa Tereza do Oeste é de 0,705. Essa média da esfera nacional, estadual, regional e municipal
se encontra na faixa alta do IDH-M. Santa Tereza do Oeste possui uma população, segundo o
IBGE (2010), de 10.342 habitantes, sendo 8.038 (78%) moradores da zona urbana e 2.304
(22%) residentes na zona rural.
O rápido povoamento desse território se deu em razão de interesses despertados pela
localização estratégica no mapa do Paraná e pela facilidade de aquisição de terras a partir da
segunda metade do século XX. A localidade de Santa Tereza foi elevada à categoria de distrito
administrativo e judiciário pela Lei Estadual nº 5263, de 13 de janeiro de 1966, jurisdicionada
ao município de Cascavel. Pela Lei Estadual nº 9008, de 12 de junho de 1989, foi então criado
o município de Santa Tereza do Oeste. O território foi desmembrado dos municípios de
Cascavel e de Toledo, sendo que a instalação oficial ocorreu em 1º de janeiro de 1990.
Sua principal rodovia é a BR-277, que corta o estado do Paraná no sentido leste-oeste,
de Paranaguá a Foz do Iguaçu, e também a BR 163, no sentido sul-norte.
O objetivo deste artigo teve como foco a participação social nas ações de
Desenvolvimento Rural Sustentável – DRS no intuito de contextualizar os fatores sociais,
econômicos e ambientais, a partir do empírico, a fim de contribuir para o aprimoramento das
ações futuras das comunidades e dos assentamentos rurais, envolvendo atividades na
cooperação entre os setores público e comunitário, amparado em metodologias disciplinares de
pesquisa.
Assim, portanto, este estudo se justifica, pois, para que a pesquisa científica ocorra, é
necessário coletar dados. Trata-se, no caso deste estudo, de dados primários obtidos em
entrevistas e em dinâmicas de grupo, bem como de dados secundários, estes obtidos em sites
oficiais. Para os acadêmicos, este estudo é de grande importância por permitir a realização de
atividades interdisciplinares, haja vista que os acadêmicos envolvidos têm as mais diversas
formações, e cada um contribui de modo diferente com a leitura da realidade local, pois cada
um está vinculado à teoria que fundamenta a sua área de conhecimento.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Procedimentos metodológicos
O estudo foi realizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável, em nível de doutorado, da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon, no ano de 2018.
Desta

maneira,

a

metodologia

proposta

foi

alicerçada

no

conceito

de

interdisciplinaridade, enfatizando as expectativas e conexões das diferentes áreas do
conhecimento, buscam a diminuição de problemas sociais e ambientais (Jollivet, 1998), de
disponibilidade à compreensão de aspectos encobertos do ato de aprender, exigindo uma
profunda imersão no trabalho cotidiano e na prática (FAZENDA, 2002).
Esses alunos foram distribuídos em seis (6) equipes interdisciplinares com formações
nas áreas de Agronomia, Economia, Engenharia Agroflorestal, Administração, Ciências
Contábeis realizando pesquisas e atividades em Santa Tereza do Oeste, com o objetivo de
diagnosticar a situação de desenvolvimento rural do município, através de uma análise
interdisciplinar das variadas formações acadêmicas dos discentes. Assim, realizou-se uma visita
precursora para conhecimento da comunidade e articulação com os principais atores do
desenvolvimento rural do município, constituindo uma pesquisa inicial, com objetivo
exploratório e descritivo, que permite observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou
fenômenos sem manipulá-los, uma vez que são obtidos onde ocorrem (GIL, 2010). A
interdisciplinaridade não é decretada, ela é construída, a partir do momento que se identifica
um problema cujo tratamento parece exigir a contribuição de várias disciplinas aí sim se
constitui automaticamente em um tema de pesquisa científica (RAYNAUT, 2004).
Foi aplicada a metodologia FOFA, também conhecida como matriz SWOT que será
melhor explicada adiante.
2.2 Resultados alcançados
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2.2.1 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município (CMDRS)
de Santa Tereza do Oeste

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Santa
Tereza do Oeste, conhecido pela sigla CMDRS, funciona como um órgão consultivo,
deliberativo e de apoio à Secretaria Municipal de Agricultura. Esse conselho apresenta a
seguinte composição de representantes: dezesseis (16) representantes escolhidos nas
comunidades rurais, sendo um titular e um suplente; um (1) representante do Poder Legislativo
indicado pelo plenário da Câmara Municipal; um (1) representante do Poder Executivo da
Secretaria de Agricultura Municipal; um (1) representante da equipe técnica do Sistema de
Inspeção Municipal; um (1) representante da equipe técnica da Agência de Vigilância Sanitária;
um (1) representante do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural – EMATER; um (1) representante do Instituto Agronômico do Paraná –
IAPAR; um (1) representante da equipe técnica da Biolabore Cooperativa de Trabalho e
Assistência Técnica do Paraná; um (1) representante da equipe técnica do Centro de Apoio e
Promoção da Agroecologia – CAPA; e um (1) representante da Cooperativa de Turismo Rural
Lindeiros do Parque.

2.2.2 Objetivos do CMDRS de Santa Tereza do Oeste

1. Levantar as prioridades das comunidades rurais, analisar, sugerir soluções e projetos e
encaminhar para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores ou para outras instituições em
nível municipal, regional, estadual e federal;
2. Apresentar para as instituições que atendem as comunidades rurais sugestões de reuniões,
cursos, excursões que devem ser realizados com os agricultores e suas famílias;
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3. Promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas na área rural;
4. Elaborar, propor, avaliar e fiscalizar ações, projetos e políticas públicas para desenvolver o
meio rural de Santa Tereza do Oeste, visando o desenvolvimento sustentável;
5. Repassar as informações e as decisões do Conselho para a sua comunidade;
6. Promover a divulgação das potencialidades e oportunidades que o município oferece, visando
atrair novos empreendimentos e investimentos, de acordo com as opções estratégicas
definidas para o município;
7. Representar os agricultores do município em eventos junto às instituições e entidades
públicas e privadas, sempre que for do interesse do município;
8. Ajudar a desenvolver a agricultura no município, sugerir políticas de captação e alocação de
recursos, ir em busca de projetos e melhorar a vida do agricultor no campo, ou seja, colocar
em prática o que foi discutido no Conselho.
Compete ao CMDRS de Santa Tereza do Oeste: 1. Elaborar um plano de ação e
estabelecer as diretrizes de atuação do Conselho; 2. Sugerir ações e projetos para a
administração municipal; 3. Aprovar projetos apresentados pela administração municipal que
venham a beneficiar as comunidades rurais; 4. Acompanhar, fiscalizar a execução dos projetos
aprovados; 5. Repassar as decisões tomadas pelo Conselho para a comunidade; 6. Conhecer
todas as normas dos programas a nível municipal, estadual e federal e verificar quais dos
agricultores do município estão habilitados a ser beneficiados; e 7. Estabelecer critérios para os
programas municipais de agricultura e meio ambiente do município.

2.2.3 Análise participativa do DRS no município pela Matriz FOFA

O planejamento de uma metodologia participativa e interdisciplinar visa analisar a
situação atual de um município, estabelecendo o que se deve mudar, ser capaz de prever as
necessidades de uma nova e provável situação e de planejar as ações futuras (KUMMER, 2007).
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Sendo assim, uma das primeiras ações para conhecer melhor o grupo é a identificação dos
fatores positivos e negativos que permeiam as suas ações, bem como as ameaças e
oportunidades que eles possam encontrar. Dentre as adequadas ferramentas existentes para a
realização de um planejamento participativo encontra-se a Matriz SWOT, conhecida também
como Matriz FOFA.
O modelo de análise em questão foi desenvolvido por professores da Harvard Bussines
School, parte de um acrônimo das palavras strengths, weaknesses, opportunities e threats
(pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) e busca posicionar as oportunidades e
as ameaças do ambiente externo com as forças e as fraquezas internas à empresa para identificar
as capacidades e as vulnerabilidades, propiciando criar visões e objetivos estratégicos de acordo
com as possibilidades da organização (FERNANDES et al., 2015). A Matriz FOFA é um
instrumento metodológico para análise de projetos, de organizações ou de ator social que se
propõe a planejar, diagnosticando a sua situação e preparando propostas de ações estratégicas
(SOUZA, 2012).
Buscando alcançar esta perspectiva, foi proposto ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Tereza do Oeste a realização de uma dinâmica
adaptada com base nos primórdios da matriz FOFA, objetivando um diagnóstico do município
da situação atual que possa contribuir para um planejamento estratégico que possa trazer uma
fundamentação para futuramente obter um desenvolvimento sustentável abarcando aspectos
sociais, ambientais, econômicos e políticos.
É importante propiciar, através dessa metodologia, a interação entre os conselheiros com
a exposição de ideias e de anseios de cada componente do Conselho. A discussão entre as
potencialidades e as fraquezas do meio rural de Santa Tereza do Oeste, por exemplo, propicia
o levantamento das principais demandas do local. Dessa forma, os doutorandos que propuseram
essa dinâmica atuaram como facilitadores do processo de planejamento, incentivando que todos
os presentes expressassem as suas opiniões e os seus anseios sobre o que acreditavam serem
melhorias para o desenvolvimento do município.
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Após a explicação de como seria o procedimento da metodologia, obtivemos o
consentimento para a realização da dinâmica por unanimidade, distribuímos os conselheiros em
quatro (4) grupos de com o mesmo número de pessoas, escolhidas de forma aleatória, de modo
que não ocorreu junção de pessoas com interesses comuns propositadamente, e comunicamos
a eles que cada grupo ficaria encarregado de desenvolver um quadrante da matriz FOFA ou,
melhor, um grupo discutiria e descreveria tópicos abordando as "fortalezas" do meio rural do
município, outro as "fraquezas", o terceiro grupo tentaria identificar as "oportunidades" que o
município poderia ativar e o quarto grupo elencaria as "ameaças" ao desenvolvimento rural de
Santa Tereza do Oeste.

Figura 4 – Apresentação da ação e metodologia ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável de Santa Tereza do Oeste. Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Cada um dos grupos contava com a ajuda de um de nós, os doutorandos. Atuávamos
como facilitadores do processo, questionando os conselheiros na tentativa de fazê-los refletirem
e discutirem acerca do tema proposto àquele grupo, mas em nenhum momento indicando
caminhos ou apontando quais deveriam ser as soluções ao pertinente tema. Cada grupo tinha à
sua disposição canetas e papéis de quatro cores distintas: amarelo, verde, rosa e laranja. Eles,
depois de discutirem e obterem a aprovação de todos os membros do grupo de forma consensual
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anotavam, de forma sintetizada, os pontos indicados. Os grupos tiveram cerca de 30 minutos
para essa tarefa.

Figura 5 – Levantamento de demandas e apontamentos referente à análise da matriz FOFA, com os
conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Tereza do Oeste.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Após essa fase de discussão e de apuração das informações, os quatro grupos se reuniram
novamente como um grupo único, papel que desempenham como conselheiros, e, com o auxílio
de uma das paredes do local, foi estruturada a matriz FOFA, embasada no material que os
grupos desenvolveram. Cada grupo se dirigia à frente com os seus integrantes para expor os
pontos que destacaram como possíveis "fortalezas", "oportunidades", "fraquezas" e "ameaças"
para o desenvolvimento rural do município no entendimento e concepção dos membros do
grupo, sem interferências dos doutorandos. O tópico, no entanto, só passava a fazer parte da
matriz FOFA depois da discussão e do consentimento de todos os membros do Conselho. Essa
prática acabou gerando apontamentos e reflexões sobre cada tópico indicado.
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Figura 6 – Apresentação dos pontos levantados da análise da matriz FOFA pelos conselheiros do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Tereza do Oeste, 14 de dezembro
de 2018.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

É importante salientar a disposição e notável participação dos conselheiros,
especialmente a dos agricultores familiares representantes das comunidades rurais. Eles
expunham as suas reivindicações com entusiasmo e enfatizavam a importância de detectar as
demandas e as qualidades do seu município referentes ao meio rural.
Após a realização de todas as etapas da dinâmica, sintetizados os tópicos apontados,
formou-se a matriz FOFA do meio rural de Santa Tereza do Oeste, conforme exposta no Quadro
1.
Quadro 1. Matriz FOFA do meio rural elaborada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável de Santa Tereza do Oeste, 14 de dezembro de 2018.

FORTALEZAS

FRAQUEZAS

Disponibilidade de armazenamento de Dificuldade no processo organizativo
grãos
Predisposição de colaboração política Falta de estrutura e de pessoal para execução
Localização geográfica favorável

Falta de foco do município nos seus objetivos

Assistência técnica satisfatória

Falta de interesse no particular/individual por parte dos
produtores
Falta de sucessão familiar rural

Diversificação de produção
Fertilidade do solo

Baixo orçamento do município direcionado para a
agricultura

Clima favorável para a agricultura

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Infraestrutura interna boa

Preço do produto

A existência de poços/nascentes

Excesso de chuva

Qualidade de Vida

Custo da logística

Acesso aos implementos agrícolas

Falta de uma política habitacional/falta de moradia

Diversificação de culturas na produção Estiagem
Baixo custo de produção

Geada
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Readequação de estradas rurais

Falta de segurança nas propriedades rurais (roubo)

Conservação e melhoramento do solo Alto custo dos insumos agropecuários
Pastagem

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

De um lado da matriz foram expostas as fortalezas e, abaixo, foram colocadas as
oportunidades. Do outro lado foram colocadas as fraquezas e, abaixo, as ameaças. Vale ressaltar
que, dentre esses 4 quadrantes, 2 são fatores pertencentes ao ambiente interno (fortalezas e
fraquezas) e os outros 2 são relacionados com o ambiente externo, ou seja, não são controláveis
(oportunidades e ameaças).
Esse levantamento de tópicos realizado pelos conselheiros na metodologia da matriz
FOFA considerou que as fortalezas do meio rural de Santa Tereza do Oeste eram o clima
favorável para a agricultura e a fertilidade do solo, atributos pertencentes à região Oeste do
Paraná, que desponta com propensão para a produção agrícola, prática que está confirmada
também no município de Santa Tereza do Oeste.
Um aspecto considerado na matriz FOFA pelos conselheiros como "fortalezas" é a
localização geográfica favorável do município, à beira de uma importante rodovia, a BR 277, o
que possibilita fácil e rápido escoamento da produção, assim como o acesso ao município
também é facilitado por esse mesmo fator. Outro importante item elencado na matriz FOFA
como fortaleza é a diversificação de produção que, curiosamente, também está no quadrante
das oportunidades, classificando o item no ambiente interno e também no externo,
demonstrando que existem possibilidades de expansão nesse quesito, assim ampliando os canais
de comercialização dos produtos.
Outro aspecto que chamou a atenção foi a disponibilidade de armazenamento de grãos
que o município possui. Este é um sinalizador comercial, por conta de que, pelo fato de
conseguir armazenar seus grãos, o município tem condições de comercialização mais
interessantes no tocante ao preço. Tem possibilidade de barganhar melhor a venda de seus grãos
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e de conseguir melhores preços. A assistência técnica também foi apontada como satisfatória
no quadrante de fortalezas. O município é assistido por representantes do Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, pela Biolabore Cooperativa de Trabalho
e Assistência Técnica do Paraná, pelo Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia – CAPA
e pela Assistência Veterinária fornecida pela Prefeitura Municipal.
Outro fator interessante − muitas vezes escasso em outros municípios − é o apontamento
sobre a predisposição de colaboração política no tocante à assistência técnica, pois a própria
programação da Secretaria Municipal de Agricultura se estende ao máximo de agricultores em
sistemas produtivos de complemento de renda, a exemplo de Apicultura, Fruticultura,
Olericultura e Agroindústrias, atividades essas para as quais em tempos anteriores os
agricultores não eram atendidos. Essas foram as fortalezas do meio rural referentes ao ambiente
interno de Santa Tereza do Oeste que os conselheiros apontaram. Tais pontos fortes, por
conseguinte, devem ser mantidos e expandidos, para que esses mesmos tópicos não se tornem
fraquezas.
No quadrante das fraquezas do município concernentes ao meio rural, ainda no ambiente
interno, tem-se como apontamento a dificuldade da organização da produção dos pequenos
agricultores. No município, as associações têm caráter de reivindicação de melhoria produtiva,
como acesso a máquinas e implementos ou a infraestrutura viária. Então não existe cultura de
se organizarem para debaterem a comercialização, pois tudo é realizado de forma
individualizada, sem cooperação.
A cooperativa de agricultores existente no município não possui a Declaração de
Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar − DAP Jurídica −, o
que dificulta participarem de Chamada Pública do PNAE Estadual, da Chamada Pública da
SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento) para aquisição de
equipamentos para melhorarem a infraestrutura para benefícios dos agricultores familiares.
Ocorre falta de foco do município nos seus objetivos para compreender as reais
necessidades dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Há também falta de
interesse no particular/individual por parte dos produtores. Não há esforço, pouca motivação,
ficando a maioria sempre à espera que a organização venha do setor público, o que, na verdade,
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deveria ser uma ação por parte dos interessados. Esse estado de desmotivação é muito mais
visível na Agricultura Familiar, setor com pouca articulação e mobilização para se organizarem.
A sucessão familiar é outro problema visível, pois se observa permanecerem no campo
os agricultores mais idosos, sendo que as novas gerações procuram o ambiente urbano.
O baixo orçamento do município direcionado para a agricultura familiar dificulta que a
Secretaria Municipal de Agricultura crie programas como de Fruticultura e Conservação de
Solos que venham a atender os pequenos agricultores. Santa Tereza do Oeste não possui, por
exemplo, uma Patrulha Rural (conjunto de máquinas para a agricultura) para atender às
necessidades básicas de infraestrutura viária e produtiva.
O grupo responsável para detectar e analisar as oportunidades indicou a diversificação
de culturas na produção e o acesso aos implementos agrícolas como fatores fortemente capazes
de incrementar uma melhor participação da agricultura familiar. Na concepção dos conselheiros
de Santa Tereza do Oeste, a infraestrutura interna é boa. A região consta com poços/nascentes
de água de qualidade, o que é um ponto bastante favorável, mas que também requer um especial
cuidado ambiental. Além disso, a qualidade de vida também é percebida pelos membros do
conselho e também possui um aspecto positivo social, atendendo a um dos pilares do
desenvolvimento rural sustentável. Enfim, o baixo custo de produção é um importante aliado
do agricultor familiar.
Quanto às ameaças, foram citadas o alto custo dos insumos para a produção e as
dificuldades financeira encontradas para o cumprimento, por parte dos produtores, de seus
compromissos. Esses fatores foram considerados ameaças pelos conselheiros, isso porque os
altos custos dos insumos como sementes e adubos, somados às dificuldades para a obtenção de
crédito para o custeio de suas atividades, podem inviabilizar o cultivo de pequenos agricultores
familiares. A questão do preço do produto também é considerada ameaça, isso pelo fato de,
muitas vezes, o preço ser ditado pelo próprio mercado, preço esse proveniente da relação oferta
e demanda ou até mesmo pelo mercado concorrencial. As condições edafoclimáticas, como o
excesso de chuva, por exemplo, ou até mesmo geada ou estiagem também são importantes
ameaças provenientes do ambiente externo, pois são incontroláveis. Outra ameaça considerada
pelos conselheiros são os custos da logística, que são custos expressivos e encarecem o preço
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do produto final − foi apontada pelos conselheiros a falta de uma política habitacional/falta de
moradia como uma ameaça ao desenvolvimento do município e a falta de segurança nas
propriedades rurais (roubos).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A noção de "desenvolvimento rural sustentável" só pode ser idealizada a partir da visão
combinada de várias áreas do conhecimento. Assim, faz-se necessário desenvolver uma
abordagem interdisciplinar, que contemple e dialogue com múltiplas disciplinas do saber, para
uma idealização participativa e integradora. Da mesma forma, as abordagens em nível macro,
por si só, são insuficientes para a compreensão das práticas de desenvolvimento, sendo
necessário também visualizar as especificidades dos atores, as suas ações e as suas relações
sociais.
Embasados nesta ideia e com a análise das informações levantadas nos diagnósticos
participativos realizados, verificou-se uma necessidade do município de Santa Tereza do Oeste
de fortalecer a participação social dos atores responsáveis pelo desenvolvimento rural do
município.
As dinâmicas realizadas em grupo com agricultores, gestores e representantes das
organizações civis do município demonstraram que, ao terem a oportunidade de expor opiniões
e construir uma discussão democrática, os representantes do Conselho Municipal apresentam
importantes reivindicações que colaboram com a melhora de serviços e o desenvolvimento do
município. Essa interação precisa ser aprimorada nessas instâncias participativas dentro do
poder municipal, fortalecendo o dito capital social.
Além disso, muito contam as condições logísticas do município, sobretudo no que diz
respeito às estradas e às vias rurais. Estradas e vias malconservadas prejudicam o escoamento
de produtos, como é o caso específico da coleta de leite. Há programas da Itaipu Binacional
para adequação de estradas, mas é necessário um controle adequado dos pontos em que o trafego
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rural fica normalmente comprometido, e gestão otimizada para que esses trechos críticos sejam
corrigidos.
Referentemente aos mercados agroalimentares da agricultura familiar em Santa Tereza
do Oeste, existem oportunidades, mas, devido à falta de infraestrutura para a comercialização,
isso faz com que os produtores não invistam em novos empreendimentos. Nesse sentido, deverá
ser feito um levantamento da quantidade de leite ali produzida e confrontar com as necessidades
que as escolas municipais e estaduais do município de Santa Tereza demandam e fazer dessa
produção leiteira uma oportunidade de negócio, de aumento da renda desses agricultores. De
posse desses dados, o próximo passo é fazer um levantamento dos equipamentos a serem
necessários para o processo dessa produção, assim como um levantamento da estrutura física
para implantar um laticínio, para que, mediante esse investimento, possamos ter condições de
pasteurizar o leite, processar uma bebida láctea e outros derivados de leite, como o queijo e
demais produtos, que poderiam ser comercializados nos circuitos curtos com o apoio dos
programas de governo, como o PAA e o PNAE.
O Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE e o Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA são programas institucionais de grande importância para a agricultura
familiar, pois compram, sem a necessidade de licitação, grandes variedades de produtos
agrícolas, desde os naturais − como frutas, verduras, tubérculos e sementes −, até os
processados, como panificados e doces. Entretanto, no município, as organizações estruturais
dos agricultores familiares não são formais (associações ou cooperativa), o que dificulta a
gestão dos projetos de PNAE no âmbito municipal. Isso acarreta em que os projetos não sejam
cumpridos em sua totalidade com grupos de produtos, como frutas, não sendo entregues nas
quantidades exigidas.
Embora este seja um problema, é necessária uma organização das associações de
agricultores e cooperativas, aprimorando a gestão dessas organizações, e um planejamento
produtivo amplo, que propicie ao produtor a certeza de poder implantar uma nova cultura,
sabendo que haverá um canal de comercialização para escoá-la. Faz-se necessária uma
articulação precisa com os órgãos gestores dos projetos, como com as nutricionistas municipais.
Também é de especial importância para que os alimentos que constam do cardápio das crianças
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com idades escolares contemplem os alimentos produzidos na região pelos agricultores
familiares.
A cooperação é um elemento-chave no desempenho econômico e político. Os estoques
de capital social, como confiança, normas e sistemas de participação, tendem a ser cumulativos
e a se reforçar mutuamente. Assim, a cooperação acontece em razão da existência do estoque
de capital social sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação. O capital
social, tendo como fontes a confiança, o associativismo, a cooperação, a participação e a ação
coletiva, contribui no desempenho e na participação das pessoas na construção do
desenvolvimento local.
Cabe incorporar nessa problemática a importância da inclusão digital, para que os
agricultores se capacitem para o uso de ferramentas digitais de gestão, como a utilização de
planilhas de controle e a internet para fins de comunicação e articulação. A inclusão digital, nos
dias de hoje, se faz essencial para o bom andamento de projetos que necessitam de contato
direto com produtos, gestores e parceiros.
Além dos canais de comercialização via programas institucionais, há uma forte demanda
dos agricultores para a implantação de uma "feira livre do produtor rural", para a
comercialização de seus produtos agroalimentares e artesanato. A feira livre tem um importante
papel aquém do comercial, que é o desenvolvimento social e cultural de seus participantes. Para
iniciar uma feira não são necessárias grandes estruturas nem grandes investimentos, mas, sim,
uma organização e participação social dos agricultores, mobilizandose e unindo-se em prol de
um objetivo comum, articulando-se com a sociedade em geral no intuito de criar um espaço de
troca de saberes e de promoção de produtos saudáveis e com preços justos, oriundos da
agricultura familiar.
Como iniciativa, além da mobilização dos agricultores e da criação de um grupo de
feirantes, é importante uma articulação com a prefeitura e pesquisa com a comunidade de Santa
Tereza do Oeste, para diagnosticar seus anseios e demandas para uma feira livre de produtos da
agricultura familiar, além de buscar o melhor dia possível para a execução da feira, que promova
a maior participação possível da comunidade.
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Experiências de sucesso com feiras livres ocorrem em municípios. Por exemplo, após
10 anos sem feira, agricultores familiares se organizaram e, mediante articulação entre eles e
técnicos de ATER, conseguiram estruturas de barracas com feirantes do município, e, mesmo
iniciando com desconfiança, obtiveram resultados excelentes de venda de produtos e de
participação da sociedade, tornando os momentos de feira pontos de encontro e de troca de
saberes entre toda a comunidade. Assim, além de um planejamento de execução da feira e
assistência técnica na produção dos produtos para venda e organização, é necessário, como
quesito essencial, a participação e capital social.
Além dos mercados agroalimentares citados, uma importante oportunidade de geração
de renda também é visualizada no município. Trabalhos de pesquisa realizados no município
demonstraram que há viabilidade para a execução de projetos voltados para o turismo rural, mas
com necessidade de investimentos e estrutura, tanto do município quanto dos próprios
agricultores. Entretanto, nos locais favoráveis a turismo, ali, em sua maioria, são agricultores
com baixa renda e baixo poder de investimento. Então, para viabilizar projetos, será necessário
muito planejamento feito de forma participativa com grupos de agricultores interessados em
atuar na área do turismo rural. Será necessário envolver o poder público municipal e outras
organizações que possam colaborar com esse planejamento, como a Itaipu Binacional e
universidades, realizando um trabalho que propicie uma renda aos agricultores a partir da
exploração do turismo rural, mas que necessite investimentos plausíveis segundo a condição
deles.
As instituições políticas, sociais e econômicas possuem grande influência no
desempenho econômico dos municípios. As instituições moldam a interação humana, em
consequência, elas estruturam incentivos e são referências-chave para compreender mudanças
históricas. A possibilidade de ação ou atuação dos atores depende dos arranjos institucionais
nos quais eles estão inseridos. Essa construção também depende das ações desses agentes, que
necessitam compreender o desenvolvimento como uma forma integrada de participação e de
construção social, produtiva e econômica, e que gera sustentabilidade.
O ICMS ecológico é um desses instrumentos de política pública que trata do repasse de
recursos financeiros aos municípios que abrigam, em seu território, unidades de conservação,
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áreas protegidas ambientalmente ou mananciais. Do total do ICMS arrecadado pelo Estado do
Paraná, parcela de 5% é destinada aos municípios da seguinte forma: 50% para municípios que
tenham em seu território mananciais de abastecimento, cuja água é destinada ao abastecimento
da população de outro município; 50% para municípios que tenham integrado, em seu território,
unidades de conservação, terras indígenas, reservas particulares de patrimônio natural e reservas
florestais legais.
A ideia de um desenvolvimento que vislumbra o progresso ilimitado é inconcebível.
Não há outra forma de imaginarmos um futuro para todos que não seja embasar as ações em
uma concepção de desenvolvimento sustentável que tenha uma ética de cuidado, tanto com o
ser humano quanto com os outros seres vivos que necessitam da biosfera, como a fauna e flora.
O pensamento de que os meios naturais do nosso planeta não passam de “recursos” e que podem
ser utilizados até a exaustão – essa ideia certamente levará o nosso mundo ao colapso.
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Resumo
O programa PNAE é uma importante política pública de segurança alimentar e
nutricional, levando em consideração o número de pessoas que são alcançadas e o recurso
oferecido para ser realizado. Dentro do PNAE é oferecido alimentação escolar e ações de
educação alimentar e nutricional a estudantes em todas as etapas da educação básica pública. O
objetivo deste trabalho é conhecer os diferentes tipos de organizações e o grau de envolvimento
com as políticas de segurança alimentar e nutricional nos municípios de Entre Rios do Oeste,
Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes e Pato Bragado. A metodologia adotada
nesta pesquisa é descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados um formulário
semiestruturado. Já a análise dos dados foi feita mediante a tabulação dos mesmos. Entre as
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon – PR.
Acadêmica de Agronomia. juuliaaneeps@hotmail.com
198
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon – PR.
Acadêmica de Agronomia. yasmine_fruhauf@hotmail.com
199
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon- PR. Doutor
em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá- UEM. nardel.silva@unioest.br
200
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon- PR. Doutora
em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa- UFV. adrianadegrandi@gmail.com
201
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon- PR. Mestre
em Desenvolvimento Rural Sustentável. vinicius_mattia@hotmail.com
202
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon- PR. Doutor
em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Paraná- UFPR.
wzonin@yahoo.com.br
203
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon- PR.
Mestranda em Desenvolvimento Rural Sustentável. kaakestring@hotmail.com
204
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon- PR.
Mestranda em Desenvolvimento Rural Sustentável. danny_sylveira@hotmail.com
197

Foz do Iguaçu – PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

entidades envolvidas com a gestão do destacam-se PNAE: FNDE, CAE, Cooperativa Local e
SIGECON. Dentro do âmbito municipal foi realizado o levantamento das instituições: APOER,
ACEMPRE, CAPA, EMATER, APROME, AAFEMED, COAFASO, BIOLABORE e
Prefeituras Municipais. Além das entidades foi identificado os beneficiários que são as escolas
municipais, associações de agricultores e cooperativas, produtores e o município em geral.
Como identificado na pesquisa alguns municípios não atendem à demanda de produtos
solicitados pelo PNAE, o que interfere sobre a possibilidade de uma ampliação do programa.
Palavras-Chave: Alimentação Escolar; Agricultura familiar; Política Pública.

Abstract
The PNAE program is an important public policy of food and nutritional security, taking
into account the number of people that are reached and the resource offered to be carried out.
Within the PNAE, school feeding and food and nutrition education actions are offered to
students at all stages of public basic education. The objective of this work is to know the different
types of organizations and the degree of involvement with food and nutritional security policies
in the municipalities of. The methodology adopted in this research is descriptive, having as a
data collection instrument a semi-structured form. The data analysis was done through the
tabulation of the data. Among the entities involved in the management of the PNAE stand out:
FNDE, CAE, Local Cooperative and SIGECON. Within the municipal scope, the following
institutions were surveyed: APOER, ACEMPRE, CAPA, EMATER, APROME, AAFEMED,
COAFASO, BIOLABORE and City Halls. In addition to the entities was identified the
beneficiaries that are the municipal schools, associations of farmers and cooperatives,
producers and the municipality in general. As identified in the survey some municipalities do
not meet the demand for products requested by the PNAE, which interferes with the possibility
of an expansion of the program.
Key words: School Feeding; Family farming; Public policy.
1.

INTRODUÇÃO
O

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN é um

indispensável mecanismo da Política Nacional sendo composto por uma soma de ações
do governo federal que buscam garantir a segurança alimentar e nutricional e o direito
humano à alimentação adequada à população brasileira. (PLANSAN, 2017)
A população brasileira, nos últimos anos obteve muitas transformações sociais que
sucederam alternativas no seu modelo de consumo alimentar e saúde. Essas transformações
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provocaram comoção na atenuação da exclusão social, pobreza, desnutrição e fome. Por outro
lado, observa-se aumento vertiginoso do excesso de peso em todas as camadas da população,
apontando para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição.
Para a solução desta transformação social, houve a necessidade de implementação das
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, na qual existe uma rede de atores
(instituições e pessoas), que são responsáveis por todo o processo de garantir alimentos em
quantidade e qualidade aos beneficiários dos programas desde âmbito federal, estadual e
municipal.
A importância de se conhecer as organizações e como funciona a gestão do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE nos municípios é que pouco se conhece sobre o
histórico do programa e sobre como elas é a sua gestão. O conhecimento sobre como funcionam
as organizações e como elas são administradas são o princípio deste trabalho, bem como, o
intuito de ter uma melhor concepção sobre o funcionamento do PNAE.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é conhecer aspectos do processo de gestão do
PNAE em municípios da bacia do Paraná III.
2.

DESENVOLVIMENTO

Revisão bibliográfica
Programa nacional de alimentação escolar – PNAE
O

PNAE, originou-se em 1955 com sua criação a partir da merenda escolar, onde

inicialmente o Instituto de nutrição propôs ao governo federal alimentação escolar, não sendo
possível realiza-la pela falta de recursos financeiros. Logo após essa situação se originou uma
Conjuntura Alimentar a partir do problema de nutrição no Brasil, com estrutura da merenda
escolar em âmbito nacional e de responsabilidade pública (FNDE, 2017).
Na década de 50 foi assinado o Decreto nº 37.106, que instituiu a Campanha de Merenda
escolar, com ação principal do Ministério da Educação e convênios com o Fundo Internacional
de Socorro a Infância (FISI) e organismos internacionais (FNDE, 2017). Somente em 1956 com
o Decreto nº 39.007 denominou-se a Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNDE) com
atendimento em âmbito nacional (FNDE, 2017). Somente em 1979 o programa se intitulou
como Programa nacional de Alimentação Escolar.
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O Programa tem como conceito ser o melhor e maior programa de alimentação escolar do
mundo, sendo o Brasil pioneiro nesse modelo, levando em consideração o número de pessoas
que são alcançadas e o recurso oferecido para ser realizado (FNDE, 2017).
Dentro do PNAE é oferecido alimentação escolar e ações de educação alimentar e
nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública (FNDE, 2017).
O PNAE é executado pelas prefeituras em escolas municipais e filantrópicas, já nas
escolas estaduais é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Estimase
que no Paraná, aproximadamente 45% das escolas são municipais e 55%, estaduais. Assim ao
município e o estado, atendem cerca de 2,4 milhões de alunos/dia (EMATER, 2012).
O governo federal repassa à escolas federais, estados e municípios, valores financeiros de
caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a
cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino
(FNDE, 2017).
Durante a trajetória de execução, o PNAE passou por várias alterações, sendo uma das
mais expressivas a aprovação da Lei, 11.947/2009, a qual, dentre outras mudanças, inseriu a
agricultura familiar no contexto desta política pública. Sendo assim segundo a Lei, 11.947, de
16 de junho de 2009, fica estabelecido que::
Do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar (BRASIL, 2009).

Por meio do PNAE o agricultor familiar tem obtido importantes resultados e benefícios,
sendo propiciadas vantagens que o mercado não oferece (LOPES et al., 2012).

Material e métodos
Neste estudo foi adotado o tipo de pesquisa descritiva a qual é uma das classificações da
pesquisa científica, na qual seu objetivo é descrever as características de uma população, um
fenômeno ou experiência para o estudo realizado (LAKATOS, 2003).
Na pesquisa descritiva, cabe ao pesquisador fazer o estudo, análise, registro e
interpretação dos fatos do mundo físico, sem a manipulação ou interferência dele. Ele deve
apenas descobrir a frequência com que o fenômeno ocorre ou como se estrutura dentro de um
determinado sistema, método, processo ou realidade operacional (TRIVINOS, 1987).
Foz do Iguaçu – PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Após a abordagem dos fatores relevantes da revisão bibliográfica que são de grande
importância à caracterização e tipificação das organizações que envolvem o PNAE, foram
traçadas metas para a avaliação de como está sendo feita a gestão e como está organizado o
PNAE em municípios da BPIII.
Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica que tem como princípio fazer uma
idealização do tema abordado, construindo uma analogia sobre o PNAE.
O segundo passo foi realizar a elaboração e aplicação de um formulário semi-estruturado,
em que inicialmente foi realizado o contato com os municípios da BPIII, apresentando o
“Projeto de Fortalecimento da Agricultura Familiar na Bacia do Paraná III” sendo selecionados
os municípios que tiveram um retorno ágil de informações. Em seguida foi executado a pesquisa
e o levantamento das informações no período de março a junho do ano de 2019.
Foram avaliados as seguintes caracterizações e tipificações do PNAE: gestão do PNAE
no município frente a legislação vigente; percentual

da compra direta dos produtos da

agricultura familiar; atendimento à demanda dos municípios; benefícios do Programa para o
município e seus atuais beneficiários; como é o contato de vinculação com as instituições; como
é a divulgação do programa no município e se é vantajoso ter ele para o mesmo; quais são as
dificuldades e como é a realizada a venda dos produtos e quem são seus compradores; se o
município tem nutricionista responsável e como é a gestão dos recursos do PNAE.
Após a coleta, os dados foram tabulados em planilhas de texto e eletrônica.
A pesquisa envolveu cinco municípios da Bacia do Paraná III, sendo eles: Entre Rios do
Oeste, Marechal Cândido Rondon, Medianeira Mercedes e Pato Bragado.
Resultados e discussão
Os próximos tópicos apresentam os resultados das análises de dados coletados através das
entrevistas onde foi possível evidenciar informações importantes para atingir os objetivos da
pesquisa. Os resultados foram divididos em dois subtópicos, sendo o primeiro para as
evidências relacionadas ao levantamento das instituições envolvidas com o PNAE nos
municípios estudados, e, o segundo, realizando a caracterização de aspectos da gestão do
programa.
Levantamento das instituições
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A presença e parceria de organizações locais se caracteriza como atores no
desenvolvimento do PNAE nos municípios e pode gerar um maior fortalecimento desta ação,
além de sensibilizar sobre a importância da política pública para a sociedade local em geral.
A pesquisa abordou o questionamento sobre as relações existentes em âmbito federal,
estadual e local para viabilizar a vinculação e a disponibilização de recursos. Três municípios
foram citados que esta relação ocorre diretamente via sistema do FNDE, sendo que em dois
deles o contato é através do CAE. Para os outros dois municípios, em um deles a relação é
mediante da organização da cooperativa local e a entidade executora do município e o outro é
pela prestação de contas ao governo pelo SIGECON anualmente, como demonstrado na Quadro
1.
Quadro 1 - Entidades envolvidas para viabilizar a vinculação e a disponibilização de recursos
nos municípios da região oeste do Paraná, integrantes da Bacia do Paraná III,em
2019.
Marechal
Entidades
Entre Rios
Pato
Cândido
Medianeira
Mercedes
Vinculadas
do Oeste
Bragado
Rondon
FNDE
X
X
X
CAE
X
X
Cooperativa
X
Local
SIGECON
X
Fonte: As autoras.
A partir da identificação das entidades (Quadro 1), descreve-se no Quadro 2, a finalidade
ou o papel de cada uma dessas organizações.
Quadro 2 - Finalidade das entidades executoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), na Bacia do Paraná III, 2019.
Entidades
Finalidade
FNDE é quem gerencia o PNAE sendo responsável pela assistência
financeira em caráter suplementar, pelo estabelecimento de normas,
FNDE
acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução do
Programa.
CAE é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente,
deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos Estados,
CAE
Distrito Federal e Municípios, executado a partir do FNDE.
O SIGECON é o sistema de gestão de conselhos e pretende abranger
todos os processos essenciais a fim de que os CAE possam desenvolver
SINGECON
prestação de contas de suas Entidades Executoras.
Fonte: As autoras.

O montante de recursos oferecidos pelo governo federal para a execução do PNAE é
disponibilizado e administrado pelo FNDE que, como citado nesse trabalho, faz a distribuição
direta para estados e municípios. A partir do FNDE ele se subdivide em centros, associações e
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fundos que ajudam a gerenciar o dinheiro ofertado, facilitando sua vinculação e
disponibilização. (Quadro 2)
A partir da divulgação do Programa nos municípios, foi possível angariar organizações
parceiras para sua execução. O município de Entre Rios do Oeste tem o apoio por meio da
Associação de Produtores Orgânicos de Entre Rios do Oeste (APOER) e pela assessoria técnica
cedida para o município. No município de Marechal Cândido Rondon os parceiros são a
Associação de Agricultores ACEMPRE e as organizações de assistência técnica e extensão rural
CAPA e EMATER. Em Medianeira os parceiros são as associações APROME e AAFEMED,
que buscam a organização dos agricultores em reuniões locais, e para a comercialização, os
produtores são encaminhados para a cooperativa COAFASO. No município de Mercedes, os
parceiros elencados foram também as organizações de assistência técnica e extensão rural
CAPA e EMATER. Já em Pato Bragado o município tem parceria com a cooperativa de
assistência técnica Biolabore que dá suporte aos agricultores cadastrados no projeto, como
observado na Quadro 3.
Quadro 3 - Levantamento das instituições participantes do Programa Nacional Alimentação
escolar (PNAE) nos município da região Oeste do Paraná, integrantes da Bacia do
Paraná III, 2019.
Marechal
Instituições
Entre Rios
Pato
Cândido
Medianeira
Mercedes
Participantes
do Oeste
Bragado
Rondon
APOER
X
ACEMPRE
X
CAPA
X
X
EMATER
X
X
APROME
X
AAFEMED
X
COAFASO
X
BIOLABORE
X
PREFEITURAS
X
X
X
X
X
MUNICIPAIS
Fonte: As autoras.
Em todos as cidades observa-se que existem parceiros que ajudam na gestão e execução
do programa. A importância destes é que possibilitam além de outras ações, que o PNAE seja
acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade. Suas funções vão desde o
gerenciamento dos recursos até a assistência técnica para produtores, tentando sempre manter
a ordem da sua gestão.
Para o melhorar o entendimento sobre as entidades e instituições do programa é necessário
demonstrar algumas informações adicionais sobre as mesmas, sendo elas:
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APOER – Associação de Produtores Orgânicos de Entre Rios do Oeste. Fundada em
08/04/2005. Os associados da APOER recebem assistência técnica que os auxilia na produção
agroecológica. Todo o grupo sempre participou de cursos e eventos que visam a capacitação
quanto a produção orgânica. Espera-se que em breve, parte dos associados certifiquem suas
propriedades como orgânicas, pois todos já trabalham sem o uso de agrotóxicos desde o
ingresso na associação (KUNZ, 2016).
ACEMPRE – Associação Central de Produtores Rurais Ecológicos, criada em 1992,
comercializa os produtos de pequenos produtores associados em loja própria, assim como nos
diversos supermercados da cidade. A Associação possui grandes interações com o CAPA.
Desde 1997, quando o CAPA iniciou sua atuação na região, este é o responsável pelo
acompanhamento técnico dos produtores da ACEMPRE. Este assessoramento é feito com foco
na agroecologia (CONSTANTY e ZONIN, 2016).
CAPA - Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia: O núcleo do CAPA Marechal
Cândido Rondon (PR) iniciou suas atividades em 1997. Sua estruturação teve como base e
estímulo o histórico envolvimento dos membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB) nas questões sociais da região Oeste do Paraná, como o apoio às pessoas
atingidas pela barragem da Hidrelétrica de Itaipu e o trabalho da Pastoral Popular Luterana
(PPL). O CAPA coordenou a estruturação e é a principal entidade de assessoria ao núcleo Oeste
do Paraná da Rede Ecovida. Atualmente, o núcleo atua com três públicos diferenciados:
agricultoras e agricultores familiares, assentadas e assentados da reforma agrária e comunidades
indígenas (CONSEA, 2019).
EMATER – A história da extensão rural começou na década de 50 com a criação do
escritório técnico da agricultura – ETA, que ainda nesta década mudou seu nome para
Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, Acarpa. A verdadeira EMATER surgiu
em 1977, hoje sendo denominado de Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATER. Tem como missão promover o desenvolvimento rural sustentável,
coordenando, articulando e executando assistência técnica e extensão rural em benefício da
sociedade paranaense, possuía até 2015, 394 escritórios no Paraná (EMATER, 2019).
APROME - Associação de Produtores Orgânicos de Medianeira, fundada em 24 de julho
de 2002, a qual no início realizavam feiras junto com a APAM (Associação de Pequenos
Produtores de Medianeira (OLIVEIRA, 2014).
AAFEMED – Associação dos Agricultores Familiares e Ecológicos de Medianeira:
resultante da união da APAM E APROMED que aconteceu em 22 de agosto de 2006.
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Atualmente possui aproximadamente 100 associados, dos quais, 10 agricultores são
agroecológicos certificados pela rede eco vida (OLIVEIRA, 2014).
COAFASO – Cooperativa da Agricultura Familiar e Solidaria do Oeste do Paraná, com
sede em Foz do Iguaçu - instituída em 18 de outubro de 2011. Abrange os municípios de
Medianeira, Missal, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia,
Serranópolis do Iguaçu e nas necessidades operacionais pode ainda admitir associados de outros
municípios.
O objetivo da Cooperativa é com base na colaboração recíproca dos seus associados,
estabelecer sob a forma de cooperativismo e associativismo, programas, conceitos, princípios e
instrumentos destinados às políticas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos
familiares. Busca também o desenvolvimento da agroindústria familiar e do turismo rural; o
cooperativismo com a interação solidária; à promoção do seu desenvolvimento sustentável; a
organização mercadológica e a comercialização da produção, nos mercados locais, nacionais e
internacionais; e a criação de um ou mais pontos de venda em cada um dos municípios da base.
A missão da cooperativa é congregar e capacitar produtores rurais de economia familiar e
solidaria que participam direta ou indiretamente da produção, transformação e consumo de
alimentos, artesanato e turismo rural na agricultura familiar, para que possam alcançar melhor
qualidade de vida.
Atualmente, a cooperativa tem pontos de venda direta ao consumidor em Foz do Iguaçu,
Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira e Missal. Também comercializa para a merenda escolar
destes municípios através do PNAE municipal e estadual, além de fornecer alimentos para
hotéis e restaurantes de Foz e contar com vendas no atacado e varejo na CEASA de Foz do
Iguaçu.
BIOLABORE – A Biolabore é uma cooperativa de trabalho e Assistência Técnica, com
sede em Santa Helena-PR, fundada em 2011 por profissionais com formação em Ciências
Agrárias. Tem como missão, fornecer serviços técnicos especializados e produtos para o
desenvolvimento sustentável. A visão da instituição é ser referência na elaboração e atuação em
projetos sustentáveis.
Processo de gestão do programa
Em relação ao atendimento do que pressupõe a Lei n° 11.947/2009 – PNAE – Programa
Nacional de Alimentação Escolar e a gestão do PNAE na unidades executoras, conforme
Quadro 4, todos os municípios estudados adquirem mais do que obriga a Lei, que é de no
mínimo 30% dos recursos recebidos pelo FNDE para a compra de alimentos oriundas da
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agricultura familiar, com dispensa de licitação. A maioria deles trabalha com uma média que
varia de 71 a 100% nesta modalidade de compra, sendo que somente um município informou
que trabalha com uma compra intermediária, sendo a média de 41 a 70%, conforme demonstra
o Quadro 4.
Quadro 4 - Percentual de compra de acordo com a Lei n° 11.947/2009 – PNAE – Programa
Nacional de Alimentação Escolar, nos municípios da região oeste do Paraná,
integrantes da Bacia do Paraná III, 2019.
Percentual de
Marechal
compra da
Entre rios
Pato
Cândido
Medianeira Mercedes
agricultura
do Oeste
Bragado
Rondon
familiar
De 71 a 100%
X
X
X
X
Entre 41 a 70%
X
Menos de 40%
Fonte: As autoras.
Dentre os municípios estudados, alcançar e ultrapassar o percentual estabelecido por lei
na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os que não possuem 100% da compra
desses produtos desta origem, recorrem a outros estabelecimentos.
Apesar da obrigatoriedade da Lei exigir a compra de no mínimo 30%, é possível verificar
que os municípios estudados não estão apenas realizando este tipo de compra para atender à
exigência da mesma, e sim, porque entendem que ampliar este percentual traz inúmeros
benefícios. O aumento da renda dos produtores, o maior número de cooperados e o aumento da
diversificação dos alimentos nas escolas só agregam benefícios para o município e fazem com
que eles desenvolvam o hábito de adquirir alimentos oriundos da agricultura familiar.
Quando questionados sobre o atendimento da demanda municipal com os produtos da
agricultura familiar, Entre Rios do Oeste, Mercedes e Pato Bragado relataram ser atendida toda
a demanda dos municípios no fornecimento de alimentos. Isto se justifica, segundo o
entrevistado em Entre Rios do Oeste, por ser um município pequeno, em relação a população e
o número de escolas. Já o município de Mercedes, apesar de atender a demanda, demonstrou
que ainda tem problemas com a sucessão familiar e a falta de informações técnicas pela rede de
ATER. Tais informações possibilitaram capacitação técnica para que os agricultores
trabalhassem com safras diferentes e por lotes, ou seja, escalonassem suas produções. O que
ocorre é uma produção elevada na mesma época do ano (inverno) e em outras épocas escassez
(verão), como demonstrado na Quadro 5.
Quadro 5 - Atendimento da demanda das necessidades de alimentos para o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), nos municípios da região oeste do Paraná,
integrantes da Bacia do Paraná III, em 2019.
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RESPOSTA
SIM
NÃO

Entre Rios
do Oeste

Marechal
Cândido
Rondon

Medianeira

X
X

Mercedes

Pato
Bragado

X

X

X

Fonte: As autoras.

Mattia (2015), evidenciou que deve haver uma intensificação da assistência técnica,
orientando melhor os produtores para gerar maiores investimentos na área rural e aumentar a
produção.
Nos municípios de Marechal Cândido Rondon e Medianeira, a demanda total por produtos
ainda não consegue ser atendida pela agricultura familiar. Para tentar melhorar essa situação,
nos dois municípios, já foram realizadas reuniões com os produtores e com técnicos alertando
para a demanda excedente de produtos e orientação de assistência técnica para produção. Em
Marechal Cândido Rondon ainda demonstrou a baixa oferta de frutas como banana e outros
produtos, sendo eles feijão, trigo e arroz, os quais poderiam ser adquiridos diante
disponibilidade.
A agricultura familiar contribui para a erradicação da fome e da pobreza, e dentro do
Programa ela colabora melhorando a saúde de alunos e promovendo a comercialização de
produtos saudáveis. Em municípios que tem maior população e exigem maior demanda de
alimentos, algumas ações que podem auxiliar neste atendimento, são: procurar realizar ao
máximo novas chamadas públicas e/ou reuniões que chamem a atenção de novos agricultores
familiares a ingressarem no Programa, e quem sabe, conseguir atender a demanda que o
município necessita. Além disso realizar a capacitação e ampliação de profissionais técnicos
para auxílio aos produtores, apresentando novas alternativas de cultivo para ampliar a produção
e, consequentemente, a oferta de produtos.
Ao elencar os benefícios que o Programa proporcionou para os municípios, a maioria dos
entrevistados citaram que as boas práticas alimentares são promotoras de saúde, conseguindo
melhorar a segurança alimentar e nutricional dos alunos com o aumento da compra de alimentos
in natura ou minimamente processados. Além disso, definiram como pontos favoráveis o
aumento da sustentabilidade e a diversificação dos alimentos, o aumento da aquisição de
produtos locais e da renda dos produtores.
No município de Medianeira especificamente, também foi relatado que a economia local
de alimentos está sendo favorecida, bem como a sucessão familiar, tendo exemplos de jovens
que voltaram para o campo em função desta oportunidade.
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Já no município de Marechal Cândido Rondon, o Programa ocasionou o fortalecimento
da agricultura familiar o que resultou na obtenção de renda para os agricultores, com maior
diversificação na produção e comercialização de alimentos e na colaboração para a ascensão da
associação de produtores ecológicos do município. Constanty (2014), concluiu da mesma
forma, que os agricultores aumentaram sua renda a partir da sua vinculação com o PNAE, bem
como oportunizou aos agricultores familiares por meio da segurança e recursos do Programa,
melhorar os sistemas associativos.
Em Mercedes, a alimentação saudável tem diminuído o índice de sobrepeso e obesidade
entre as crianças, além da renda dos produtores aumentar a cada ano. Inclusive, este município
tem o objetivo de comprar 100% do valor repassado pelo FNDE para o PNAE através da
chamada pública.
O fomento da agricultura familiar desde o início do Programa até a atualidade também
foi um benefício citado nos resultados de Entre Rios do Oeste. Isso pode ser evidenciado
comparando a pouca oferta de itens classificados oriundos da agricultura familiar como
hortaliças e frutas (em torno de 20 produtos), enquanto atualmente, estes superam as
expectativas com mais de 80 itens nessa listagem. Além disso, o valor que os produtores
recebem com a comercialização destes produtos, contribui para a renda mensal de suas famílias.
No município de Pato Bragado, o Programa possibilitou o fortalecimento da associação
de produtores locais, com apoio e incentivo aos produtores orgânicos e o aumento de renda para
14 famílias cadastradas no Programa. Todos esses dados podem ser melhor observados na
Quadro 6.
Uma alimentação saudável é responsável pelo bom desempenho do organismo humano.
O nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente, e
alimentos que são produzidos pela da agricultura familiar, em especial aqueles que são
orgânicos, oferecem uma melhor qualidade e sanidade. A diversificação no consumo também é
fator importante para a alimentação saudável e mediante esta pesquisa, foi possível evidenciar
que nos municípios estudados há uma diversificação de alimentos, o que colabora tanto com a
saúde dos beneficiários que estarão consumindo quanto fazem com que isso aumente a renda
dos produtores locais.
Quadro 6 - Benefícios proporcionados através do programa nos municípios estudados, 2019
Municípios
Benefícios
Fortalecimento da agricultura familiar com o aumento anual de
itens na lista de alimentos oferecidos para o PNAE, e o valor que
Entre Rios do Oeste
os produtores recebem com a comercialização destes produtos
contribui para a renda mensal de suas famílias.
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Marechal Cândido Rondon

Medianeira

Mercedes

Pato Bragado

Ocorreu o fortalecimento da agricultura familiar, o que resultou
na obtenção de renda para os agricultores, com maior
diversificação na produção e comercialização de alimentos e na
colaboração para a ascensão da associação de produtores
ecológicos do município.
Economia local de alimentos está sendo favorecida, bem como a
sucessão familiar, tendo exemplos de jovens que voltaram para o
campo em função desta oportunidade.
A alimentação saudável tem diminuído o índice de sobrepeso e
obesidade entre as crianças, além de aumentar a renda dos
produtores a cada ano.
Fortalecimento da associação de produtores locais, com apoio e
incentivo aos produtores orgânicos e o aumento de renda para 14
famílias cadastradas no programa

Fonte: As autoras.

O PNAE é um programa de grande importância para o país, sendo uma política pública
que valoriza a educação. Se é oferecida uma merenda de boa qualidade, os estudantes rendem
mais, melhorando os estudos, melhorando a saúde e o seu desempenho. Além disso, o Programa
auxilia na movimentação da economia e no desenvolvimento dos produtores. Comparando-se
com resultados obtidos por Costa (2001), uma boa merenda escolar melhora o ambiente de
aprendizagem e a promoção da saúde.
Questionados sobre quais são os atuais beneficiários com a execução do PNAE nos
municípios, os entrevistados citaram que são principalmente os alunos das escolas municipais,
sendo que em um deles considerara que quem se beneficia também são as associações de
agricultores, e outra deste acredita-se que se beneficiam cooperativas, produtores e o município
de modo em geral, evidenciando melhor os resultados.
Quadro 7 - Atuais beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos
municípios da região oeste do Paraná, integrantes da Bacia do Paraná III, 2019
Beneficiários
Entre Rios
Marechal
Medianeira
Mercedes
Pato
do Oeste
Cândido
Bragado
Rondon
Escolas
X
X
X
X
X
Municipais
Associação de
X
Agricultores
Cooperativas,
X
produtores e o
município em
geral
Fonte: A autora.
O PNAE exige que o dinheiro fornecido seja remanejado para todos os alunos da educação
básica, tanto de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens.
Vale destacar que além da entrega para o PNAE, os produtores também acessam outros
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caminhos de comercialização, entregando por exemplo alimentos em associações e
cooperativas, as quais realizam o comércio através de outros mercados não governamentais.
Em relação à visão sobre a manutenção e ampliação do Programa nos municípios, quatro
deles responderam ter interesse em manter a parceria, pelas inúmeras vantagens que este oferece
ao município, e inclusive buscar a ampliação, aumentando o número de produtores interessados.
Um único município citou que não seria viável a ampliação do Programa, justificando ser um
município pequeno e pelo número de escolas e CMEI que possui (Quadro 8).
Quadro 8 - Vantagem para a ampliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
nos municípios da região oeste do Paraná, integrantes da Bacia do Paraná III, 2019.
Marechal
Entre Rios
Pato
Cândido
Medianeira
Mercedes
do Oeste
Bragado
Rondon
SIM
X
X
X
X
NAO
X
Fonte: As autoras.
Dentre vários motivos elencados, o interesse em se manter e ampliar a execução do PNAE
é atribuído aos benefícios relacionados a saúde pública dos consumidores dos alimentos e
benefícios sob a economia do município, já que nele mesmo é comercializada a produção local
gerando desenvolvimento econômico.
Na análise dos principais problemas na execução do Programa nos municípios, somente
em Mercedes foi relatado que não existem. Nos municípios de Marechal Cândido Rondon e
Medianeira, segundo os entrevistados a principal dificuldade é que a oferta não atende à
demanda oferecida. Já no município de Pato Bragado as dificuldades são na adequação de
empreendimentos

familiares

de

produção

conforme

a

legislação

para

produtos

agroindustrializados enquanto em Entre Rios do Oeste, o principal problema é atribuído a parte
burocrática jurídica da compra, ou seja, na criação dos documentos específicos para chamada
pública, os quais são diferentes de outras compras efetuadas pelo município, além de citarem
também o baixo investimento nos alimentos de base agroecológica ou orgânicos.
Quando realizada a comparação com o trabalho de Daniel (2018), o município de Entre
Rios do Oeste também apresentava dificuldades para a aquisição dos alimentos da agricultura
familiar de origem orgânica.
Pode-se identificar na Quadro 9, os principais problemas de acordo com a implementação
do Programa.
Quadro 9 - Problemas recorrentes implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), nos municípios da região oeste do Paraná, integrantes da Bacia do Paraná III, 2019.

Municípios

Problemas Atuais
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Mercedes
Marechal Cândido Rondon e
Medianeira
Pato Bragado
Entre Rios do Oeste

Não possui problemas.
Dificuldade na oferta de produtos que não atende a demanda
oferecida.
Possuem dificuldades na adequação de empreendimentos
familiares de produção conforme a legislação para produtos
agroindustrializados.
Problemas com a parte burocrática jurídica da compra e baixo
investimento nos alimentos na base agroecológica ou orgânica.

Fonte: As autoras.

É comum que na execução de programas exista alguma limitação ou problemas a ser
solucionados, e no PNAE não é diferente. A parte jurídica requer muita atenção, pois o
Programa só funciona adequadamente a partir dela. Em municípios com maior número de
habitantes, normalmente sua demanda não é atendida com produtos totalmente oriundos do
município, tendo a necessidade de realizar a compra de alimentos em outras entidades. Mesmo
assim, os problemas não fazem com que o Programa seja menos importante ou que sua
administração não seja adequada, somente são empecilhos que dificultam o trabalho.
Em relação à forma de acesso ao PNAE nos municípios, todos eles relataram que ocorre
por meio de grupos formais, sendo que somente Marechal Cândido Rondon além de trabalhar
com grupos formais ainda possui fornecedores individuais, como demonstrado na Quadro 10.
Quadro 10 - Formas de acesso dos produtores ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), nos municípios da região oeste do Paraná, integrantes da Bacia do Paraná
III, 2019.
Formas de
Marechal
organizações Entre Rios
Pato
Medianeira Mercedes
Cândido
dos
do Oeste
Bragado
Rondon
produtores
Grupos
X
X
X
X
X
formais
Grupos
informais
Fornecedores
X
individuais
Fonte: As autoras.
A legislação do PNAE tem preferência por grupos formais e fornecedores individuais. Os
grupos formais são os detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP – jurídica) e
incluem cooperativas e associações de agricultores familiares devidamente formalizadas. Já os
fornecedores individuais seriam os agricultores familiares detentores de DAP familiar.
Nos municípios estudados foi levantada a questão de quem são os beneficiários dos
alimentos, se estes são entidades executoras ou unidades executoras. Todos os entrevistados
caracterizaram a compra como entidades executoras.
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Como classificado em todos os municípios participantes da pesquisa, as entidades
executoras são instituições que integram as redes públicas de ensino federal, estadual e
municipal, que recebem recursos diretamente do FNDE para a execução do PNAE, sendo elas
as Secretarias Estaduais de Educação, Secretarias Municipais de Educação e Escolas Federais.
A compra pelos municípios pode ser também realizada por unidades executoras que são
entidades sem fins lucrativos, representativas da comunidade escolar. Estas são responsáveis
pelo recebimento dos recursos financeiros transferidos pelas entidades executoras, em favor da
escola que representam, bem como a prestação de contas do Programa ao órgão que a delegou.
Um fator importante para o sucesso do Programa é que em todos os municípios estudados,
evidencia-se a presença de uma nutricionista responsável que dá todo suporte na execução do
mesmo. A presença deste profissional visa promover o bem-estar e a saúde dos consumidores,
ou seja, dos estudantes no caso do PNAE, identificando qualquer tipo de doença crônica que
pode vir a ser um risco a sua saúde, como diabete, obesidade e colesterol, sendo assim traçado
metas para a mudança e melhoria para redução de danos.
De acordo com Costa (2001), o papel do nutricionista pode promover a diminuição da
pobreza, melhorar o equilíbrio e a suavização das refeições.
Todos os recursos que são direcionados ao PNAE devem possuir uma gestão, sendo eles
orientados por entidades. Em todos os municípios entrevistados esta gestão ocorre de maneira
centralizada, com um setor especifico de alimentação escolar no município.
A forma de gestão centralizada seria quando o setor de alimentação escolar da Secretaria
de Educação gerencia o recurso, pela compra dos gêneros alimentícios, planejamento
orçamentário, elaboração de cardápios, supervisão e avaliação da alimentação escolar,
armazenamento dos produtos e distribuição dos alimentos.
Esta forma de gestão ainda pode ser de forma descentralizada, onde os recursos são
repassados diretamente ás escolas. Já a gestão semi descentralizada, a Secretaria de Educação
compra os alimentos não perecíveis e os distribui nas escolas e repassa o recurso para a
aquisição dos alimentos perecíveis e a gestão terceirizada uma empresa é contratada para
fornecer a alimentação pronta as escola.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre a caracterização de aspectos do processo de gestão do PNAE em municípios da

região oeste do Paraná, integrantes da Bacia do Paraná III, pode-se concluir:
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Todos os municípios estudados cumprem p mínimo estabelecido pela Lei 11.947/2009
acima da lei, sendo ela o valor de no mínimo de 30% dos produtos da agricultura familiar.
Nos municípios de Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Medianeira,
Mercedes e Pato Bragado a produção atende à demanda necessária. Porém apresentam
dificuldades para atender a demanda, por serem cidades maiores, mas estão em busca de
resolver o problema através de reuniões.
O PNAE proporciona vários benefícios aos municípios, sendo eles a melhoria de saúde,
o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de renda para os produtores e
consequentemente para a economia local.
O Programa atende em sua maioria escolas e creches, mas os produtores participantes
ainda atendem associações e cooperativas.
Em cada município existem parceiros que auxiliam na colaboração e execução do PNAE,
sendo eles APOER, ACEMPRE, CAPA, EMATER, APROME, AAFEMED, COAFASO,
BIOLABORE e Prefeituras Municipais.
Todos os municípios relataram ser vantajoso a ampliação e execução do Programa,
mesmo diante de dificuldades, destacando-se a falta de assistência técnica e capacitação de
agricultores para melhor uso da área, sendo evidenciado também que um problema seria
também a parte burocrática da compra dos alimentos, como evidenciado entraves principais
para o PNAE.
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CUSTO DE PRODUÇÃO DE LEITE DE UMA PROPRIEDADE DA AGRICULTURA
FAMILIAR NA CIDADE DE SANTA IZABEL DO OESTE, SUDOESTE DO
PARANÁ
COST OF MILK PRODUCTION OF A PROPERTY OF FAMILY FARMING IN THE
CITY OF SANTA IZABEL DO WEST, SOUTHWEST OF PARANÁ
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GT2 - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, AGROENERGIA E GESTÃO
RESUMO
O agronegócio brasileiro merece destaque importante para a economia do País, como por
exemplo no estado do Paraná, de maneira em geral a maioria da produção leiteira é oriunda de
pequenas propriedades familiares. Na agricultura familiar a atividade de leite é vista como uma
das principais fontes de renda. Esse trabalho tem como tema principal o custo de produção de
leite de uma propriedade da agricultura familiar na cidade de Santa Izabel do Oeste, foi
realizado em uma pequena propriedade de produtores da agricultura familiar na cidade de Santa
Izabel do Oeste, sudoeste do Paraná. A pesquisa buscou efetuar uma análise do custo de
produção leiteira. O problema da pesquisa é verificar se os produtores da unidade de produção
de leite tem ciência do real custo da produção, pois uma grande maioria de produtores, estão
no seguinte e desconhecem os números. Trata-se de uma pesquisa que faz uso do método
dedutivo, que possui natureza aplicada, tem como objetivo de pesquisa o método descritivo,
bibliográfico, e se trata de um estudo de caso desenvolvido nas dependências da propriedade.
Durante a pesquisa foi possível identificar os tipos de pastagens usados na propriedade, além
de verificar como é conduzida a atividade leiteira, na unidade de produção familiar.
Destacando-se também a gestão de custos de produção. A apresentação e interpretação dos
205
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dados trazem o perfil da propriedade analisada, dando destaque ao plantel leiteiro, sistemas de
produção, volumes de leite produzidos, bem como os custos. Ao termino da pesquisa observouse nas analises dos dados coletados que a mesma é uma unidade inviável, por os produtores
desconhecerem sobre o custo de produção da unidade leiteira e estarem operando na maioria
dos meses do período pesquisado com as despesas maiores que as receitas.
Palavras-Chaves Agricultura Familiar. Produção Leiteira. Custo de produção.

ABSTRACT
Brazilian agribusiness deserves to be highlighted for the country's economy, as for example in
the state of Paraná, in general the majority of dairy production comes from small family farms.
In family farming, milk activity is seen as one of the main sources of income. This work has as
main theme the cost of milk production of a family farm in the city of Santa Izabel do Oeste,
was carried out in a small family farmers' farm in the city of Santa Izabel do Oeste, southwest
of Paraná. The research sought to analyze the cost of milk production. The problem of the
research is to verify if the producers of the milk production unit is aware of the real cost of
production, since a great majority of producers are in the next and are unaware of the numbers.
It is a research that makes use of the deductive method, which has applied nature, has the
objective of research the descriptive, bibliographic method and it is a case study developed in
the dependencies of the property. During the research it was possible to identify the types of
pastures used in the property, as well as to verify how the dairy activity is conducted in the
family production unit. Also worth mentioning is production cost management. The
presentation and interpretation of the data brings the profile of the property analyzed,
highlighting the dairy stock, production systems, milk volumes produced, as well as costs. At
the end of the research, it was observed in the analyzes of the collected data that it is an
unfeasible unit, because the producers are unaware of the cost of production of the dairy unit
and are operating in the majority of the months of the studied period with the expenses higher
than the revenues.
Key words. Family farming. Dairy Production. Production cost.
1.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa aborda como tema principal o custo de produção de leite de uma

propriedade da agricultura familiar na cidade de Santa Izabel do Oeste, no sudoeste do Paraná.
O problema da pesquisa é verificar se os produtores da unidade de produção de leite tem ciência
do real custo da produção do mesmo.
No agronegócio familiar, quando não há orientação sobre a viabilidade do
empreendimento desenvolvido, os recursos não serão utilizados da maneira mais adequada.
Analisando essa tese, se torna possível afirmar que com a realização desta pesquisa, será de
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suma importância para os produtores da unidade, onde possam vir a realmente conhecer a real
situação da unidade em relação a custo de produção.
O objetivo geral é realizar um estudo sobre o custo da produção de leite na unidade de
produção da agricultura familiar em período de 12 meses. Tendo como objetivos específicos:
conhecer a produção de leite, sendo este acompanhamento desde a pastagem utilizada até a
finalização do processo, levantar as receitas e despesas e compara-las, e por fim analisar
resultado do período.
A importância de um estudo de custo de produção, nas atividades das propriedades
rurais esta relacionada ao fato de o agricultor conhecer apenas os resultados do fim de cada
mês, avaliando a viabilidade da produção. Nesse estudo, cuja propriedade é familiar, sendo a
principal atividade a produção leiteira e desta que provem o sustento da família é de grande
valia o estudo dos custos inerentes a está atividade para análise de sua viabilidade.
Além das questões importantes como a qualidade do leite, os outros aspectos devem ser
levados em conta, como a boa utilização dos recursos existentes na propriedade, uso de
tecnologias para aprimorarão dos processos produtivos e eficácia na administração da mão de
obra familiar para que os resultados finais sejam a maximização dos lucros na atividade leiteira.
Com isso a avaliação da propriedade em estudo, se torna uma ferramenta importante, para que
com os resultados, os proprietários da mesma tenham conhecimento da situação em que se
encontra a atividade da produção de leite e assim, buscar alternativas para o seu melhor
desempenho.
Trata-se de uma pesquisa que faz uso do método dedutivo, caracteriza a pesquisa como
descritiva, bibliográfica, quantitativo, que possui natureza aplicada, tem como objetivo de
pesquisa o método descritivo que pode ser considerado um estudo de caso, pois a pesquisa foi
in loco desenvolvida no interior da propriedade.
O trabalho é constituído em 3 capítulos para melhor abordagem e compreensão, no
primeiro capítulo a introdução, uma abordagem geral do trabalho, para que prenda a atenção e
curiosidade do leitor, no segundo capitulo o Desenvolvimento onde consta a fundamentação
teórica, coleta de dados e resultado e o terceiro capítulo e a conclusão onde se explana
resultados e se os objetivos foram alcançados.
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2.

DESENVOLVOMENTO

2.1 Agronegócio
Para Araújo (2008, p.13) nos primórdios das civilizações os homens viviam em bandos,
como nômades de forma a sobreviver fazendo o uso do que lhes eram
disponibilizados pela natureza espontaneamente. [...] “ate um momento de dificuldades para se
obter alimentos se tornando tão grandes que obrigava eles a mudarem sempre de lugar, sem ter
um local de fixação a longo prazo”.

Ainda para Araújo (2008, p.13)
Com o passar dos anos, descobriram que as sementes de plantas, que eram lançadas
ao solo germinavam. [...] Assim começou a agropecuária e o início das fixações dos
homens em lugares predefinidos.

No inicio a agricultura só aconteceu quando a população não em sua totalidade deixou
de sobreviver não somente com o que a natureza lhe oferecia espontaneamente, assim passando
a produzir parte de sua alimentação. Pois assim os mesmos avaliaram que a semente germinava
e que os animais podiam ser domesticados para serem usados a favor deles, para plantio e outros
meios.

Para Baretta (1988.p.9)
Em uma época incerta da pré-história da humanidade, o homem das cavernas
domesticou um animal exótico e lhe atrelou um tronco com ramificações pontiagudas
por meios de cipós. Fustigando o animal, deslocava este implemento primitivo e
rustico, que rasgava a terra, onde nosso agricultor pioneiro da idade da pedra iria
lançar algumas sementes.

O homem começava a fazer o cultivo do seus alimentos e a domesticar os animais em lugares
próximos as aldeias, para que não houvesse a escassez, o que se produzia era armazenado para
o consumo e o excedente servia como moeda de troca por alimentos ou utensílios que os mesmo
não produzia.
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Para Araújo (2007, p. 13-15), foi ai:
Que a partir do momento que o homem passou a criar organizações de modo a
produção, ele tendeu a formar propriedades diversificadas à agricultura e à pecuária,
com varias culturas e criações diferentes, que estavam sendo necessárias para sua
sobrevivência de todos que ali viviam, sendo comum uma integração de atividades
primarias que envolvia atividades industriais, e agroindustriais, e com isso, assim as
propriedades produziam e industrializavam tudo que necessitavam, a ponto de quase
serem autossuficientes.

Em estudos realizados por Guilhoto et al. (2005) o agronegócio, é uma área que é
considerada como parte de toda a cadeia produtiva, desde a compra de insumos a serem
utilizados no processo de produção, passando pelo setor da industria de melhoramento e
processamento ate o setor de distribuição e serviços.
Assim como Araújo (2008, p.20) define, “o agronegócio como uma área da economia
que possui grande importância a nível mundial, mas que tem maior ênfase em alguns países”.
Ele ainda comenta que é importante compreender que o agronegócio se subdivide em três
setores denominados ‘antes da porteira’, ‘dentro da porteira’ e ‘após a porteira’, os segmentos
realizados ‘dentro da porteira’, são subdivididas em agricultura (produção agrícola) e pecuária
(criação de animais).

Na mesma linha de raciocínio Araujo 2008, p.33)
Em seus escritos o mesmo autor comenta o que cada um desses segmentos possui, no
segmento antes da porteira são encontrados alguns dos principais insumos,
indispensáveis na produção agropecuária, “tais como: maquinas, implementos,
equipamentos e complementos, água, energia, corretivos de solos, fertilizantes,
agroquímicos, compostos orgânicos, materiais genéticos, hormônios, inoculantes,
rações, sais minerais e produtos veterinários” (ARAUJO, 2008, p.33)

No segmento dentro da porteira, se encontram os produtores rurais incluindo os
agricultores familiares, Guilhoto et al. (2007) destaca que estes produtores possuem grandes
destaques quando se trata de redução do êxodo rural e auxílio no aumento da renda familiar,
ele ainda descreve que o setor agropecuário familiar, tem grande importância para o cultivo dos
produtos de caráter social e não financeiro, principalmente pelo fato de que a produção familiar
é menor e não necessita de grandes tecnologias.
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Já o segmento após a porteira, consiste em atividades de armazenamento,
beneficiamento, industrialização, embalagem, distribuição, consumo de produtos alimentícios,
fibras e derivados energéticos que provam da biomassa (ARAÚJO, 2008).
Para Araújo (2008) a pecuária é o termo utilizado para se referir à criação de todos os
tipos de animais não somente de bovinos, juntamente com todas as etapas do processo
produtivo.

Ainda Araújo (2008 p.53) salienta que:
[...] pecuária refere-se à criação de animais domesticados, incluindo as etapas do
processo produtivo desde as inversões em instalações, equipamentos, produção de
equipamentos, cuidados com os rebanhos ate venda dos animais e de seus produtos.
Pela maior importância econômica da criação de animais das espécies bovinas, é
comum confundir-se pecuária com a criação de bovinos. Porem, o termo pecuária
refere-se à criação de animais em geral e não a determinada espécie (a bovina).

Guilhoto et al. (2005) comenta que se o agronegócio for vinculado com a agricultura
familiar pode adquirir uma grande importância econômica e social, pois há geração de renda e
os produtos comercializados são consumidos em nível nacional.
2.2 Administração rural
“Administração rural é um estudo se que considera a organização e operação de uma empresa
agrícola visando o uso eficiente dos recursos para se obtiver resultados compensadores e
contínuos.” (HOFFMANN, 1987, p. 2)

Ainda neste mesmo raciocínio Lima et al.(2005, p 22-23), comentam que:
No Brasil, o desenvolvimento teórico e prático da administração rural vem dando-se
com base em duas abordagens: a primeira é a onde administração rural é definida
“num ramo da economia rural que se estuda a organização e administração de uma
empresa agrícola, visando um uso mais eficiente dos recursos para obterem-se
resultados mais compensadores e contínuos”; a segunda define “administração rural
como um ramo da ciência administrativa que se preocupa com uma análise de aspectos
inerentes à empresa rural e suas inter-relações com o meio ambiente” (LIMA et al.,
2005, p 22-23).
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Para Crepaldi (2005, p. 25) “a administração rural é um conjunto de atividades que facilita aos
produtores rurais a tomada de decisões ao nível de suas unidades de produção, a empresa
agrícola, com o fim de obter o melhor resultado econômico, mantendo-se a produtividade na
terra”
Segundo Santos, Marion e Segatti (2002), o administrador rural deve estar sempre muito atento
aos fatores externos e internos referente à empresa. Por mais que o administrador não tenha
controle sobre os fatores externos (preço de produtos, clima, política de crédito e 22
financiamento, etc.), deve conhecê-los para tomar as decisões que são lhe permitidas para
ajustar-se a eles, aproveitando assim ao máximo as condições favoráveis.
Para ficar claro Santos, Marion, Segatti (2002, p. 19), afirmam que:
O administrador deve ter uma consciência de que quanto maior seu conhecimento
sobre a estrutura, o funcionamento de unidade e os fatores de produção, maiores serão
as possibilidades de melhorar seus resultados econômicos.

2.3 Caracterizações da empresa rural
Segundo Marion (2005, p.24) “empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade
produtiva do solo por meio de cultivo na terra, e da criação de animais e da transformação de
determinados produtos agrícolas.”
Para Crepaldi (2005, p. 25) “empresa rural é a unidade de produção que são exercidas
atividades que dizem respeito as culturas agrícolas, e criação de gado ou culturas florestais,
com a finalidade de obtenção de renda.”
Assim como nas empresas comerciais, a empresa rural visa à geração de lucro, onde é o meio
de sobrevivência dos produtores se tem no retorno sobre o capital investido dentro da
propriedade.
Crepaldi (2005, p.26) também ressalta que assim como as demais empresas, as empresas rurais
também devem ter preocupações quando se trata de custos na produção, aumento da
lucratividade, planejamento, controle e no retorno do capital investido.
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2.4 Importâncias da pecuária leiteira
O leite, além de ser um dos produtos indispensáveis na alimentação humana, constituise
em uma atividade econômica de suma importância para economia do país e principalmente para
uns números significativos de agricultores familiares.
Atualmente, a produção de leite constitui-se em uma estratégia para o pequeno produtor
na composição da renda familiar, como uma alternativa para a agricultura familiar, e
desenvolvimento de muitas regiões brasileiras.

O fato fica evidente quando a Embrapa (2005.p.06) traz que:
O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária
brasileira, ficando à frente de produtos tradicionais como o café e arroz. O
agronegócio do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no
suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para população.

2.5 Características do gado leiteiro
De acordo com Krug et al. (1993), as raças leiteiras mais comuns que se encontram em
nosso estado são a Holandesa, Jersey e Pardo suíço. A raça leiteira mais conhecida que se
adaptou melhor em nosso estado devido às condições ecológicas favoráveis, tendo alta
produtividade de leite foi à raça holandesa.
A raça Holandesa é originária da Província de Frísia, na Holanda, sendo que esta raça
apresenta animais de grande porte, longevidade e uma excelente produtividade de leite. As
demais raças, Jersey e Pardo suíço, também são boas produtoras de leite, porém devido serem
vacas de estruturas menores, produzem menos leite, mas de muita qualidade, com um elevado
grau de gordura. A propriedade analisada no trabalho consta na sua grande parte com vacas da
raça holandesa, e um baixo percentual de vacas Jersey.
A idade média para a primeira inseminação é de aproximadamente entre 18 e 24 meses,
ou seja, dois anos, sendo que na primeira cria ocorre por volta dos 33 meses. De acordo com
Krug et. al. (1993), o período de lactação de uma vaca é em média 400 dias por ano, sendo que
aproximadamente 60 dias antes do novo parto as mesmas são secadas (para-se de tirar leite). A
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quantidade produzida de leite por uma vaca depende de vários fatores, como, ter uma boa
genética, alimentação, manejo, entre outras variáveis.
Ainda conforme Krug et al. (1993), é necessário ter vários cuidados com o rebanho para
obter-se bons resultados na pecuária leiteira. O autor salienta que é muito importante
começando com cuidados como a sanidade dos animais, prevenindo os mesmos contra doenças,
ter um manejo dos animais sendo muito bem controlado, tanto na parte da alimentação, ordenha,
como também na reprodução.
Referente à alimentação do gado leiteiro, é de suma importância que a vaca seja bem
alimentada tanto com alimentos secos (ração, silagem, feno, farelo), como também com pasto
verde (grama, pastagem de aveia, alfafa), para que tenha uma melhor digestão, e também para
que possa produzir mais. Porém nos últimos tempos está sendo comentado em palestras e em
seminários sobre a produção do leite, que o sistema de alimentação do gado leiteiro tende a ser
o sistema de confinamento, onde os animais permanecerão fechados o dia todo, recebendo os
alimentos neste mesmo espaço.
2.6 Viabilidades econômicas
Para Padoveze e Benedicto (2004, p. 104) “a lucratividade é uma relação de resultados
obtidos com os valores das vendas”. Desta forma o índice de lucratividade é um índice de
eficiência que indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre a operação que
desenvolve. O cálculo da lucratividade se dará através da seguinte expressão/fórmula:
Lucratividade = (Lucro Líquido / Receita Total) x 100

2.7 Agricultura familiar e a atividade leiteira
Para Abramovary (1998, p.146) “a agricultura familiar é aquela em que a gestão, a
propriedade e a maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantém entre si laços de sangue
ou de casamento”.
A agricultura familiar é um tema que está sendo debatido em instituições de ensino
superior que tem como ênfase o agronegócio, para tanto Wanderley (1999, p.23) relata que esta
atividade é:
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[...] entendida como aquela em que a família ao mesmo tempo em que é proprietária
dos meios da produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. É
importante insistir que este caráter familiar não é um mero detalhe superficial e
descritivo, ou seja, o fato de uma estrutura produtiva associar – família – trabalho sem
consequências fundamentais para a forma como ela age econômica e socialmente. No
entanto, assim definida, essa categoria e necessariamente genética, pois a combinação
entre propriedade e trabalho assume, no tempo e espaço uma grande diversidade de
formas sociais.

Para Girardi (1996), a agricultura familiar caracteriza-se como unidades produtivas em
que os trabalhos nela realizados, são desenvolvidos pelos membros da própria família, os quais
são proprietários das terras e dos equipamentos de produção, nestas propriedades cerca de 80%
da renda é oriunda de atividades agropecuárias.
Porém, para Dalcin et al. (2009), a agricultura familiar não revela suas potencialidades
de exploração com suas próprias forças elas dependem de alguns fatores, como fertilidade do
solo, sistema de produção trabalhado, local em que está inserida, tecnologia, acesso aos
mercados, créditos, políticos,

entre outros. Com isso, a atividade leiteira ganha força

significativa nas propriedades de agricultores familiares.
Hoje algumas pequenas propriedades se tornam inviável sem a renda do leite, conforme
Corona; Pezarico apud Corona; PossomaiI, (2003, p.14) colocam.
[...] a produção de leite se tornou se estratégica na agricultura familiar, pois permite
uma renda quinzenal ou mensal, que mesmo em pequenos valores, possibilitam a
família fazer frente às despesas essenciais como luz; farmácia; compra de alimentos.
Mas ela tornou-se essencial para as iniciativas de agro industrialização do leite, o que
a coloca em uma nova condição que suscita novos problemas e desafios

A agricultura familiar sob perspectiva de uma “categoria social diversa y heterogênea”
se consolida pelo “papel estratégico en el processo de desarrollo social y económico de lós
países de la región”. Adquiriu-se “una centralidad política tanto para las organizaciones
internacionales como para los movimientos sociales, los sindicatos y las cooperatias, al igual
que para los partidos políticos y para los programas y las políticas públicos.” (SCHNEIDER,
2014, p.08)
Como “guarda chuva conceitual”, a agricultura familiar é abrigada como termo de
“grande números de situações, em contraposição à agricultura patronal, tendo como ponto de
foco a polarização e os tipos de mão de obra e de gestão”, nos quais são essencialmente
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familiares. Como as unidades de produção familiar seriam “formas de conexão, de disjunções
e de conjunções”, de sistemas “procedimentos de estratégias e não uma estrutura dada, a qual
os indivíduos só cabem à própria modelação.” (NEVES, 1995, p.34)

É evidente que para que os setores primários haja desenvolvimento que que haver
politicas publicas bem alinhadas, tanto que Clements e Fernabdes (2013.p.02) põem que:
A diferença se tornou evidente com as políticas modernistas, a exemplo da Revolução
Verde iniciada nos anos 1960/1970, a onde não romperam as antigas formas de
explorações com suas raízes coloniais. Isto é, através da modernização conservadora,
as “plantations” foram ampliadas com formas contemporâneas, que uniram os
sistemas agropecuários com os sistemas industrial, mercantil, financeiro e
tecnológico, formando assim o agronegócio

2.8 Custos na agropecuária
Ao abordar sobre a formação dos custos na agropecuária, Santos, Marion e Segatti
(2002, p.44) afirmam que:
Um sistema de custos completo tem atualmente, os objetivos amplos e bem definidos,
que refletem sua importância como ferramenta básica para a administração de
qualquer empreendimento, especialmente na agropecuária, onde os espaços de tempo
entre produção e vendas, ou seja, entre custos e receitas, fogem à simplicidade de
outros tipos de negócio, exigindo técnicas especiais para apresentação não dos custos,
mas dos resultados econômicos do empreendimento.

Conforme dito anteriormente é de grande importância que o gestor rural tenha
informações a respeito do que acontece em sua empresa, assim sabendo o como está
funcionando e de tendências do mercado atual. Devido às intempéries climáticas, para os
produtores e empresas rurais a existência é ainda maior.
Conforme Santos, Marion e Segatti (2002, p.45) “Os custos para tomada de decisão
trazem informações de relevância estratégica”, portanto, a partir das informações que se
desejam adquirir em um levantamento de custos, é possível utilizar-se da contabilidade de
custos adaptando-a de acordo com as necessidades específicas de cada empresa/produtor.

2.9 Produção de leite na propriedade de agricultura familiar
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O gráfico 01 a seguir representa a quantia de leite produzido na propriedade durante os
meses de Janeiro à Dezembro de 2017.
Gráfico 01 – Volume de Produção dos últimos 12 meses

Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro – 2018.
De acordo com o gráfico 01, pode observar um constante aumento no volume de
produção de leite na unidade, durante os últimos 12 mês. No mês de Janeiro de 2017 o volume
produzido se aproximava a 3.789 litros no mês, tendo gradativo aumento ate atingir em
Dezembro de 2017, um volume de 5.239 litros ao mês.
2.10 Destino do leite produzido
De acordo com a tabela 01 pode se examinar a quantia de leite entre Janeiro e Dezembro
de 2017, o preço pago pelo laticínio de Janeiro a Dezembro de 2017 e o valor recebido por litro
de leite de Janeiro à Dezembro do ano de 2017
Tabela 01 – Volume de Produção vendida nos últimos 12 meses
Descrição
Quantidade
R$ / Litro

R$ / Mês

Janeiro

3.798

1,11

3.314,96

Fevereiro

3.193

1,22

2.669,68

Março

3.600

1,32

3.474,30
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Abril

3.710

1,32

4.037,76

Maio

3.867

1,32

4.084,52

Junho

3.860

1,27

3.684,97

Julho

4.795

1,15

4.526,79

Agosto

3.818

1,03

3.064,24

Setembro

4.013

0,95

2.413,20

Outubro

4.200

1,00

4.103,04

Novembro

4.059

1,00

4.059,00

Dezembro

5.239

0,95

4.862,57

48.152

13,64

44.295,03

Média Mensal

Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro – 2018.
A tabela 01 acima, destaca o volume de leite vendido nos últimos 12 meses de 2017,
pode observar-se que houve um decaimento deste volume nos últimos meses, com relação ao
valor obtido por litro este caiu de R$ 1,11 para R$ 0,95 entre os meses de Janeiro de 2017 a
Dezembro de 2017. Com isso pode observar-se um considerável aumento na renda familiar
durante o período, sendo este um incremento de 442,95% na renda da atividade de produção de
leite n propriedade.
2.11

Custos da atividade leiteira na propriedade
A tabela 02 representa todos os custos pra produção de leite durante o mês de Janeiro à

Dezembro de 2017.
Tabela 02 – Demonstrativo dos Custos de produção do ano de 2017
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Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro – 2018.
Analisando o levantamento dos custos variáveis na atividade, percebem-se que grande
maioria das despesas concentra-se na aquisição de rações e silagem para o plantel leiteiro, já as
despesas com energia elétrica, sais minerais e hora trator trabalhado, ureias, mão de obra, estão
em alguns meses semelhantes.
Os custos totais para produção de leite, cerca de 40% a 60% correspondem a gastos com
a alimentação dos próprios animais. “Nos países com baixos preços do leite, os produtores
conseguem reduzir o custo de produção pelo aumento da participação do pasto na dieta das
vacas leiteiras”. (CLARK e JEANS, 1995) apud Matos (2002, p. 161)
Tabela 03 – Comparativo de despesas x receita

Fonte: Pesquisa de Campo. Setembro - 2018
A análise envolvida na tabela 03 comparativo de despesas x receita demonstrou que a
propriedade rural se encontra abaixo da media, se a propriedade não mudar alguns métodos na
produção de leite, provavelmente em um futuro próximo terá que desistir da atividade, pois
nos resultados do comparativo receita x despesas demonstra que nos meses de fevereiro, março,
junho, setembro, outubro e dezembro a unidade operou com prejuízo e fechou o período de 12
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meses com um resultado positivo de R$ 378,52, se levar em conta todo o imobilizado, animais
e o valor da própria terra, a unidade é economicamente é inviável.
Gráfico 02 – comparativo de despesas x receita 12 meses do ano de 2017

O gráfico 02 demonstra exatamente o comparativo de despesas x receita de janeiro a
dezembro de 2017, mostrando o valor da quantia de receita na cor azul em reais, as despesas
em vermelho e resultado em verde, onde demonstra quais meses estão em negativo, no gráfico
da visualizar e que as receitas e despesas andam lado a lado, difícil imaginar um propriedade
que não venha ter sobras no final do período de 12 meses para investimentos em tecnologias
nas pastagens e melhoramento genéticos nos animais e até em especialização de mão de obra,
possa ser uma Unidade economicamente viável.

3. CONCLUSÃO
Ao término desta pesquisa pode-se dizer que os objetivo geral e os específicos forma
alcançados, conseguiu- se realizar o estudo o custo da produção de leite, chegando a dados e
números concretos, que traduzem a realidade da unidade produtiva.
Foi possível chegar ao conhecimento das atividades da cadeia produtiva do leite,
efetuando-se o acompanhamento, completo de todo o processo produtivo desenvolvido, isto é,
foi possível conhecer as pastagens utilizadas para a alimentação dos animais. E também foi

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

possível identificar as deficiências existentes na atividade dentro da propriedade, as quais
quando sanadas podem vir a aumentar a produção e a lucratividade da mesma.
Durante a pesquisa diagnosticou-se os processos referentes ao custo na cadeia produtiva
do leite, na propriedade, além de efetuar-se a mensuração da quantidade de litros de leite
entregues ao laticínio, bem como o valor obtido em reais por litro durante o período.
Observou-se que a falta de controle sobre os gastos que estão envolvidos na produção
de leite da unidade, e no final do exercício a unidade de produção fica sem recursos para
investimentos em tecnologias nas pastagens e melhoramento genéticos nos animais e até em
especialização de mão de obra, deixando de melhorar o desempenho da produção de leite e a
propriedade e desenvolver uma lucratividade maior, onde consiga a ficar em uma média anual
de produção de leite satisfatória.
Em suma, a falta de conhecimento do custo de produção na unidade e a forma de lidar
com as receitas e despesas, levam o produtor a trabalhar em prejuízo sem perceber, e na maioria
das vezes tirar dinheiro de outras atividades para ter liquidez, infelizmente esta unidade de
produção segundo os dados coletados e analisados demonstra que é uma unidade de produção
inviável, e que num futuro próximo a unidade sairá da atividade da produção de leite.
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OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
– REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ
PUBLIC FOOD AND NUTRITION SECURITY EQUIPMENT - SUDOESTE DO
PARANÁ REGION
Francieli do Rocio de Campos
209
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Resumo
O objetivo é descrever a atuação e mapear os equipamentos públicos de segurança alimentar e
nutricional distribuídos nos municípios pertencentes à Região Sudoeste/PR. Para isso, realizouse uma pesquisa descritiva, quantitativa, com 23 municípios localizados nesta Região. A base
de dados teve como fonte o MapaSAN 2015 que se encontra disponível no site do Ministério
de Desenvolvimento Social com registros dos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar
e Nutricional por Município. A análise dos dados indicou que o equipamento público que se
sobressai nos municípios são as feiras livres, e o Programa de Aquisição de Alimentos para
fornecimento de alimentos as populações em estado vulneral. Dessa forma, pode ser visto como
é muito baixo ou quase nulo o apoio que os diversos equipamentos públicos de SAN têm
recebido do poder públicos desde 2015, e que eles são essenciais para garantia da segurança
alimentar e nutricional da população, bem como, um mecanismo propulsor da agricultura
familiar local.

Palavras-chave: Políticas públicas; Segurança Alimentar e Nutricional; Desenvolvimento rural.

Abstract
The objective is to describe the performance and map the public food and nutritional security
equipment distributed in the municipalities belonging to the Southwest Region / PR. For this,
a descriptive, quantitative research was carried out with 23 municipalities located in the
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Region. The database was based on MapSAN 2015 which is available on the website of the
Ministry of Social Development with records of the Public Food and Nutrition Security
Equipment by municipality. The analysis of the data indicated that the public equipment that
stands out in the municipalities are the open fairs, and to provide food to the populations in
vulnerable state is still Food Acquisition Program. In this way, it can be seen that the support
that the various public SAN equipment has received from the public power since 2015 is very
low or almost nil, and that they are essential to guarantee the food and nutritional security of
the population, as well as a mechanism propeller of local family agriculture.
Key words: Public policy; Food and nutrition security; Rural development.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo desse trabalho é descrever a atuação e mapear os equipamentos públicos de
segurança alimentar e nutricional distribuídos nos municípios pertencentes à Região Sudoeste
do Paraná. Sob ponto de onde está localizado os equipamentos públicos de segurança alimentar
na Região Sudoeste do Paraná? Quais são os equipamentos públicos de segurança alimentar e
nutricional que atuam nos municípios da Região? E quais os meios de suporte e apoio para o
funcionamento desses equipamentos públicos funcionem na Região Sudoeste? para
dimensionar as políticas públicas e contribuição dos atores e instituições.
A discussão dessa temática se torna fundamental por dois motivos, sendo o primeiro a
vinculação dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional (SAN) como
estratégia do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), por possibilitar
as políticas públicas garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA). E o
segundo motivo seria a inserção das políticas de alimentação escolar (PAA e PNAE), a rede
de equipamentos públicos de alimentação (bancos de alimentos, cozinhas comunitárias,
restaurantes populares, centrais de abastecimento, feiras populares, mercados públicos) e
Nutrição e o Programa Bolsa Família numa atuação intersetorial e participação social a favor
da segurança alimentar e nutricional da sociedade.
Em 2003 foi criado o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) com o objetivo de
promover o desenvolvimento social por meio da implementação de um conjunto de políticas,
programas e ações estratégias do Governo Federal. Com intuito de tornar prioridade o
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problema da fome e da exclusão social como política nacional. Na época as ações
desenvolvidas por este Ministério abrangiam as áreas da Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN), e políticas públicas de assistência social, renda e cidadania, além de ações de geração de
oportunidades para a inclusão produtiva dos indivíduos em situação de pobreza (CONTI, 2009).
Assim as políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional assumiram a
abordagem de temas e ações de modo articulado, como: a soberania alimentar, reforma agrária,
agroecologia, agrobiodiversidade, etnodesenvolvimento, sociobiodiversidade, saúde, nutrição,
educação, incluindo a perspectiva de gênero, étnica e nas diversas gerações. Nesse campo
complexo, ainda tende articular dimensões que abordariam a organização de um sistema
agroalimentar social e ambientalmente justo, que dialoga com o sistema de produção,
abastecimento, comercialização de alimentos e, ainda, com os determinantes do consumo
alimentar. Para dar concretude política ao conjunto de dimensões que compõem a SAN, se
contava com forte engajamento político dos setores e atores sociais que compõem sua agenda
e pressupõe a atuação conjunta das três esferas de governo (União, Estados e municípios) e das
organizações da sociedade civil na formulação e implementação de políticas e ações de
combate à fome, de promoção da segurança alimentar e nutricional e de garantia do direito
humano à alimentação adequada (DHAA) (CONSEA, 2016).
De modo geral o conceito que congrega a Segurança Alimentar e Nutricional se refere
à garantia de todos os indivíduos terem acesso regular e permanente de alimentos com
qualidade, em que a quantidade seja suficiente sem comprometer o atendimento das outras
necessidades básicas humanas, tendo como referencia praticas alimentares promotoras de
saúde, conservando o respeito à diversidade cultural, sendo socialmente justa e ambientalmente
sustentável (BRASIL, 2010). Além disso, Vasconcellos; Moura (2018) acrescentaram ao
conceito as diversas dimensões que influenciam no sistema alimentar de ordem mundial e nas
condições de vida dos indivíduos. A centralidade dada a questão da segurança alimentar e
nutricional nas agendas governamentais, tendo influenciando os acordos e compromissos com
atores e instituições intermediado internacionalmente pela Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO).
No ano de 2003, com a implantação do Programa Fome Zero, o governo federal iniciou
uma parceira com Estados e municípios para implantação da chamada rede de Equipamentos
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Públicos de Alimentação e Nutrição. Os mesmos permanecem contemplando as Centrais de
Abastecimento de Alimentos, Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Bancos de
Alimentos, feiras livres, sacolões públicos, mercados públicos, muitos deles, parcialmente,
abastecidos por alimentos produzidos na localidade, e adquiridos da agricultura familiar ou
através do Programa de Aquisição de Alimentos. Esses equipamentos interagem na construção
de um processo de formação em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), com objetivo de
proporcionar serviços públicos de alimentação e nutrição, em ambiente adequado para o
atendimento à população, destacando indivíduos em situação de vulnerabilidade social e
insegurança alimentar e nutricional, qualifica a atuação local de assistência alimentar e abre
oportunidades para a realização de atividades de educação alimentar e nutricional e o
fortalecimento da agricultura familiar, que ganha novos mercados institucionais (RedeSAN,
2011). De acordo com Monego, (2014) os equipamentos públicos inseridos no Plano de SAN
fortalece o abastecimento alimentar como forma de consolidar a organização de circuitos locais
e regionais de produção, abastecimento e consumo para a garantia do acesso regular e
permanente da população.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia
A

presente pesquisa foi desenvolvida com Região Sudoeste do

Paraná que contabilizava no ano de 2015 com 619.867 habitantes distribuídos em
37 municípios, numa área territorial 17.060,444 km². A Região Sudoeste do
Paraná caracteriza-se pela influente agricultura familiar, com municípios de
pequeno porte, em que a maioria da população reside no perímetro urbano. Apesar
da economia basicamente produção rural, os índices de urbanização vêm
crescendo e já atingem mais de 91,53% da população, com um percentual de
7,09% de pessoas pobres em relação à população total, resultando em situação de
pobreza dessas famílias.
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Considerando as características do objeto de estudo tomadas em fase exploratória, a
pesquisa tem caráter descritivo com uso de dados quantitativos, pois busca descrever e
caracterizar a os Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional registrados pelo
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) na Região Sudoeste do Paraná, seus principais
atores e relações presentes neste espaço.
Os dados e informações registrados são secundários, os quais constam na base de dados
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em que se optou trabalhar com o
banco de dados gerado a partir do relatório resultante do questionário auto aplicado do MapaSAN
2015 por município disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).
A amostra pesquisada compõe 23 municípios dos 37 municípios da Região Sudoeste
do Paraná, a escolha foi por acessibilidade e disponibilidade sobre os dados e informações que
constavam na base de dados do MapaSAN ano de 2015. Além disso, foram utilizados esses
dados por não haver disponibilidade dessas informações em outros anos.
Os dados foram alocados em um banco de dados e submetidos à análise com o auxílio
do software SPSS (Statical Package for the Social Sciences). A análise dos dados amostra
estudada foi realizada por meio da aplicação de testes estatísticos. Para a análise dos dados
utilizou-se estatística descritiva, frequências, média, e desvio padrão, visando descrever e
mapear o perfil dos municípios.

2.2 Resultados e discussões
A

política de segurança alimentar e nutricional tanto a nível federal

ao municipal deve estar pautada em um conjunto de ações públicas e não públicas,
cujos atores interessados e instituições responsáveis promovam a estruturação de
sistemas descentralizados de SAN. Nessa ótica a configuração desse sistema
envolve a oferta de bens e serviços por meio da integração e articulação dos
circuitos agroalimentares locais desde a produção, abastecimento ao consumo de
alimentos (BRASIL, 2008). A intervenção do poder público com objetivo de
contribuir com equipamentos públicos pressupõe um valor social, que é a garantia
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da possibilidade de todos contarem com o mínimo para satisfazer suas
necessidades fundamentais, sendo uma delas o acesso à alimentação saudável.
No Quadro 1 se descreve a distribuição de habitantes por área rural e urbana e por
municípios pesquisados na Região Sudoeste do Paraná, como pode se perceber são municípios
que se caracterizam como pequeno porte, pelo numero populacional encontrado na maioria dos
municípios pesquisados, sendo assim o autor Wanderley (2001) chama atenção que pequenos
municípios localizados no interior seja dos Estados ou do país, mais afastados de grandes
centros metropolitanos, o rural ainda é estruturado de modo forte pelo setor agrícola. Assim, as
particularidades entre rural e urbano promovem fontes de integração e cooperação.
Quadro 1: Distribuição da população dos municípios da Região Sudoeste - 2015
Municípios
População Urbana
População Rural
Barracão
7008
2727
Boa Esperança do Sudoeste
953
1811
Bom Jesus do Sul
933
2863
Bom Sucesso Capanema
1581
1712
Chopinzinho
11150
7376
Coronel Vivida
12508
7171
Francisco Beltrão
15445
6304
Itapejara do Oeste
67449
11494
Nova Esperança
6987
3544
Pato Branco
1744
3354
Planalto
68091
4279
Pranchita
6068
7586
Realeza
3605
2023
Renascença
11796
4542
Salgado Filho
3485
3327
São João
2254
2149
São Jorge do Oeste
13711
5182
Saudade do Iguaçu
6735
3864
Santo Antonio
5214
3871
Sulina
2503
2525
Verê
1390
2004
Vitorino
3281
4597
3988
2525
Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

População Total
9735
2764
3796
3293
18526
19679
21749
78943
10531 5098
72370
13653 5628
16338
6812
4403
18893
10599
9085
5028
3354
7878
6513

A economia de microrregião apresenta baixa expressividade no setor industrial,
assumindo significativa relevância em termos de absorção de mão de obra nas atividades
ligadas ao comércio, prestação de serviços ou empregados nas atividades agrícolas. Na maior
parte dos municípios pesquisados, o setor agropecuário se torna de suma importância, pois as
demandas diretas e indiretas geradas a partir dessa atividade, e dos moradores do espaço rural
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tem efeitos no comércio e no setor de prestação de serviços situados nos pequenos municípios
da Região.
A Região Sudoeste do Paraná segue o mesmo padrão comparado ao Brasil, sob aspecto
do crescimento urbano populacional, como pode ser confirmado no Quadro 2, em que média
demonstra a concentração da população no perímetro urbano. Dessa forma, se precisa buscar
fontes de alimentação, estando entre eles os equipamentos públicos de alimentação como:
feiras, mercados públicos, sacolões populares, restaurantes populares, esse acesso é facilitado
no abastecimento e no consumo de alimentos do circuito agroalimentar, e sua atuação repercutir
um efeito indireto na produção na agricultura local.

Quadro 2: Média da população residente na área urbana e área rural da Região Sudoeste do
Paraná – ano 2015.
Total da população
Total da população rural do
urbana do município
município
N

Valid

23

Missing
23
Mean
11212,13
Median
5214,00
Std. Deviation
18365,656
Minimum
933
Maximum
68091
Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

23
23
4210,00
3544,00
2399,001
1712
11494

Como pode ser percebido nesses municípios, o fornecimento alimentar representado
por feiras livres e outras alternativas de fortalecimento da alimentação nos espaços escolares e
sócio assistencial, cujo espaço agroalimentar local se torna essencial para sua manutenção.
Para a garantia do acesso do alimento aos indivíduos, se torna necessário criar condições
para que isso ocorra, seja por meio da oportunidade de renda e existência de estruturas de
abastecimento alimentar (MALUF, 1999). Entre os diversos equipamentos públicos de SAN se
tem as Centrais de Abastecimento de Alimentos (CEASAS), Mercados Públicos e Populares,
sacolões e quitandas publicas e as feiras livres como meios de comercialização dos produtos.
Neste caso, na Região Sudoeste do Paraná se destaca as Feiras e Mercados Populares
como estruturas públicas que visam facilitar a comercialização dos produtos agropecuários,
artesanatos e das agroindústrias oriundos da produção de agricultoras e agricultores familiares.
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Segundo Conti, (2009) esta política tende fomentar os espaços locais de produção e
comercialização, com estímulo à produção ecológica e às diversas formas de organização
associativa e comunitária das famílias, bem como o consumo de alimentos saudáveis pela
população de baixa renda e as famílias contempladas pelo Programa Bolsa Família.
Na pesquisa na Região Sudoeste do Paraná não foram encontradas CEASAS e sacolões
públicos, apenas feiras livres e mercados municipais, como pode ser visto no Quadro 3, que
apresenta o numero de apenas dois mercados existentes na Região.
Quadro 3: Existência de mercados públicos no município e quantidade de mercados públicos
e populares por município na Região Sudoeste/PR – ano2015

Quantidade de mercados públicos
e populares no município
Nenhum
Existência de mercados
Sim
públicos no município Total Não

Um
0

Total
2

21
21
Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

2
21
23

0
2

Sendo que os mercados públicos estão localizados nos municípios de Itapejara do Oeste
e São Jorge do Oeste, conforme o Quadro 4, e ambos não receberam suporte para sua
manutenção do município de acordo com as respostas do questionários do MapaSAN 2015.
Quadro 4: Registro de existência de mercados públicos por município da Região Sudoeste/PR – ano 2015
Existência de mercados públicos no
município
Sim
Município

Não

Total

Barracão

0

1

1

Boa Esperança

0

1

1

Bom Jesus do Sul

0

1

1

Bom Sucesso

0

1

1

Capanema

0

1

1

Chopinzinho

0

1

1

Coronel Vivida

0

1

1

Francisco Beltrão

0

1

1

Itapejara do Oeste

1

0

1

Nova Esperança

0

1

1

Pato Branco

0

1

1
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Total

Planalto

0

1

1

Pranchita

0

1

1

Realeza
Renascença

0
0

1
1

1
1

Salgado Filho

0

1

1

São João

0

1

1

São Jorge do Oeste

1

0

1

Saudade do Iguaçu

0

1

1

Santo Antonio

0

1

1

Sulina

0

1

1

Verê

0

1

1

Vitorino

0
2

1
21

1
23

Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

Em São Jorge do Oeste o espaço possui o nome de Mercado do Produtor, mantido por
produtos da agricultura familiar local, funciona próximo do terminal rodoviário. No município
de Itapejara do Oeste, a denominação do mercado é a mesma, com a opção de comercialização
de produtos artesanais e hortifrutigranjeiros, mantido por uma cooperativa de produtos e
comercialização da agricultura familiar. Conforme Saquet; Souza; Alves, (2010) a Coopafi
possui setenta e cinco sócios em Itapejara do Oeste, dos quais quarenta entregam produtos no
Mercado, e destes, três são produtores orgânicos. A consolidação do mercado foi a partir da
organização da feira surgiu a necessidade de criar um ponto fixo e diário de comercialização
da agricultura familiar, mas a demanda na comercialização culminou no Mercado do Produtor.
As feiras livres localizadas no perímetro urbano dos municípios se tornam se extrema
importância por oferecer a oportunidade de abastecimento de produtos com características
locais, saudáveis, garantindo a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Por ser um local
acessível para o consumidor saber a procedência, obter informações sobre a produção dos
alimentos, e a segurança se torna garantida na diversidade e na implementação de
comercialização de alimentos em que quase nulo uso de agrotóxicos, o que serve como um
motivador da agricultura familiar e o desenvolvimento rural em bases sustentáveis (PEREIRA;
BRITO; PEREIRA, 2017). Dentre os 23 municípios pesquisados, o equipamento público que
mais se destacou de modo geral foram as feiras livres. Sendo que 11 municípios houve registro
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da existência de feiras, e apenas um município existe um valor superior a uma feira, e ainda 12
municípios não haviam registros de feiras no ano de 2015, como mostra o Quadro 5:
Quadro 5: Quantidade de feiras livres registradas nos municípios da Região Sudoeste/PR – ano 2015
Quantidade de feiras livres que existem no município
Nenhuma

Uma

Existência de feiras livre no Sim
município
Não

0

Superior a uma
10

11
Total
11
Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

1
0

1
11

1

Total
11
12
23

No Quadro 6 estão apresentados os municípios em que foram e não foram registrados
existência de feiras livres pela pesquisa de 2015. Neste caso se destaca o Município de
Francisco Beltrão que registrou a existência de cinco feiras livres distribuídas no perímetro
urbano.

Quadro 6: Registros de feiras livre por município na Região Sudoeste/PR – ano 2015
Existência de feiras livre no
município
Sim
Municipio

Barracão
Boa Esperança
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso
Capanema
Chopinzinho
Coronel Vivida
Francisco
Beltrão
Itapejara do Oeste
Nova Esperança
Pato Branco
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
São João

Não

Total

1

0

1

0

0

1

1

0

0
1
1
1

1
0
0
0

0
0

1
1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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São Jorge
Saudade do Iguaçu
Santo Antonio
Sulina
Verê
Vitorino

Total

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0
11

1
12

1
1
1
1
1
1

23

Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

No decorrer da implantação das feiras livres, algumas peculiaridades as tornam
ambientes de comercialização singular, e tem atraído cada vez mais consumidores de diversas
vertentes alimentares. Dentre esses, a oferta de produtos diferenciados, produzidos em pequena
escala e cultivando o modo de preparo artesanal, os laços de amizade e confiança estabelecidos
entre feirantes e consumidores. Entre tudo isso tem se destacado e assumindo o mercado de
venda dos produtos orgânicos 210 , que alguns casos são apenas encontrados em feiras nos
municípios da Região Sudoeste. Sendo que dessas feiras livres, nos resultados da pesquisa
foram encontrados apenas duas feiras que comercializam exclusivamente produtos de origem
orgânicos, e nove feiras que comercializam parcialmente produtos orgânicos na
Região Sudoeste do Paraná.
Em todos os municípios que foram registrados existência de feiras livres, as mesmas
recebem algum tipo suporte para sua manutenção e sua realização, sendo que em nove
municípios o suporte tem fonte do próprio município, em um município tem procedência de
iniciativas privadas, e em 13 municípios não souberam responder essa questão (Quadro 7).
Entre os municípios que informam desenvolver ações com recursos próprios, as ações de
manutenção de feiras livres (95%) aparecem como sendo as mais executadas.
Quadro 7: Fontes de financiamento utilizados para suporte da feira por município da Região Sudoeste/PR – ano
2015.
As fontes de financiamento utilizadas para suporte da
feira
Recursos
municipais

Parcerias com a
iniciativa privada

Não
respondeu

Total

210

Segundo Saquet; Souza; Alves, (2010, p. 44) não se utilizam produtos químicos sintéticos ou alimentos
geneticamente modificados, no entanto, esta produção não está isenta de ser efetivada nos moldes da agricultura
convencional ou da monocultura, os produtores apenas não fazem uso de insumos químicos.
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Município

Total

Barracão
Boa Esperança
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso
Capanema
Chopinzinho
Coronel Vivida
Francisco Beltrão
Itapejara do Oeste
Nova Esperança
Pato Branco
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
São João
São Jorge do Oeste
Saudade do Iguaçu
Santo Antonio
Sulina
Verê
Vitorino

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0
1

1
13

1
23

0
9
Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

Como as feiras tendem ser nicho de mercado da agricultura familiar, por isso na maioria
elas são compostas por uma quantidade de pequenos agricultores, que possuem dificuldade de
fazer uma promoção da feira para atrair consumidores, e nem condições de se organizarem de
modo satisfatório sem a ação dos órgãos públicos, se torna pertinente existência de iniciativas
em prol do desenvolvimento e valorização desse equipamento público de Segurança Alimentar
e Nutricional. Sendo assim, os resultados da pesquisa apontam que os feirantes no ano de 2015
na maioria dos municípios da Região Sudoeste apenas contavam com apoio do poder público
com uma estrutura com local coberto e promovendo meios de divulgar as atividades da feira
para compra de alimentos, o Quadro 8 mostra o tipo de suporte:
Quadro 8: Tipos de suporte oferecidos para as feiras livres existentes na Região Sudoeste/PR - ano 2015
Tipos de suporte que o município oferece para as feiras
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Total

Município Barracão

Fornece
ou
subsidia
locais
cobertos
0

Fornece ou
Promove
subsidia Locais
ou divulga
cobertos/
campanhas
Promove ou
que
divulga
incentivam
campanhas que
a compra
incentivam a
de
compra de
alimentos Não alimentos nas
nas feiras sabe
feiras
0
0
1

Fornece ou
subsidia
Locais
Fornece ou
cobertos/For
subsidia
nece ou
barracas e
subsidia
equipamen
barracas e
Transpo
tos para
rte/equip
funcionam equipamento
s para
Não amentos
ento da
feira/divul funcionamen respon /divulga
to da feir
gação
deu
ção
0
0
0
0

Boa Esperança

0

1

0

0

0

0

0

0

Bom Jesus do Sul

0

0

0

0

0

0

1

0

Bom Sucesso

1

0

0

0

0

0

0

0

Capanema

0

0

0

0

1

0

0

0

Chopinzinho

0

0

0

0

0

1

0

0

Coronel Vivida

0

0

0

1

0

0

0

0

Francisco Beltrão

0

0

0

0

0

0

0

1

Itapejara do Oeste

0

0

1

0

0

0

0

0

Nova Esperança

0

0

1

0

0

0

0

0

Pato Branco

0

0

0

1

0

0

0

0

Planalto

0

0

0

0

0

0

1

0

Pranchita

0

0

0

0

0

0

1

0

Realeza

1

0

0

0

0

0

0

0

Renascença

0

0

0

0

0

0

1

0

Salgado Filho

0

0

0

1

0

0

0

0

São João

0

0

0

0

0

0

1

0

São Jorge

0

0

0

0

0

0

1

0

Saudade do Iguaçu

0

0

0

0

0

0

1

0

Santo Antonio

1

0

0

0

0

0

0

0

Sulina

0

0

0

0

0

0

1

0

Verê

0

0

0

0

0

0

1

0

Vitorino

0

0

0

0

0

1

0

3

1

2

4

1

0
1

10

1

Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

A pesquisa resultou numa média de aproximadamente 12 agricultores familiares
beneficiados com o suporte oferecido para as feiras livres, e aproximadamente oito feirantes
aproveitavam dos benefícios do suporte da feira (Quadro 9). De acordo com Taques (2011), o
apoio as feiras livres trata-se disponibilizar um espaço público para que a agricultura familiar e
feirantes possam comercializar seus produtos e mostrar a produção da Região, por meio destas
alternativas se torna proeminente a geração de empregos, bem como, possibilita aproximação
de produtores e comerciantes locais, promovendo a garantia de alimentos com qualidade e
acessível a toda população.
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Quadro 9: Média de agricultores familiares e feirantes beneficiados com o suporte oferecidos as feiras livres
localizadas na Região Sudoeste/PR – ano 2015.

N

Valid

Quantidade de
agricultores
Quantidade de
familiares
feirantes
beneficiados
beneficiados
pelo suporte das pelo suporte da
feiras
feira
23
23

Missing
23
23
Mean
12,13
8,09
Median
,00
,00
Std. Deviation
30,031
12,749
Minimum
0
0
Maximum
145
52
Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

Os restaurantes populares, banco de alimentos e as cozinhas comunitárias têm como
função possibilitar o acesso a uma alimentação saudável e adequada para a população, através
do preparo e oferta de refeições para consumo imediato com preços acessíveis e/ou gratuitas,
ou a doação de alimentos in natura. Além disso, esses equipamentos públicos funcionam como
intermediadores na produção local de alimentos, pois na necessidade de atender a demanda de
alimentos produzidos pela agricultura familiar se reforça a promoção de hábitos alimentares
saudáveis (PERINI et al., 2005). No entanto, na Região Sudoeste não foram encontrados com
as informações de 2015 sobre registros de Restaurantes Populares e nem Banco de Alimentos,
apenas o registro de uma cozinha comunitária no município de Planalto. No qual, segue o
padrão descrito por Perini et al., (2005) funciona muito bem em municípios com populações
marginais, e com quadro de indicadores sociais situado nos mais baixos patamares.
A existência de uma unidade de apoio ao abastecimento local tem como objetivo
auxiliar na distribuição dos alimentos adquiridos das compras institucionais do Programa de
Aquisição de Alimentos, e ainda fomentar a consolidação dos circuitos de produção,
abastecimento e consumo locais para garantir acesso permanente e regular a alimentação
saudável e adequada para famílias em situação de vulnerabilidade. Como pode ser visto no
Quadro 10, apenas três municípios (Bom Jesus do Sul, Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste)
possuem no município uma Unidade de Apoio à Distribuição da Agricultura Familiar.
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Também se percebeu na pesquisa que apenas o município de Verê possui outro tipo de
equipamento público Abastecimento, Distribuição e Comercialização de Alimentos em
funcionamento no município, sendo registradas as cooperativas de agricultura familiar. Em
diversas situações se verifica que o PAA tem contribuído com os pequenos produtores a se
organizarem em forma de Associações ou Cooperativas, ou promovido o fortalecimento das
instituições já existentes.
Quadro 10: Registro de existência Equipamentos Públicos de Abastecimento, Distribuição/Comercialização de
Alimentos em funcionamento e unidades de distribuição de agricultura familiar por município da Região
Sudoeste/PR – ano 2015
Existência de unidades de distribuição de agricultura familiar
município
no

Existência de outros
Equipamentos Públicos de
Abastecimento, Distribuição
e Comercialização de
Alimentos em funcionamento
no município
Sim

Sim

Município

Total

Não

Total

Bom Jesus do Sul

1

1

Francisco Beltrão

1

1

Itapejara do Oeste

1

1

3

3

Não
Município

Não sabe

Barracão

0

1

0

1

Boa Esperança

0

1

0

1

Bom Sucesso

0

1

0

1

Capanema

0

1

0

1

Chopinzinho

0

1

0

1

Coronel Vivida

0

1

0

1

Nova Esperança

0

1

0

1

Pato Branco

0

1

0

1

Planalto

0

1

0

1

Pranchita

0

1

0

1

Realeza

0

1

0

1

Renascença

0

1

0

1

Salgado

0

1

0

1

São João

0

1

0

1

São Jorge

0

1

0

1

Saudade do Iguaçu

0

1

0

1

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Total

Santo Antonio

0

1

0

1

Sulina

0

1

0

1

Verê

1

0

0

1

Vitorino

0

0

1

1

1

18

1

20

Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

Para Perini et al., (2005) as ações favorecidas pelo PAA possibilitam articular e estruturar
diversas ações de Segurança Alimentar e Nutricional, buscando reconfigurar toda a lógica do
circuito agroalimentar, por apoiar ao fortalecimento da agricultura familiar e valorizar as culturas
alimentares regionais.
Quanto aos outros equipamentos públicos que recebem produtos adquiridos do
Programa de Aquisição de Alimentos, o Quadro 11 mostra que na maioria dos municípios da
Região Sudoeste, as cozinhas em creches ou Unidade de Educação Infantil, cozinhas escolares
e os Equipamentos da rede sócio assistencial são os mais beneficiadas com essa fonte
fornecedora de alimentos.
Quadro 11: Registro de outros equipamentos públicos que recebem produtos adquiridos do PAA por município na Região
Sudoeste/PR – ano 2015
Outros equipamentos públicos do município recebem produtos adquiridos do
PAA

Município

Barracão

Cozinhas
escolares/
Cozinhas em
Cozinhas
Cozinhas
Creches ou
escolares/
em
Unidades de
Cozinhas
creches
Cozinhas
Educação
escolares/ em Creches
ou
Unidade Infantil/Equipa Equipamen
ou
mentos da rede tos da rede Unidades de
de
sócio
Educação
sócio
Educação
assistencial
Infantil
assistencial
Infantil
0
0
1
0

Boa Esperança

0

1

0

0

Bom Jesus do Sul

0

1

0

0

Bom Sucesso

0

1

0

0

Capanema

0

1

0

0

Chopinzinho

0

0

0

1

Coronel Vivida

0

0

0

1

Francisco Beltrão

1

0

0

0

Itapejara do Oeste

0

0

0

0

Nova Esperança

0

1

0

0

Pato Branco

0

1

0

0

Cozinhas
esc/creches
/unhospital
Não
ares/assiste responde
ncia social
u
Total
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
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Planalto

0

0

0

0

1

0

Pranchita

0

0

0

0

1

0

Realeza

0

0

0

0

0

1

Renascença

0

0

0

1

0

0

Salgado Filho

0

1

0

0

0

0

São João

0

0

1

0

0

0

São Jorge

0

1

0

0

0

0

Saudade do Iguaçu

0

1

0

0

0

0

Santo Antonio

0

0

0

1

0

0

Sulina

0

0

0

0

0

1

Verê

1

0

0

0

0

0

Vitorino

1
3

0
9

0
2

0
4

0
2

0
3

Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

Nas enumeras pesquisas sobre o PAA têm demonstrado que o programa ganhou
importância nas localidades e instituições de atuação, não só por beneficiar os produtores rurais,
mas também as entidades sócio-assistenciais que integram a rede local.
No Quadro 12 foram apresentados as secretárias dos municípios que articulam/recebem
alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em que estão vinculados os
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, assim os resultados apontam que
os equipamentos públicos ficam vinculados principalmente nas Secretárias da Educação e
Assistência Social (oito municípios), em seis municípios não foi respondido e em quatro
municípios apenas a secretaria de Educação.
Quadro 12: As secretarias municipais vinculadas aos equipamentos públicos por município na Região Sudoeste/PR – ano 2015

Secretarias do município vinculadas aos equipamentos públicos

Municípi Barracão
o
Boa Esperança do S

Educação/a Hospital/Pa
ssistencia
storal da
social/saud criança/gru Não
Educação Educação
po de
Educ /assistenc /agricultu Educação agric e/agricultur
repon
a
idosos
ação ia social
ra
/saude
ultura
deu Total
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

1

0

0

0

0

0

0

1

Bom Jesus do Sul

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Bom Sucesso

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Capanema

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Chopinzinho

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Coronel Vivida

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Francisco Beltrão

1

0

0

0

0

0

0

0

1
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Itapejara do Oeste

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Nova Esperança

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Pato Branco

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Planalto

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Pranchita

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Realeza
Renascença

0

0

0

0

0

1

1

0

0
0

0

1

0

0

0

0

0

1

Salgado Filho

0

1

0

0

0

0

0

0

1

São João

0

1

0

0

0

0

0

0

1

São Jorge

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Saudade do Iguaçu

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Santo Antonio

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Sulina

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Verê

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Vitorino

0

0

0

0

0

0

0

1

4

8

1

1

1

1

1

6

1
23

Total

Fonte: Elaborado pela autora a partir do MapaSAN/MDS, 2015.

No que tange a atuação das secretarias como mediadoras dos equipamentos públicos,
para assegurar o acesso aos alimentos às entidades assistenciais e educacionais que atendem
pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar e/ou nutricional, além de fortalecer a
agricultura familiar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de descrever a atuação e mapear os equipamentos públicos de
segurança alimentar e nutricional distribuídos nos municípios pertencentes a Região Sudoeste
do Paraná, se conseguiu mapear os equipamentos públicos em distribuídos em diversos
municípios, até como resultado da pesquisa não existe uma grande diversidade de
equipamentos públicos, o que se sobressaiu foi a existência de feiras livres, com uma ínfima
comercialização de produtos orgânicos, e registro de mercados públicos, ou melhor para essa
Região o Mercado do produtor rural, não havendo registros de Centrais de Abastecimentos ou
sacolões públicos.
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Além disso, foi encontrado apenas uma cozinha comunitária, não havendo nenhum
município com restaurantes populares ou banco de alimentos registrados pelo MapaSAN de
2015. Neste caso, se sobressaindo o Programa de Aquisição de Alimentos que contribui para
alimentação escolar e de famílias em estado vulnerável de alimentação.
Outra informação essencial para existência ou não dos equipamentos públicos, bem
como da sua manutenção seria o apoio e suporte do poder público, que na analise feita na
Região Sudoeste é pequena, e bastante incipiente, tendo somente financiamento do município
e numa escala estrutural, e visto como meio de beneficiamento de alimento.
Dessa forma, pode ser visto como é muito baixo ou quase nulo o apoio que os diversos
equipamentos públicos de SAN têm recebido do poder públicos desde 2015, e que eles são
essenciais para garantia da segurança alimentar e nutricional da população, bem como, um
mecanismo propulsor da agricultura familiar local.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo proporcionar uma reflexão baseada em aportes éticos e bioéticos
sobre uma experiência associativa em destinação de resíduos sólidos no oeste paranaense
desenvolvida por uma unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Os dados
foram coletados por meio de pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, entrevista
semiestruturada e visita a associação. Os resultados da pesquisa identificaram que a unidade de
recolhimento e destino dessas embalagens apresenta o melhor desempenho no Estado do
Paraná, e se tornou referência nacional. A pesquisa ainda atestou que a organização em estudo
está em consonância com a determinação da Lei nº 12.305/2010 no que diz respeito à destinação
final adequada das embalagens vazias de agrotóxicos. Concluiu-se que a referida associação
desenvolve ações de conscientização e educação ambiental na perspectiva da ética e bioética,
visando o desenvolvimento sustentável.
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Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Ética e Bioética. Associativismo. Resíduos
Sólidos.
Abstract
This article aims to provide a reflection based on ethical and bioethical contributions about an
associative experience in solid waste disposal in the west of Parana developed by a unit of
receipt of empty containers of agrochemicals. Data were collected through exploratory,
bibliographical and documentary research, semi-structured interview and visit to the
association. The results of the research identified that the unit of collection and destination of
these packages shows the best performance in the State of Paraná and became a national
reference. The research also confirmed that this organization is in line with the determination
of Law No. 12.305/2010 related to the proper final destination of empty pesticide containers. It
was concluded that this association develops awareness and environmental education actions in
the perspective of ethics and bioethics, aiming at sustainable development.
Keywords: Sustainable development. Ethics and Bioethics. Associativism. Solid Waste.
1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento agrícola evoluiu rapidamente nas últimas décadas, graças a chamada
Revolução Verde, e muito se tem falado e escrito sobre sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável, tanto no país, como no resto do mundo a partir do entendimento de que é necessário
buscar uma convivência mais sustentável, pensando na qualidade de vida das futuras gerações,
do ser humano e das demais espécies que compartilham o planeta Terra.
No entanto, alguns setores da economia, norteados pelo modelo da modernização da
agricultura baseado na utilização maciça de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, em
sementes alteradas geneticamente e no uso de defensivos e fertilizantes agrícolas ainda resistem
às mudanças que se impõem para que este modelo se torne sustentável. É evidente que a adoção
das novas tecnologias na área agrícola contribuiu de forma decisiva para o crescimento da
produção de alimentos e esta fortaleceu e movimentou a economia brasileira e mundial.
Entretanto, o uso indiscriminado pode causar sérios danos à natureza como poluição do ar, dos
rios e lençóis freáticos, morte de animais e plantas, além de prejudicar a saúde humana com
intoxicações e outras doenças mais sérias que estão sendo relacionadas a este fenômeno.
Diante deste cenário, é preciso repensar as ações humanas para garantir a preservação
do ambiente chamado Terra para as futuras gerações e, para tanto, se faz necessário uma nova
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sensibilidade ética, novos valores, outras formas de relacionamento com a natureza e novos
padrões de produção e consumo.
Por meio deste trabalho, pretende-se refletir sobre uma experiência associativa em
destinação de resíduos sólidos no oeste paranaense, sob o olhar da ética e da bioética, em uma
unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos que apresenta o melhor
desempenho no Estado do Paraná e é referência nacional.
O assunto é relevante e pertinente, pois as Leis nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nº
9.974 de 06 de junho de 2000 determinam a obrigatoriedade das empresas produtoras e
comercializadoras desses produtos, seus componentes e afins, em fazer a destinação das
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos
usuários.
Para tanto, este artigo está estruturado da seguinte forma: introdução; desenvolvimento:
abordando desenvolvimento sustentável, ética e bioética, associativismo e resíduos sólidos, o
caso Ardefa e os resultados alcançados e, por último, as considerações finais.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Aportes éticos e bioéticos para o desenvolvimento sustentável
As discussões para a construção de um conceito de sustentabilidade, segundo Araújo
(2006), têm início a partir das reuniões organizadas pela ONU – Organização das Nações
Unidas -, em 1972 em Estocolmo, e ganhou relevância 20 anos depois no Fórum Global de
ONGs – Organizações não Governamentais - que foi realizado concomitantemente à
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO 92.
Estas discussões foram ampliadas no Relatório Nosso Futuro Comum, mais conhecido
como Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, publicado em 1987, que insere temas como necessidades humanas,
crescimento econômico dos países, pobreza, consumo de energia, recursos ambientais e
poluição.
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Para Sachs (2009), o aproveitamento racional da natureza e sua conservação precisam andar
juntos, e isto é possível, desde que as pessoas desenvolvam um novo olhar para o
desenvolvimento sustentável, pois essa nova civilização pagará a dívida social e ecológica
acumulada ao longo dos anos. Boff (2012, p. 34) corrobora ao afirmar que o desenvolvimento
sustentável é “aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações”.
A ideia de que não se deve comprometer o futuro sustentável das próximas gerações
implica em uma mudança na maneira de pensar e viver do ser humano. A Carta da Terra (Brasil,
2019) desafia este ser humano a examinar seus valores e escolher um caminho melhor. Todos
devem somar forças para construir uma sociedade sustentável global baseada no respeito à
natureza, aos direitos humanos universais, à justiça econômica e a uma cultura de paz. Segundo
Ahlert e Neukirchen (2017, p.22), “o ser humano vem esquecendo perigosamente que tudo o
que existe no presente, o concreto e o teórico, o objetivo e o subjetivo, é consequência de algo
que aconteceu. Toda a transformação da natureza é resultado do trabalho humano”.
De acordo com Pessini e Barchifontaine (2008), a sociedade moderna antropocêntrica
dificulta a adoção do conceito de desenvolvimento sustentável ao considerar o ser humano
como rei do universo, acima de tudo, em vez de sentir-se parte dele e compreender o planeta
como um sistema retroalimentado, que cria as condições ambientais ideais para os seres vivos
nela existentes, ideia esta sustentada também por Moltmann (2012), ao apresentar a Teoria de
Gaia. Contudo, a realidade clama por um posicionamento, sente falta da ética em todos os
aspectos da vida do ser humano e da natureza. A palavra grega Ethos, origem da palavra ética,
significa morada, abrigo e refúgio, ou seja, um lugar confortável e que ofereça proteção e abrigo
das mazelas e dos sofrimentos.
Abbagnano (2007), no Dicionário de Filosofia, define ética como a ciência da moral, ou
ciência da conduta, que possui duas concepções fundamentais: uma considera a ética uma
ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e a outra, se preocupa menos
com o fim e mais com a investigação das questões que impulsionam a conduta humana. Para
Streck, Rendín e Zitkoski (2008), a primeira concepção busca entender a ética e qual a
finalidade da vida, afirmando que o ideal para o qual o homem se dirige é a felicidade. Já a
segunda concepção da ética investiga as motivações das ações humanas e não essas ações
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propriamente. Para Pessini e Barchifontaine (2008, p. 118), “a ética lida com o âmbito do que
deve ser e, portanto, automaticamente pressupõe a imagem do futuro que de certa forma
contrasta com o presente”, ou seja, são tomadas decisões éticas no presente que guiarão ações
futuras.
Segundo Fischer (2017), a possibilidade de um colapso ecológico global tornou-se
premente em meados do século XX, quando foram identificadas consequências das mudanças
climáticas, da eclosão populacional, da exploração maciça de recursos naturais não renováveis
e da consolidação de novas tecnologias, principalmente atômicas, químicas e biológicas, que
conferiram ao ser humano o poder inédito construtivo e destrutivo do próprio planeta. Pessini
(2013), também observa estas mudanças e propõe um dever moral de responsabilidade com a
existência humana futura, colocando a responsabilidade no centro da ética, ressaltando o
imperativo jonasiano que é assim apresentado “haja de modo a que os efeitos de tua ação sejam
compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a terra”.
Em meio a estas questões ligadas a vida (bios) no planeta, surge a bioética, um conceito,
hoje amplamente aceito, diz Pessini, (2013). A publicação de Van Rensselaer Potter, em 1970,
marca o nascimento do termo e conceito de bioética. É relevante registrar que pesquisas recentes
identificaram a gênese da bioética (termo e conceito) por Fritz Jahr, um pastor protestante,
filósofo e educador em Halle an der Saale (Alemanha), desde 1926.
Conforme Pessini e Barchifontaine (2008, p.118), “a bioética foi projetada como uma
ponte entre a ética clássica e a ciência empírica”. Para o autor, a bioética é concebida como
uma nova ética que combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar,
intercultural, que potencializa o senso de humanidade. Ahlert e Neukirchen (2017, p. 46)
corroboram enfatizando que a “bioética possui uma dimensão universal construída na
diversidade de saberes multi e interdisciplinares que buscam proteger todos os seres vivos e
tudo aquilo do qual depende essa vida para que se desenvolva com qualidade e bem-estar”.

2.2 Associativismo ambiental
A problemática levantada pela ética e a bioética em relação às questões ambientais a fim
de se evitar um possível colapso ecológico global requer que todos se unam na busca de
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alternativas sustentáveis. A união dos seres humanos com o objetivo de resolver problemas que
são comuns a todos não é recente. O homem primitivo, desde a Idade da Pedra Lascada, buscava
se associar a outros, pois esta era a única forma de garantir a sua sobrevivência. Segundo
Damásio (2014), a união dos esforços e das experiências dos membros do grupo permitia que
se protegessem dos perigos, conseguissem alimento e abrigo. Para a autora,
a cooperação e o apoio associativo não eram atos puramente irracionais, produzidos
simplesmente pela necessidade ou instinto de sobrevivência, mas uma resposta
inteligente e criativa do homem frente aos desafios da natureza e o atendimento de
suas necessidades. Um reconhecimento de suas limitações como indivíduos e da
imperatividade da vida em grupo para a manutenção e preservação da espécie humana
(DAMÁSIO, 2014, p.12).

Para Leonello e Cosac (2008), a perspectiva do associativismo representa uma condição
histórica na busca de melhoria da qualidade de vida da existência humana, ou seja, melhorar os
aspectos e condições de vida dos atores de uma determinada realidade/local, visto que a troca e
a convivência de diferentes experiências estabelecem oportunidades e diferentes maneiras para
alcançar interesses em comum. Desse modo, percebe-se que os aspectos da vida associativa se
inserem em diversos setores das atividades humana com intuito de promover equilíbrio e
estabilidade social.
Segundo Leonello e Cosac (2008), pode-se utilizar o associativismo como uma
alternativa estratégica para pensar o desenvolvimento de maneira que seja capaz de
proporcionar melhorias na qualidade de vida dos atores sociais, em todas as suas dimensões.
Para o autor, o associativismo é a base para o crescimento de uma sociedade e faz parte de um
conjunto de alternativas que permitem viabilizar atividades econômicas, sociais e ambientais.
Assim, pode-se pensar o associativismo como uma forma de organização social para o
desenvolvimento sustentável, considerando o conceito de ética e bioética. Ou seja, o ser
humano, baseado nos conceitos de ética e bioética, associa-se a outros buscando conciliar o
desenvolvimento econômico com a preservação ambiental a fim de proporcionar condições
adequadas de vida a esta e às futuras gerações.
2.3 Um destino para os resíduos sólidos rurais
O atual modelo econômico proporcionou crescimento (e degradação) em todos os
setores e no campo não foi diferente com a maciça utilização de novas tecnologias para a
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obtenção de uma maior produtividade. Lazzari e Souza (2017) afirmam que a associação dos
insumos químicos (adubos e defensivos), mecânicos (máquinas agrícolas, irrigação) e
biológicos (variedades melhoradas geneticamente) transformaram o campo, bem como, as
relações do homem com a terra para a produção de alimentos. Foi a chamada Revolução Verde.
No que diz respeito ao meio ambiente, a Revolução Verde produziu resultados não
satisfatórios. Segundo o IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - (2014), os
ecologistas acusam este modelo de ser predatório, esgotar os recursos naturais e destruir a
biodiversidade à medida que grandes quantidades de agrotóxicos são lançados no meio
ambiente, grandes quantidades de água potável são utilizadas para irrigação e embalagens de
defensivos agrícolas e fertilizantes são descartadas de forma inadequada.
Diante disso, o IPEA (2014, p. 01) considera que a questão principal que se deve tentar
responder é como “viabilizar um novo modelo de agricultura de alta performance, que continue
produzindo alimentos em escala global, capaz de suprir as necessidades de uma humanidade
que cresce geometricamente e, ao mesmo tempo, preservar o que resta dos recursos naturais e
da biodiversidade”.
Acredita-se que as respostas a essa pergunta devem ser buscadas de forma conjunta entre
os órgãos governamentais, empresas privadas, universidades, associações e a sociedade como
um todo. Um exemplo disso é a Política Nacional de Resíduos Sólidos que busca resolver o
problema gerado pela Revolução Verde no que diz respeito às embalagens vazias de agrotóxicos
que eram lançadas no meio ambiente, contaminando rios, lençóis freáticos, solo, ar,
prejudicando a saúde de animais, seres humanos e demais seres vivos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída por meio da Lei nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010, é uma regulamentação ambiental que tem sua origem no Artigo 225
da CF e é considerada como um novo marco regulatório para o gerenciamento destes resíduos
no Brasil. A PNRS apresenta, no Art. 6º, os seus princípios norteadores, dentre os quais se pode
citar: a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, considerando as variáveis ambiental,
social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a
cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos
da sociedade; e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
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econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Dentre os
objetivos dispostos na PNRS, Art. 7º, pode-se destacar:
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III
- estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços;
IV
- adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como
forma de minimizar impactos ambientais;
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
VII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.

Além de evidenciar os princípios e objetivos, a PNRS, no Artigo 3º, apresenta o conceito de
resíduos sólidos, ou seja, materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes das
atividades humanas em sociedade cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de coleta ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
Atualmente, as preocupações da administração pública no que se referem ao
gerenciamento dos resíduos sólidos estão relacionadas não somente aos resíduos provenientes
das atividades urbanas, mas também àqueles gerados pelas atividades agropecuárias e
silviculturais que geram um volume considerável de resíduos sólidos e que devem adotar a
política de logística reversa em conformidade com o inciso I, do artigo 33, da Lei 12.305.
No meio rural os principais resíduos gerados são os dejetos de animais, embalagens de
agrotóxicos e lubrificantes, sucatas de maquinários agrícolas, sacarias, entre outros e que devem
também ter a sua destinação final adequada. Dentre os resíduos citados o que gera maior
preocupação são as embalagens vazias de agrotóxicos, pois quando abandonadas no ambiente,
enterradas ou descartadas em aterros essas embalagens com resíduos de produto podem infectar
o solo, os rios, os lençóis freáticos além de se constituírem em um risco à saúde das pessoas e
dos animais.
Compreende-se que a produção agrícola é fundamental para a existência humana e que, hoje,
os defensivos agrícolas são necessários para que a produtividade seja mais elevada e o agricultor
gere renda para sua manutenção. No entanto, não é ético que, ao gerar subsistência para si e
para sua família, este agricultor coloque em risco a vida de outras pessoas, animais e seres vivos
em geral, além do próprio ambiente em que vive. Há que se pensar em formas éticas de

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

desenvolvimento econômico rural a fim de que este seja sustentável e que o produtor não venha
a padecer pelas consequências de suas próprias ações.
A promulgação da Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000, busca resolver os problemas das
embalagens vazias de agrotóxicos ao normatizar toda a cadeia produtiva destes produtos desde
a pesquisa, a produção, a embalagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
utilização e o destino final dos resíduos e embalagens, bem como sua forma de inspeção e a
fiscalização. A referida lei é regulamentada dois anos depois por meio do Decreto Federal nº
4.074/2002, que determinou a responsabilidade compartilhada que é definida como um
conjunto de atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, bem como
dos consumidores em realizar o manejo dos resíduos por meio da logística reversa.
Segundo Bressan et al (2016), a logística reversa consiste em “um conjunto de ações,
procedimentos e meios, com a finalidade de viabilizar a reintegração dos resíduos no ciclo
produtivo”. O Artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei nº 9.974, dispõe que os usuários de agrotóxicos
deverão fazer a devolução das embalagens vazias dos produtos para as empresas fabricantes,
por meio dos estabelecimentos comerciais onde foram adquiridos, no prazo de até um ano,
contado a partir da data de compra. Ou seja, a lei atribui a cada agente da cadeia agrícola a
responsabilidade por uma etapa da logística reversa das embalagens.
Para dar cumprimento à lei e tornar a logística reversa viável, integrando todas as etapas
do processo e gerenciando o sistema, em 14 de dezembro de 2001 foi criado o inpEV – Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O inpEV conta hoje (2019) com
aproximadamente 100 empresas associadas, entre fabricantes de defensivos agrícolas e
entidades que representam o setor.
Essa organização do setor resultou no programa Sistema Campo Limpo e está presente
em todas as regiões do Brasil. A figura 1 demonstra o fluxo desse sistema e logo a seguir
apresentam-se as responsabilidades de cada agente envolvido no processo, a fim de que as
embalagens vazias de agrotóxicos tenham a destinação final adequada e, assim, a lei seja
cumprida.
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FIGURA 01 – FLUXO DO SISTEMA CAMPO LIMPO

FONTE: inpEV, 2019.

As empresas fabricantes dos produtos são as responsáveis pela logística e correta
destinação das embalagens seja a incineração ou reciclagem, conforme o caso. A partir do
momento em que o produto é colocado no mercado e comercializado inicia-se o processo de
logística reversa, pois as empresas revendedoras, segundo o disposto na lei, devem indicar na
nota fiscal onde as embalagens vazias devem ser devolvidas, manter o local para essa devolução
e comprovar o recebimento.
Os usuários de defensivos agrícolas, após o preparo do produto para aplicação na
lavoura, devem fazer a chamada “tríplice lavagem”, que consiste na prática de efetuar a lavagem
da embalagem de agrotóxico após o seu esvaziamento por três vezes. Depois disso, as
embalagens vazias devem ser devolvidas na unidade de recebimento indicada na nota fiscal de
compra do produto. Nesta unidade, elas são separadas e preparadas pelos funcionários para
seguirem para a reciclagem ou incineração.
A responsabilidade pelo transporte destas embalagens do ponto de recebimento até as
empresas recicladoras ou incineradoras é das empresas fabricantes, representadas e coordenadas
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pelo inpEV. As embalagens não laváveis (cerca de 5% do total) e aquelas que não foram
corretamente lavadas pelos agricultores, são encaminhadas às empresas incineradoras, parceiras
do Sistema Campo Limpo. Aquelas que foram corretamente lavadas e as demais embalagens
descartadas (metálicas, papelão e tampas) são enviadas para as empresas recicladoras e irão se
tornar novos produtos.
Cabe ao poder público o licenciamento das unidades de recebimento e a fiscalização
para o efetivo cumprimento das atribuições de cada agente envolvido no processo. A educação
e conscientização dos agricultores sobre a importância da correta destinação dessas embalagens
cabem ao poder público, empresas fabricantes e comerciantes. É o princípio da responsabilidade
compartilhada.

2.4 Materiais e método
Em relação ao objetivo no qual o problema de pesquisa está baseado, foi desenvolvida
uma pesquisa exploratória que, segundo Gil (2010, p. 27), “[...] tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses”. E
descritiva, porque segundo Vergara (2000, p. 47), expõe as características de determinada
população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. "Não têm
o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal
explicação."
A pesquisa foi desenvolvida de acordo com os critérios para um estudo de caso, método
este que, Segundo Godoy (1995), é muito utilizado quando os pesquisadores procuram
responder, como e por que certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de
controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que
só poderão ser analisados dentro de um contexto de vida real.
Para o embasamento teórico foi utilizada a pesquisa bibliográfica e para a coleta de
dados a entrevista semiestruturada que, segundo Bertucci, (2008), permite inserir, alterar ou
suprimir questões de acordo com os objetivos da pesquisa, de pesquisa documental que,
segundo Gil (2010, p. 30), “vale-se de toda a sorte de documentos, elaborados com finalidades
diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação, etc.”, e de informações constantes
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em sites oficiais de órgãos como o inpEV, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Abrelpe e no site da Ardefa. A
entrevista foi realizada no mês de maio de 2019 com o gerente e o engenheiro agrônomo da
organização em estudo. Houve, ainda, o acesso ao estatuto e a documentos da associação que
complementaram as informações.

2.5 Resultados alcançados
A Ardefa – Associação Regional Oeste Paranaense de Distribuidores de Defensivos
Agrícolas - fundada em 10 de outubro de 2001, no município de Palotina – Pr, foi uma das
inúmeras unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos criadas a partir da
publicação da Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000. A Ardefa é uma entidade sem fins lucrativos
que representa empresas associadas em suas obrigações e responsabilidades de realizar a coleta,
tratamento e destinação final adequada das embalagens de agrotóxicos geradas nas atividades
agrícolas de 26217 municípios da região oeste do Estado do Paraná.
Esta associação constitui-se, portanto, em um centro de recolhimento de embalagens
vazias de agrotóxicos e congrega 17 (dezessete) empresas do segmento agrícola da região oeste
do Paraná.
Todo o trabalho de coleta das embalagens vazias de agrotóxicos realizado pela Ardefa conta
com o apoio de diversos órgãos públicos e do inpEV que centraliza as informações, coordena
todas as etapas do processo de destinação final das embalagens vazias, comercializa as
embalagens e faz repasse de parte da receita para as associações. É de responsabilidade do
inpEV, também, encaminhar as embalagens que não podem ser recicladas para a incineração
em Paulínea – SP ou em Belford Roxo – RJ.
A Ardefa atua na etapa de processamento das embalagens e, para isso, conta com uma
estrutura própria com 3.600 m2 de área construída, a maior do Brasil, em uma propriedade de
mais de 40.000m2 (quarenta mil), 16 (dezesseis) funcionários e já recebeu e deu destinação
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Alto Piquiri, Assis Chateaubriand, Brasilândia do Sul, Cafelândia, Cascavel (Sede Alvorada), Entre Rios do
Oeste, Formosa do Oeste, Francisco Alves, Guaíra, Iracema do Oeste, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon,
Maripá, Mercedes, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Palotina, Pato Bragado, Quarto Centenário, Quatro Pontes,
Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Tupãssi.
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final adequada a cerca de 48 (quarenta e oito) milhões de embalagens de agrotóxicos desde o
início do seu funcionamento. O terreno para a sua sede foi adquirido com recursos das empresas
associadas e a construção foi realizada com recursos do inpEV e, também, dos associados.
Segundo o engenheiro agrônomo Olívio Meneghel, em entrevista realizada nas
instalações da Ardefa, “no início houve certa resistência por parte dos produtores rurais em
aderir ao sistema pois acreditavam que a lei iria prejudicá-los”. Com o passar do tempo e com
as capacitações oferecidas, perceberam que isso iria auxiliá-los a resolver o problema do
descarte das embalagens vazias que antes eram incineradas na propriedade, jogadas nas
margens dos rios ou enterradas em algum lugar.
Hoje, segundo Eliseu Lopes dos Santos, gerente da Ardefa, praticamente 100%218 das
embalagens comercializadas na área de abrangência da associação são recolhidas, mesmo
porque se o produtor rural não devolver as embalagens vazias depois de um ano, os órgãos
fiscalizadores irão procurá-lo e ele receberá uma notificação para explicar por que não fez a
entrega da forma correta. Caso persista no erro, poderá ser multado. É o princípio da
responsabilidade compartilhada. Este princípio se aplica, também, à tríplice lavagem das
embalagens vazias que necessita ser realizada pelo produtor rural antes de entregá-las nas
unidades de recebimento.
Além de conscientizar os agricultores para a destinação correta das embalagens vazias,
a Ardefa precisou capacitá-los e conscientizá-los a respeito das tampas das embalagens. Na
etapa de processamento das embalagens recebidas na associação foi verificado que muitas
estavam sem as respectivas tampas. Após averiguação foi constatado que as tampas das
embalagens vazias de agrotóxicos eram vendidas para empresas fabricantes de bonés, que as
utilizavam para a confecção das abas deste produto, e para empresas fabricantes de utensílios
domésticos como bacias, baldes, potes, entre outros. Segundo Meneghel, sintomas como dor de
cabeça e tonturas podem advir da utilização deste material para outros fins, que não aqueles
estabelecidos na lei. Hoje, de acordo com o agrônomo, são poucas as embalagens que chegam
sem a tampa e, neste caso, os agricultores são notificados e tem que responder perante os órgãos
fiscalizadores.
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No Brasil, segundo o inpEV, a média de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos é de 95%. Este índice
tornou o país líder e referência mundial no tema. Em segundo lugar vem a França, com 77%, seguida pelo Canadá,
com 73%.
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Meneghel chama a atenção, para hábitos que existiam entre os agricultores antes da
implantação da Ardefa quanto à utilização das embalagens vazias. Havia agricultores que as
utilizavam para armazenar e transportar ração e água para os animais, que depois iam se
transformar em alimento ou armazenavam o leite para os laticínios e este acabava na mesa do
consumidor, contaminado com resíduos de agrotóxicos.
Hoje, após 18 anos de trabalhos realizados pela Ardefa, estes problemas estão
praticamente extintos. No entanto, novos desafios surgem e a associação agora se depara com
as embalagens vazias de agrotóxicos de produtos que entram no Brasil de forma ilícita, por
meio de contrabando de países vizinhos. Segundo Bressan et al (2016), o Sindiveg - Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal aponta o contrabando como um dos
grandes problemas que impacta no Sistema Campo Limpo. Estes produtos não possuem nota
fiscal emitida no país e, portanto, suas embalagens vazias não terão a destinação final adequada,
pois as unidades de recebimento não podem recebê-las. Geralmente estas embalagens são
enterradas pelos agricultores, formando cemitérios clandestinos de embalagens de agrotóxicos,
atingindo os lençóis freáticos.
Vale ressaltar que as embalagens comercializadas no Brasil estão recebendo uma
destinação final adequada e o resultado altamente positivo da Ardefa no cumprimento do que
determina a legislação foi alcançado graças a uma atuação eficiente no que se refere ao
recebimento e processamento das embalagens vazias de agrotóxicos. Todo esse processo pode
ser acompanhado nas figuras 02 e 03:
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FIGURA 02 – RECEBIMENTO DAS
EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS

FONTE: Os autores, 2019.

FIGURA 03 – DESCARREGAMENTO DAS
EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS

FONTE: Os autores, 2019.

Como pode ser observado, o agricultor, ao chegar à unidade de recebimento (Ardefa),
estaciona o caminhão em local pré-determinado e os funcionários, devidamente vestidos com
equipamentos de proteção individual – EPIs 219 –, fazem o descarregamento dentro de bags
(grandes embalagens). Nesta etapa, já é feita a separação das embalagens vazias que foram
submetidas à tríplice lavagem e as que não foram. As lavadas são encaminhadas para a prensa
e as não lavadas para um depósito separado e, posteriormente, são enviadas para incineração.
Outra ação realizada na etapa de descarregamento é a separação das embalagens por tipo de
material utilizado, conforme classificação da inpEV: polietileno de alta densidade, extrusão em
camadas ou polipropileno.
Todas as embalagens vazias, agrupadas por tipo de material utilizado na sua fabricação
são, então, levadas para a próxima etapa do processo que consiste em prensá-las para reduzir o
seu volume. Nas figuras 04, 05 e 06 pode-se observar as embalagens separadas por tipo de
material em bags, a prensa onde serão inseridas e a prensa com as embalagens compactadas.
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Os funcionários da Ardefa são capacitados e orientados para que utilizem o equipamento completo de proteção
individual no manejo das embalagens vazias de agrotóxicos. No dia 20/05/2019, data da visita dos autores do
trabalho à unidade, esta contava 2.370 dias sem acidentes de trabalho com afastamento.
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FIGURA 04 –
EMBALAGENS VAZIAS
DENTRO DOS BAGS

FIGURA 05 – PRENSA

FONTE: Os autores, 2019.

FONTE: Os autores, 2019.

FIGURA 06 –
EMBALAGENS
COMPACTADAS

FONTE: Os autores, 2019.

Para formar um fardo de 60 kg de embalagens prensadas são utilizados 55 baldes de 20
litros ou 250 galões de 05 litros. Após a compactação das embalagens, elas são amarradas e
colocadas no estoque, classificadas de acordo com o tipo de material utilizado à espera da
destinação final, conforme pode ser observado nas figuras 07, 08, 09 e 10. O inpEV envia
caminhões para a retirada das embalagens quando houver em estoque, no mínimo, 13.500 kg
de determinado tipo de embalagem ou quando há demanda por parte das empresas recicladoras.
Geralmente são encaminhadas para Taubaté – SP e Maringá – Pr. As embalagens secundárias
(de papelão) também são prensadas, amarradas e armazenadas para posterior destinação final
nas cidades de Tangará – S.C. e Tietê – S.P.
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FIGURA 07 AMARRAÇÃO
DAS
EMBALAGENS
PRENSADAS

FIGURA 08 FARDOS À
ESPERA DE
ESTOCAGEM

FIGURA 09 EMBALAGENS
PLÁSTICAS NO
ESTOQUE

FIGURA 10 –
EMBALAGENS DE
PAPELÃO NO
ESTOQUE

FONTE: Os autores,
2019.

FONTE: Os autores,
2019.

FONTE: Os autores,
2019.

FONTE: Os autores,
2019.

Para além daquilo que foi determinado pela Lei 9.974/2000, a Ardefa empreendeu,
ainda, outras ações para que o processo fosse mais eficaz. Segundo o engenheiro agrônomo
Meneghel, um dos responsáveis pela criação da associação, desde o princípio a preocupação
com a preservação do meio ambiente e a saúde das pessoas e animais orientaram a atuação da
Ardefa. Neste sentido, as ações mais comumente desenvolvidas são palestras nas escolas e,
também, nas dependências da associação, para alunos das redes pública e privada com
orientações para a separação dos resíduos e a destinação final adequada, sensibilizando-os em
relação aos cuidados que se deve ter com a cidade onde moram e também com o planeta. Além
das palestras, são realizadas capacitações com os produtores rurais para orientálos em relação à
tríplice lavagem, ao manuseio, armazenamento e transporte das embalagens vazias de
agrotóxicos. No que diz respeito ao transporte dessas embalagens, chama a atenção uma outra
ação realizada pela Ardefa. Segundo a Lei nº 9.974/2000, a função das unidades de recebimento
de embalagens vazias é recebê-las. No entanto, a associação percebeu que havia várias
dificuldades para os pequenos produtores se deslocarem até a unidade de recebimento e
entregarem as embalagens vazias dos produtos utilizados. Muitos transportavam essas
embalagens em carros de uso da família, colocando a sua saúde em risco, outros transportavam
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de forma irregular, deixando cair resíduos por onde passavam. Assim, a Ardefa adquiriu dois
caminhões adequados para este tipo de transporte e que realizam o que se chama de recebimento
itinerante, passando pelos pontos já determinados, conforme calendário previamente
estabelecido.
Esta narrativa permite perceber que a responsabilidade compartilhada, em que cada agente
responsável por cada etapa do processo da logística reversa das embalagens vazias de
agrotóxicos, assume parte desta responsabilidade, está prevista na Lei nº 9.974/2000 e
encontrou no associativismo uma forma eficiente e eficaz para dar destinação final adequada a
estas embalagens. A prática associativista pode ser entendida como uma ferramenta estratégica
para buscar o desenvolvimento sustentável, conforme afirmam Leonello e Cosac (2008), para
que todos os atores sociais possam usufruir de condições de vida adequadas, em todas as
dimensões: econômica, social, cultural e ambiental.
No tocante à experiência da Ardefa, a responsabilidade compartilhada foi trabalhada com todos
os atores do processo no sentido do pensamento Jonasiano, conforme Pessini (2013, p. 50), que
chama a atenção para o fato de que “quando a esperança não é mais a inspiração, então talvez
seja o medo que pode nos conduzir à razão”, o medo, entendido aqui, no sentido de aprendizado,
de antecipar condições que evitam desastres ou seja, para que o problema gerado pela
destinação inadequada das embalagens vazias de agrotóxicos fosse resolvido foi necessário
utilizar a força da lei. Assim, por medo das consequências do não cumprimento desta lei, os
atores envolvidos encontraram uma forma de cumpri-la.
A questão da utilização dos agrotóxicos passa, também, pela questão ética e bioética, na medida
em que os efeitos ou consequências da sua utilização são socializados a todos os seres vivos e
ao planeta como um todo. Segundo Ahlert e Barchifontaine (2017), a bioética possui uma
dimensão universal que busca proteger todos os seres vivos e tudo aquilo do qual depende essa
vida. Hoje, discute-se amplamente, em vários setores da sociedade, sobre os efeitos da grande
utilização de agrotóxicos no campo e pesquisas estão sendo desenvolvidas para verificar a
existência de correlação entre os agrotóxicos e o aumento significativo de algumas
doenças/transtornos como o câncer, TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade, autismo entre outros. O Observatório do Agrotóxico da Universidade Federal
do Paraná -UFPR – em parceira com o NESC – Núcleo de Apoio de Estudos em Saúde Coletiva,
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Ministério Público do Estado do Paraná, Ministério Público do Trabalho no Paraná é um dos
exemplos de desenvolvimento de pesquisas nesta área.
Neste sentido, Pessini (2013, p. 48) afirma que ao analisar as consequências da adoção de novas
tecnologias em relação à natureza e ao meio ambiente deve-se ponderar “as repercussões dessa
tecnologia no ser humano e em sua essência, [...], ou seja, o ser humano ao mesmo tempo que
cria e desenvolve artefatos que facilitam a sua vida como máquinas, aparelhos, se torna cada
vez mais aprisionado por suas próprias criações”. Para Ahlert (2019), o processo de
contaminação por resíduos de agrotóxicos se dá por acúmulo, tanto no organismo do ser
humano quanto dos demais seres vivos. A Ardefa, além de cumprir o exposto na legislação,
tem como objetivo principal a proteção da saúde da população e do planeta.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A degradação contínua, com a poluição e contaminação dos ecossistemas devido à
destinação incorreta dos resíduos sólidos, tem atingido a área urbana e rural de diferentes modos
e intensidades. Vários são os desafios a serem superados e muito se tem falado sobre o problema
das embalagens de agrotóxicos na etapa pós-consumo. O manejo dos resíduos sólidos deve
centrar-se no atendimento às dimensões ecológica, ambiental, cultural, demográfica, social,
institucional, política, econômica, legal e ética. Os instrumentos legais que possuem conexão
com a temática do meio ambiente são fundamentais para a proposição de uma política eficiente,
por isso as ações relativas à gestão de resíduos devem ser realizadas de forma articulada com
as demais políticas existentes.
Neste estudo identificou-se a importância da articulação e coordenação entre os diversos
elos da cadeia, a fiscalização e acompanhamento do poder público, as iniciativas de educação
ambiental e outros mecanismos de estímulo que levam o consumidor final a devolver as
embalagens na unidade de recebimento indicada na nota fiscal de compra do produto, após seu
uso. A Ardefa sustenta e apoia o programa de logística reversa com o intuito de reduzir a
contaminação do meio ambiente pelas embalagens de agrotóxicos assumindo responsabilidades
e reunindo esforços para o desenvolvimento sustentável.
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Pode-se verificar que a unidade recebedora preza pelo efetivo cumprimento das
legislações, com ações sociais e educacionais pautadas na ética e os resultados positivos dessas
ações são consequências do estabelecimento de legislação e políticas voltadas para a promoção
coerente do sistema de recolhimento das embalagens de agrotóxicos, com a exigência de ações
responsáveis de todos os envolvidos no processo: agricultores, revendedores, fabricantes e
órgãos públicos. Nota-se, portanto, a importância da Ardefa como uma das unidades de
recebimento de embalagens de agrotóxicos e parte integrante da logística reversa, sem as quais
seria muito mais difícil a tarefa de atendimento à legislação vigente, de proteger e preservar o
meio ambiente e construir um planeta baseado no desenvolvimento sustentável.
Espera-se que as lições advindas da experiência associativa no oeste paranaense, possam
facilitar a ampliação dessa prática e contribuir para seu aperfeiçoamento. Para além disto, mais
do que reciclar ou destinar adequadamente as embalagens vazias há que se pensar na forma de
reduzir a sua produção, ou seja, estabelecer uma discussão ética e bioética sobre o consumismo
exacerbado, base de sustentação do sistema vigente.
Por fim, a Ardefa, preocupada com o futuro da vida sobre a terra, demonstrou porque se
tornou referência por seus cuidados na destinação dos resíduos constituindo-se, assim, numa
associação preocupada com a ética com perspectivas bioéticas agindo no presente para
minimizar os efeitos de uma ação tecnológica que deixa seus rastros de poluição química.
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Análise da dinâmica da condição camponesa no território do Cantuquiriguaçu/PR: um
exercício metodológico a partir dos estudos sobre o campesinato de Jan Douwe van der
Ploeg e do Censo Agropecuário de 2017

ANALYSIS OF THE PEASANT CONDITION DYNAMIC IN
CANTUQUIRIGUAÇU/PR TERRITORY: A METODOLOGICAL EXERCISE BASED
ON JAN DOUWE VAN DER PLOEG PEASANTRY STUDIES AND THE
AGRICULTURAL CENSUS OF 2017
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Resumo
O presente trabalho analisa os dados preliminares do Censo agropecuário de 2017, em
comparação ao Censo agropecuário de 2006, do Território da Cidadania da
Cantuquiriguaçu - PR, tomando-se como referência o Estado do Paraná. Utilizou-se para
esta análise a proposta teórica de Jan Douwe van der Ploeg, com o objetivo de buscar
características da agricultura no território que possam identificar qual estilo de agricultura,
dentre os propostos por Ploeg, está sendo realizada na Cantuquiriguaçu, como também sua
aproximação com a Agroecologia. Em termos de conclusão, deve-se ressaltar que esta
análise faz uso de dados preliminares e ausência de microdados, não podendo gerar
conclusões precisas, porém esta já aponta para um movimento de afastamento da condição
camponesa e crescente aproximação à agricultura empresarial no Território da
Cantuquiriguaçu.
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Abstract
This paper analyzes the preliminary data of the Agricultural Census of 2017, in comparison to
the 2006, of the Cantuquiriguaçu-PR Territory , taking as reference the Paraná state. The
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theoretical proposal of Jan Douwe van der Ploeg was used for this analysis, with the objective
of looking for characteristics of agriculture in the territory that can identify what style of
agriculture, among those proposed by Ploeg, is being carried out in Cantuquiriguaçu, as well
as its approximation with Agroecology. In terms of conclusion, it should be emphasized that
this analysis makes use of preliminary data and absence of microdata, and can not generate
precise conclusions, but this already points to a move away from the peasant condition and
increasing approach to business agriculture in the Territory of Cantuquiriguaçu/PR.
Key words: Cantuquiriguaçu; Peasantry; Susteinable Rural Development0

1. INTRODUÇÃO

Os estudos do campesinato apresentam elementos úteis para subsidiar ações
relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável por apresentarem aspectos teóricos e
metodológicos que podem ser utilizados como ferramentas de análise da organização da
agricultura, em seus diferentes estilos. Da mesma forma, as contribuições das teorias do
campesinato e modo de produção camponês guardam estreita proximidade com a
agroecologia. Ambos campos de estudo se referenciam em enfoques orientados à práticas
de agricultura que mantenham e garantam a reprodução das dinâmicas ambientais e das
bases de produção relacionadas aos recursos naturais.
Dentre os estudos atuais sobre o campesinato, destaca-se o trabalho do engenheiro
agrônomo Jan Douwe van der Ploeg que defende a atualidade do campesinato na dinâmica
da agricultura, apontando-o como um agente que promove um modo camponês de fazer
agricultura de distintas formas, coerentes entre si, para determinarem o processo agrícola
de produção. Em contraponto às correntes de estudos agrários que invisibilizam estes atores
ou entendem a presença deles somente como resquícios ou desvios históricos em lugares
longínquos e isolados, o campesinato ainda faz-se presente nas atividades relacionadas à
agricultura tanto quanto o empresariado rural ou o agronegócio. Para além de tentar
conceituar o campesinato como um setor ou classe, a proposta que Ploeg apresenta é a de
realizar uma análise da condição camponesa e os estilos de agricultura praticados como
chave para relacionar o campesinato ao contexto social em que está inserido.
Ploeg (2008) define a condição camponesa como uma dinâmica de “luta constante
por autonomia e progresso em um contexto caracterizado por padrões de dependência
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múltiplos e pelos processos de exploração e de marginalização associados”. Como síntese,
apresenta características fundamentais da condição camponesa como
(1) a luta por autonomia que se realiza em (2) urn
contexto caracterizado por relações de dependência,
marginalização e privações. Essa condição tem
como objetivo e se concretiza em (3) a criação e
desenvolvimento de uma base de recursos autocontrolada e auto-gerenciada, a qual por sua vez
permite (4) formas de co-produção entre o homem
e a natureza viva que (5) interagem com o mercado,
(6) permitem a sobrevivência e perspectivas de
futuro e (7) se realimentam na base de recursos e a
fortalecem, melhorando o processo de co-produção
e fomentando a autonomia e, dessa forma, (8)
reduzem a dependência (PLOEG, 2008, p.40).

Conforme o contexto, para a realização da sobrevivência e da reprodução dos
recursos, outras atividades caracterizadas como não agrícolas podem ser desempenhadas,
além de contar com constantes e diferentes estratégias de cooperação na orientação e
potencialização das diversas características acima apresentadas.
Desta forma, e a partir dos fundamentos apresentados por Ploeg (2008) sobre a
análise da condição camponesa, esse trabalho pretende analisar os modos de fazer
agricultura realizados no Território da Cidadania da Cantuquiriguaçu/PR, com o objetivo
de inferir a proximidade, ou não, das estratégias praticadas com a agricultura camponesa e
à agroecologia.
2. METODOLOGIA

O território determinado para a análise está localizado na região centro-sul do estado
do Paraná e abrange os municípios de Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas,
Diamante do Sul, Espigão do Alto Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema,
Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas
do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond.
Marcado por características rurais e, segundo Theis e Krajevski (2017) em estudo sobre
desenvolvimento

realizado

no

território

do

Cantuquiriguaçu,

os

índices

de
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desenvolvimento humano estão abaixo da média estadual e 11 municípios apresentam
concentração de renda igual ou maior que a média paranaense de acordo com o índice de
Gini.
O referido território foi escolhido para esta análise, pois é onde está localizado um
dos campi da Universidade Federal da Fronteira Sul, mais especificamente no município
de Laranjeiras do Sul. Por contar com um curso interdisciplinar de Pós Graduação em
Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, entende-se que é necessário
compreender as dinâmicas da agricultura na região e, principalmente sua relação com a
agroecologia, de modo a orientar e potencializar os diálogos e as relações entre
universidade e comunidade regional. Além disso, será permitido visualizar, a partir dos
dados, panorama do território em relação ao Estado.
Para tanto, como proposta metodológica serão correlacionados dados da agricultura
e da organização agrária na Cantuquiriguaçu recém apresentados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) do Censo Agropecuário 2017 - além das informações
constantes no Censo Agropecuário 2006 - à distintas características da condição camponesa
propostas por Ploeg, especificamente: desenvolvimento de meios auto-gerenciados e autocontrolados das bases de recursos, formas de co-produção entre homem e natureza e
processo de interação com os mercados.
A intenção é realizar um estudo comparativo para o período e, como já apresentado,
apontar algumas inferências, a partir da chave de análise da condição camponesa, de
aproximação, ou não, das formas de agricultura praticadas no território à agricultura
camponesa e à agroecologia.
Como meio de apresentação dos dados, organizamos todas as informações obtidas
nos Censos Agropecuários dos anos de 2006 e 2017 (Quadro 1), tomando como base o
número de estabelecimentos.
Quadro 1. Número de estabelecimentos do território Cantuquiriguaçu-PR em relação ao
número total do estado do Paraná para os anos 2006 e 2017

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

2006

2017

Paraná

371063

305115

Cantuquiriguaçu

25463

26465

Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários
2006 e 2017

Para tanto, as porcentagens descritas neste trabalho foram calculadas considerando o
número total de estabelecimentos do Território da Cidadania Cantuquiriguaçu-PR e do estado
do Paraná.
De acordo com a metodologia proposta, serão analisadas as relações de dependência e
autonomia constantemente inseridas na dinâmica camponesa como condição do processo de
acumulação do capital. Salvo algumas exceções, a diminuição da dependência não está somente
conectada ao contexto político-econômico, mas também às interações entre unidade de
consumo, produção e o contexto a qual está inserida. De tal maneira surge uma contínua busca
pela autonomia, capaz de poupar os camponeses de atividades que os submeta à exploração,
bem como garantir que o modelo de agricultura realizado corresponda aos interesses dos atores
envolvidos. Quase sempre, a luta pela autonomia permeia caminhos que englobam as “decisões
que precisam ser tomadas sobre a criação de animais, seleção de sementes, irrigação e insumos”
(PLOEG, 2008, p. 49).
Para compreender as dinâmicas entre autonomia e dependência serão analisados os
dados correspondentes ao desenvolvimento de meios auto-gerenciados e autocontrolados
das bases de recursos analisados à luz das informações sobre a organização da força de
trabalho, os financiamentos de custeio, investimento e manutenção dos estabelecimentos e
informações sobre os arrendamentos de terras. Para analisar a dinâmica de co-produção
entre homem e natureza serão analisados dados relativos à produção orgânica e atividades
associadas ao manejo conservacionista, visto que são práticas que aproximam-se àquelas
que dialogam com o manejo ecológico dos agroecossistemas e da agricultura camponesa.
Já as informações sobre as despesas com aquisição de produtos, o financiamento para a
comercialização e sobre a destinação da produção - incluindo trocas e escambo - serão
correlacionadas com o processo de interação com os mercados.
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3. DESENVOLVIMENTO DE MEIOS AUTO-GESTIONADOS E
AUTOCONTROLADOS DAS BASES DE RECURSOS

Dentre as características mais significativas da agricultura camponesa, estão
expressas a força de trabalho familiar, ou organizada em cooperação; a produção voltada
para o mercado - mas com parte dedicada à reprodução da unidade produtiva - e a posse da
terra e outros meios de produção. Esses fatores mantém uma correlação com a característica
do desenvolvimento de meios auto-gerenciados e auto-controlados das bases de recursos
na agricultura camponesa visto que são elementos que podem sugerir o grau de dependência
ou autonomia da mesma. Desta forma, informações sobre a prática do arrendamento de
terras - sob papel de arrendatários - organização da força de trabalho e relação com os
mercados de créditos de apoio às atividades são primordiais para a compreensão da
condição camponesa, além de expressarem o grau da relação com os mercados.
Para analisar o grau de tensão entre dependência e autonomia nas unidades
produtivas da região Cantuquiriguaçu-PR com relação ao desenvolvimento dos meios autogerenciados e auto-controlados das bases de recursos, foram levantados os dados de
arrendamentos de terra (Gráfico 1), financiamentos nas formas de investimentos, custeio e
manutenção do estabelecimento (Gráfico 2), serviços de empreitada, salários pagos em
dinheiro ou produtos para empregados - e não contratação de mão de obra (Figura 3).
Gráfico 1. Comparação do número de estabelecimentos que afirmaram realizar
arrendamentos de terras para os anos de 2006 e 2017 no Território Cantuquiriguaçu-PR

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Fonte: Elaborado pelos
Agropecuários 2006 e 2017

autores

com

dados

dos

Censos

Os arrendamentos de terras no território apresentaram-se crescentes para o período
de 2006-2017, com um aumento percentual de 18%. A porcentagem de estabelecimentos
que realizam o arrendamento, para os dados de 2017 no território Cantuquiriguaçu,
corresponde a 8% do total de estabelecimentos de toda a região. Em relação ao número
total de estabelecimentos que arrendam terras no estado do Paraná (47.234), para o mesmo
ano, 4% estão presentes na região de análise.
Ainda sob a perspectiva de entender a dinâmica entre autonomia e dependência
sobre as bases de recursos auto-gerenciados ou auto-controlados, foram analisados dados
que indicam o grau de interação entre os estabelecimentos do território e o mercado de
créditos. Para tanto, foram utilizadas informações das diferentes modalidades acessadas.
Para a caracterização de cada uma delas, tomamos como referência a política pública de
créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Os
créditos relacionados à investimento e manutenção do estabelecimento em geral
correspondem àqueles destinados à implantação ou ampliação de infraestrutura já existente,
com limites de valores baixos e prazo curto de pagamento. Aqueles classificados como
custeio, são oferecidos para investimentos em despesas para a produção, como insumos, e
são restritos à produção de base familiar. Os limites de valores são maiores em comparação
às outras modalidades e praticam diferentes taxas de juros e prazos de acordo com a
finalidade da produção.
Gráfico 2. Comparação do número de estabelecimentos que obtêm financiamentos nas
modalidades de investimentos, custeios e manutenção de estabelecimento para os anos de
2006 e 2017 no Território Cantuquiriguaçu-PR
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017

A análise dos financiamentos descreve um panorama interessante. O financiamento
para investimentos acentuou em um percentual de 25% para a comparação 2006-2017. A
porcentagem de estabelecimentos que praticam essa ação, em relação ao total do território,
corresponde a 11% para 2017. Se analisarmos o mesmo ano, correlacionando com o
número de estabelecimentos que realizam esse tipo de financiamento em todo o estado
(34.529), apresenta-se uma taxa de 8%. O custeio, em contrapartida, apresenta redução de
75% no número de estabelecimentos para a comparação 2006-2017, apresentando, para
2017, 11% dos estabelecimentos do território que utilizam desta ferramenta.
Supõe-se que esta redução possa estar associada a dificuldade de acesso ao crédito
devido a endividamentos anteriores ou o acesso aos processos de financiamentos nesta
modalidade podem estar mais restritivos. Por último, o uso de financiamento para
manutenção do estabelecimento também cresceu, demonstrando taxa percentual de
aumento de 15% (2006-2017), 1% (em relação ao total de estabelecimentos do território
que praticam a atividade) e 8% (na relação de estabelecimentos que praticam a atividade
no território, comparando-se ao número de estabelecimentos que exercem a atividade no
estado).
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Por fim, são analisadas informações sobre a organização da força de trabalho nos
estabelecimentos, característica determinante do campesinato e da avaliação da condição
camponesa em relação à autonomia ou dependência. Na análise de Ploeg (2008), o trabalho
na agricultura camponesa está estreitamente vinculado à capacidade de intensificação da
produção em um cenário restrito de bases produtivas. Da mesma forma, é o fator que
expressa os conhecimentos apropriados para a realização da co-produção entre homem e
natureza e integram um valor de caráter cultural e moral sobre a produção.
Em relação à organização da força de trabalho, todos os fatores analisados
apresentaram característica de crescimento em relação a contratação de terceiros para o
trabalho na agricultura (Gráfico 3). Com destaque para os serviços de empreitada, que
demonstrou crescimento de 69%, seguido pelo fator “salários pagos” com 30% e a “não
contratação de mão de obra” que reduziu 17%, inferindo que ocorreu um aumento no
número de estabelecimentos que contratam.
Gráfico 3. Comparação do número de estabelecimentos quanto a utilização ou não de mãode-obra extra para os anos de 2006 e 2017 no Território Cantuquiriguaçu-PR

Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017

De modo geral, a maioria dos fatores analisados apresentam aumento considerável,
na faixa de tempo proposta, quanto ao número de estabelecimentos que os realizam. O que
demonstra um cenário propenso às condições de dependência entre os agricultores do
Territória da Cidadania Cantuquiriguaçu-PR.
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4. CO-PRODUÇÃO ENTRE HOMEM E NATUREZA

Segundo conceito de co-produção proposto por Ploeg (2008), esta dinâmica indica
a relação mútua entre seres humanos e natureza e é por meio deste processo que uma
conquista pode ser atingida. Um dos resultados desta interação é a produção agrícola,
tratada aqui como principal “campo de batalha”, sob constante desenvolvimento do
processo produtivo, no qual os camponeses alcançam sua autonomia.
Outro elemento proposto por Ploeg (2008) se refere à base de recursos estabelecida
pelas trocas com a natureza, fator de caráter crucial e indispensável para a co-produção ao
passo que, sem uma boa base de recursos, a co-produção se torna impraticável. Assim, o
processo produtivo juntamente com a base de recursos materializam-se na autonomia do
campesinato.
A partir dos princípios da condição camponesa anteriormente citados, foi realizada
a análise de dados relacionados à práticas da agricultura conservacionista nos censos
agropecuários de 2006 e 2017, assim como informações sobre a produção orgânica (Quadro
2), com o objetivo de compreender o panorama das condições de coprodução entre homem
e natureza .
Quadro 2. Levantamento do número de estabelecimentos do território CantuquiriguaçuPR
em relação ao número total do estado do Paraná para os anos 2006 e 2017 quanto a
realização de produção não-orgânica e orgânica

2006

2017

Não-orgânico

Orgânico

Paraná

363.535

7.528

Cantuquiriguaçu-PR

24.986

477

Paraná

298.059

7.056

Cantuquiriguaçu-PR

25.657

808

Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017
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Observou-se que em relação a produção orgânica do referido território, houve um
crescimento de 41% entre os anos comparados. Para o ano de 2017, a produção orgânica
do território representou 11% em relação ao estado do Paraná. Contudo, apesar do
crescimento observado, os estabelecimento que praticam a agricultura orgânica
correspondem somente a 3% dos estabelecimentos no Território da Cantuquiriguaçu.
Somadas à essas informações, também foram consideradas outras relacionadas às
práticas de manejo conservacionistas: rotação de culturas, pousio ou descanso de solos,
proteção e/ou conservação de matas e/ou florestas (naturais destinadas à preservação
permanente ou reserva legal), matas e/ou florestas - naturais (excluindo área de preservação
permanente e as em sistemas agroflorestais) e sistemas agroflorestais (área cultivada com
espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por animais). Estas dimensões
das práticas conservacionistas na agricultura foram selecionadas pois indicam relação com
as práticas realizadas no manejo agroecológico dos agroecossistemas, como dinâmica
estruturante na co-produção entre homem e natureza (Gráfico 4).
Gráfico 4. Comparação do número de estabelecimentos quanto a utilização do uso do
capital ecológico para os anos de 2006 e 2017 no Território Cantuquiriguaçu-PR. Fonte:
IBGE (2006 e 2017)

Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017
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Em relação à proteção e/ou conservação de encostas e matas e/ou florestas naturais
- para além das áreas de preservação permanente e de reserva legal - houve um decréscimo
no número de estabelecimentos em 32% e 44% respectivamente, que realizam esses
manejos comparando os anos 2006 e 2017. Já o pousio foi a prática que obteve maior
crescimento no número de estabelecimentos que o praticam, com 65% de aumento. Outras
formas de manejo conservacionistas, como a prática das sistemas agroflorestais e a rotação
de culturas também apresentaram aumento entre as formas de manejo praticadas nos
estabelecimentos do território.
Na Cantuquiriguaçu, em 2017, a prática conservacionista mais executada na maioria
dos estabelecimentos foi de manutenção de matas e/ou florestas destinadas à preservação
permanente ou reserva legal, com 67% de aumento em relação a 2006, seguido de rotação
de culturas, com 54% de incremento. Pode-se atribuir este aumento do número de
estabelecimentos que conservam matas e/ou florestas destinadas à preservação permanente
ou reserva legal à obrigatoriedade, pelo Novo Código Florestal, de realização do Cadastro
Ambiental Rural - CAR220.

5. PROCESSOS DE INTERAÇÃO COM OS MERCADOS

Na caracterização da condição camponesa, Ploeg afirma que as relações construídas
entre o campesinato e os mercados é mediada pela busca de um estado de maleabilidade
que os permita escapar ao controle, garantindo desta forma certa autonomia e, ao mesmo
tempo, contribuindo para evitar riscos. As mediações com os agentes externos ao
estabelecimento são influenciadas por elementos para além dos mercantis, expressando em
sua racionalidade fatores culturais e morais que, como apontado com o autor, alinham-se
pelo paralelo de valoração entre confiança/desconfiança. Este funciona como uma
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ferramenta de equilíbrio e de medida de avaliação entre a essência e a aparência das coisas
para auxiliar as tomadas de decisão.
Esta análise parte de comparações entre aqueles elementos gerados com algum
enraizamento social, material ou constituídos sob recursos próprios - mais próximos à
essência, gradualmente conduzidos, estreitamente associados como produtos do trabalho e
do conhecimento e, por isso, mais confiáveis - e outros que estão sob influência de
prescrições e recomendações externas, menos explícitos em sua história constituinte e, por
esses motivos, menos confiáveis. Desta forma, a operação da relação do campesinato com
os mercados está marcada por uma busca de equilíbrio no paralelo confiança/desconfiança.
Assim, no processo de relação com agentes externos para construção do fluxo de
entrada de mercadorias, transformação das mesmas em produtos e comercialização,
destaca-se que “a agricultura camponesa é essencialmente (embora não exclusivamente)
baseada em um fluxo relativamente autônomo de recursos produzidos e reproduzidos na
própria unidade agrícola” (PLOEG, 2008, p. 48). Partindo dessa premissa, em situações de
aquisição de mercadorias externamente obtidas por transações, os camponeses constrõem
possibilidades alternativas no sentido de realizarem a auto-produção e, em casos de itens
impossibilitados de serem reproduzidos no próprios estabelecimentos, as decisões tendem
à busca pela mobilização de recursos próprios em contraponto à exposição aos riscos de
acesso via recursos externos.
Como indicadores da dinâmica da agricultura com os mercados no Território da
Cantuquiriguaçu, os dados do número de estabelecimentos que realizaram despesas com
itens relacionados à base de produção demonstram um aumento na aquisição em forma de
mercadorias (Gráfico 5). Destacam-se aquelas relacionadas à alimentação animal
praticadas em cerca de 80% dos estabelecimentos do território, correspondendo a 10% em
todo o estado - que tiveram crescimento de quase 35% no período. Além destas, houve
expressivo acréscimo na aquisição de sementes e mudas que dobrou, entre os anos de 2006
e 2017 e pode guardar alguma relação com o panorama anteriormente destacado.
Gráfico 5. Comparação do número de estabelecimentos que realizaram despesas, por tipo
de produto, para os anos de 2006 e 2017 no Território Cantuquiriguaçu-PR
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017

Associadas também à dinâmica de relação com os mercados, as informações sobre
o acesso ao crédito de comercialização indicam, além de um aumento pouco expressivo no
período, pouco dinamismo no território (Gráfico 6). Apenas 1% dos estabelecimentos da
Cantuquiriguaçu acessaram essa modalidade de crédito segundo os dados do Censo
Agropecuário de 2017.
Gráfico 6. Comparação do número de estabelecimentos quanto ao financiamento de crédito
para a comercialização para os anos de 2006 e 2017 no Território
Cantuquiriguaçu-PR

Fonte: Elaborado pelos autores com dados dos Censos Agropecuários
2006 e 2017
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Por fim, são analisados indicadores relacionados à produção conforme diferentes
destinações: consumo próprio e comercialização, incluindo as modalidades de trocas e
escambos (Gráfico 7). Vale destacar que na dinâmica entre a busca por autonomia e a
relação com os mercados, a produção destinada ao consumo próprio está intimamente
conectada ao funcionamento auto-suficiente da unidade produtiva. Na avaliação de Ploeg,
o consumo próprio não pode ter seu significado interpretado estritamente ao consumo
familiar de alimentos, visto que também pode encerrar vínculos com recursos produzidos
e reproduzidos durante ciclos anteriores que vinculam-se ao desenvolvimento da unidade
produtiva como um todo.
No Território do Cantuquiriguaçu, a destinação de parte da produção para o
consumo próprio é praticada em somente 36% dos estabelecimentos e representa 15% do
total no estado. Já a produção destinada à comercialização - atividade fim, mas não
exclusiva da agricultura camponesa - é praticada em 64% dos estabelecimentos do
território, o que pode indicar que as atividades agrícola têm por finalidade a produção de
mercadorias com anterior mobilização de recursos externos e, consequentemente, tendem
a expressar menor grau de autonomia.
Gráfico 7. Comparação do número de estabelecimentos quanto ao destino da produção
(consumo próprio ou comercialização - incluindo trocas escambo) para o ano de 2017 no
Território Cantuquiriguaçu-PR

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Censo Agropecuário 2017
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6. CONCLUSÕES

De modo geral, a partir dos dados preliminares analisados, observa-se uma
tendência atual da agricultura no Território da Cantuquiriguaçu ao que Ploeg (2008)
denomina de aproximação à uma agricultura empresarial, quando são observados
elementos de distanciamento das características determinantes da agricultura camponesa e
dos princípios que orientam a agroecologia.
Apesar dessa inclinação à agricultura empresarial, deve-se observar a presença de
elementos relacionados à princípios da agricultura camponesa na dimensão da coprodução
entre homem e natureza quando analisadas as práticas conservacionistas, indicando
possibilidades de aproximação aos princípios da agroecologia. O aumento no número de
estabelecimentos que realizam a agricultura orgânica, a prática de produção a partir de
sistemas agroeflorestais e a conservação de matas e florestas em áreas de preservação e
reservas legais, pode sinalizar para uma capacidade de desenvolvimento de processos
associados ao desenvolvimento rural sustentável, indicando as contradições e elementos da
agricultura camponesa no território. Nesse contexto e para ratificar o observado no presente
trabalho, é de fundamental relevância a dedicação, em estudos futuros, ao aprofundamento
das análises aqui apontadas.
Destaca-se ainda o fato de que parte das informações analisadas nesse trabalho
foram baseadas na divulgação preliminar do Censo agropecuário 2017. Além disso, ainda
não é possível acessar os microdados dos pesquisa realizada, que aportariam maior
possibilidade de análise específica dos estabelecimentos cenciados no território.
De forma geral, o exercício metodológico de correlacionar informações sobre a
agricultura no território do Cantuquiriguaçu com aspectos da condição camponesa e a
agroecologia proporcionou reflexões sobre como as distintas informações apresentadas nos
Censos Agropecuários mantêm um elevado grau de correspondência com os marcadores
dos estilos de agricultura analisados por Ploeg (2008) e oferecem interpretações das
tendências de agricultura realizadas no território. Esse fenômeno expressa potencialidades
do método para realizar a análise dos dados que, por sua vez, podem auxiliar na orientações
de ações relacionadas ao desenvolvimento rural e à agroecologia na Cantuquiriguaçu.
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COMERCIALIZAÇÃO DA PIMENTA-DO-REINO PELOS AGRICULTORES
FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/PA
COMMERCIALIZATION OF PEPPER-KIND BY THE FAMILY FARMERS OF THE
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Resumo
O objetivo do trabalho é realizar um estudo sobre a comercialização da pimenta-do-reino pelos
pequenos agricultores do município de Capitão Poço/PA. A pesquisa foi desenvolvida com
base na aplicação de questionários semiestruturados, com o intuito de identificar a forma de
cultivo da pimenta-do-reino no município realizado pelos agricultores familiar, onde foram
entrevistados um total de 50 produtores, sendo esta amostragem definida com base na
quantidade de pequenos produtores do município. Além disso, fez-se o uso de outros recursos
como registros fotográficos, gravação de áudios, anotações em cadernetas de campo e
observações diretas e indiretas, que também serviram de suporte para a fundamentação da
pesquisa. Os agricultores afirmaram comercializar a pimenta do tipo preta na redondeza, sendo
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que a procura desta cultura nos últimos cinco anos diminuiu e isso ocasionou na diminuição da
oferta devido oscilações de preço desta commodity.

Palavras-chave: Commodity. Oferta. Produtores.

Abstract
The objective of this work is to conduct a study on the commercialization of black pepper by
small farmers in the municipality of Capitão Poço / PA. The research was developed based on
the application of semistructured questionnaires, in order to identify the way of cultivation of
black pepper in the municipality carried out by the familiar farmers, where a total of 50
producers were interviewed, being this sampling defined based on the quantity of small
producers in the municipality. In addition, other resources such as photographic records, audio
recording, notes in field notebooks and direct and indirect observations were used, which also
supported the research's foundations. Farmers said they market the black pepper in the
neighborhood, and the demand for this crop in the last five years has decreased and this has
caused a decrease in supply due to the price fluctuations of this commodity.

Key words: Commodity. Offer. Producers.

1. INTRODUÇÃO
A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) é uma espécie trepadeira perene, pertencente à
família Piperácea, originária de regiões tropicais da Índia. Após sua introdução no Brasil, a
cultura tem-se destacado pelos altos rendimentos econômicos para pequenos e médios
produtores, em especial da Região Amazônica (EMBRAPA, 2006).
Os principais países produtores de pimenta-do-reino no mundo, considerando a produção
média no período de 2010-2014, foram, pela ordem, o Vietnã com 122,8 mil toneladas, a
Indonésia com 87,4 mil toneladas, a Índia com 49,6 mil toneladas, o Brasil com
aproximadamente 44,9 mil toneladas e a China com 30,7 mil toneladas (FAO, 2016).
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No Brasil, são produzidas algumas dezenas de variedades da pimenta. Entre elas, a
pimenta-do-reino é uma das mais importantes no processo de obtenção de renda por parte dos
agricultores, principalmente os familiares, nas Regiões Norte e Nordeste do país (DESER,
2008).
Nesse contexto, dois Estados brasileiros vêm se destacando na produção de pimentadoreino: Pará (PA), com 79%, e Espírito Santo (ES), com 13% da produção nacional (IBGE,
2014). Sendo o Estado do ES o que apresenta o cultivo mais tecnificado, com mais de 80% da
área cultivada sob sistema de irrigação, o que propicia maiores produtividades, quando
relacionado com o Estado do Pará (SERRANO et al., 2006; PARTELLI, 2009 apud
LOURINHO et al., 2014).
Na Região Norte, a cultura tem importância econômica e social. Por se tratar de um
produto de exportação, a pimenta é considerada um banco verde, ou seja, um produto que o
agricultor usa para aumentar a renda familiar devido o alto preço alcançado no mercado
doméstico e internacional. Socialmente, é uma cultura absorvedora de mão-de-obra, pois cada
tonelada de pimenta-do-reino colhida corresponde a um emprego, no campo (DUARTE, 2004).
Tradicionalmente, esta cultura é amplamente cultivada em Capitão Poço, ganhando
destaque na agricultura familiar, onde esta é responsável pela maior parte da produção do estado
do Pará, devido sua alta rentabilidade nos períodos de comercialização. Segundo o IBGE
(2005), o Pará é responsável por quase 84% da produção brasileira, demostrando aumento e a
importância desta cultura para a obtenção de renda dos agricultores, bem como refletindo os
preços atuais do produto nos mercados interno e mundial.
O mercado da pimenta-do-reino é conhecido pela oscilação de seus preços, tendo como
exemplo a transição dos anos 1990 a 2000, onde a produção dispenca, alcança picos e despenca
novamente, já que o país coleciona títulos de recordes de exportação e produção. Um dos
principais motivos desse comportamento foi o aparecimento da Fusariose (Fusarium solani f.
sp. piperis), além dos plantios desordenados por conta do período de alta nos preços e mão-deobra barata e familiar. A partir desse comportamento, os produtores passaram a fazer a
definição do “bem ou serviço”, ou seja, deixar de tratar o mercado da pimenta-doreino de forma
ampla e passar a tratar de forma mais minuciosa. Tal comportamento causa a interrupção do
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problema, antes que ele atinja o nível mais elevado de generalização, estando. Assim, preparado
para os comportamentos de mercados indesejáveis (CARNEIRO JUNIOR et al., 2017).
Nos últimos anos (2000 e 2001), o preço internacional da pimenta-do-reino sofreu
sensível queda no mercado, ficando cada vez mais difícil a sua produção. No Estado do Pará,
por esse motivo, já está havendo mobilização dos produtores e órgãos públicos competentes,
em procurar alternativas para minimizar os custos de produção e, com isso, viabilizar
economicamente a cultura (DUARTE, 2004).
Neste sentido, é primordial levantar informações junto aos agricultores sobre o
cultivo/comercialização e consequentemente direcionar ao desenvolvimento de futuras
pesquisas para impulsionar o desenvolvimento social e econômico no município com esta
cultura. Dessa forma, o objetivo do trabalho é realizar um estudo sobre a comercialização da
pimenta-do-reino pelos pequenos agricultores do município de Capitão Poço/PA.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e Método
A pesquisa de campo foi realizada no período de 03 de dezembro de 2018 à 14 de janeiro
de 2019, com os produtores de pimenta-do-reino pertencente ao município de Capitão Poço/PA.
Nesta localidade o cultivo da cultura é desenvolvido tanto por pequenos, quanto médios e
grandes produtores. No entanto, esta é uma atividade agrícola que ajuda na complementação
de renda dos pequenos agricultores da atual conjuntura agrícola da região.
O

município de Capitão Poço está localizado a uma latitude de 01º44’47” S e

longitude de 47º03'34" W), pertence a Microrregião do Guamá, mesorregião do nordeste
paraense e se encontra a 226km da capital Belém, apresenta uma amplitude de 25,7 a 26,9°C
com média anual de 26,2°C, apenas 1,2°C de variação. E conforme a classificação Köeppen o
clima tipo Ami (SILVA et al., 2011), com precipitação anual em torno de 2.500mm e com uma
curta estação seca entre setembro e novembro (precipitação mensal em torno de 60mm), além
de uma umidade relativa do ar entre 75% e 89%, nos meses com menor e maior precipitação,
respectivamente (SCHWART, 2007).
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A pesquisa foi desenvolvida com base na aplicação de questionários semiestruturados,
com o intuito de identificar a forma de cultivo da pimenta-do-reino no município realizado
pelos agricultores familiar, onde foram entrevistados um total de 50 produtores, sendo esta
amostragem definida com base na quantidade de pequenos produtores do município.
Além disso, fez-se o uso de outros recursos como registros fotográficos, gravação de
áudios, anotações em cadernetas de campo e observações diretas e indiretas, que também
serviram de suporte para a fundamentação da pesquisa.
Os dados foram tabulados em planilha eletrônica Microsoft Excel 2010® e 2013®, onde
foram manipulados para elaboração dos gráficos. Por fim, foi realizada a interpretação e análise
das informações obtidas.

2.2 Resultados Alcançados
O

Brasil produz três tipos de pimenta para serem comercializadas no mercado

internacional: a pimenta-preta, pimenta branca e em pequena escala a pimenta verde. Todas
essas pimentas são a Piper nigrum, a diferença está no estádio de maturação em que são
colhidas, e o beneficiamento dado a cada uma delas (DESER, 2008).
No entanto, no município de Capitão Poço, os agricultores afirmaram comercializar a
pimenta do tipo preta na redondeza. Na figura 1, são apresentados os principais canais de
comercialização descritos pelos agricultores da pimenta-do-reino no município, onde 90% dos
produtores afirmaram que o principal meio de comercialização é através dos compradores
locais da região. Isso pode ser explicado devido a facilidade de acesso dos
compradores/população com relação a comercialização desta.
Segundo Deser (2008), ao passar pelos intermediários, o destino da pimenta-do-reino
acaba sendo as empresas exportadoras que são responsáveis pelo beneficiamento final da
pimenta que passa por algumas etapas: ventilação, lavagem, secagem, classificação e
acondicionamento do produto. Os exportadores para comercializarem a pimenta contam com
os serviços de agentes de comercialização que intermedeiam a venda do produto no exterior.
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Figura 1- Canais de comercialização da pimenta-do-reino descritos pelos agricultores do
município de Capitão Poço/PA. Fonte: Autores, 2019.

Quando indagados sobre a procura da pimenta-do-reino nos últimos cinco anos no
município, 46% dos agricultores relataram que a procura diminuiu, 30% disseram que a procura
aumentou e 24% relataram que a mesma manteve-se estável. Isso pode estar relacionado a
preferência dos compradores para com os vendedores desta commodity que só ganha espaço
cada vez mais no cenário agrícola paraense e no mundo.
De acordo com Carneiro Junior (2017), o mercado de pimenta do reino se depara com
restrições, as quais fazem com que a sua demanda sofra alterações claras no decorrer dos anos.
Esse comportamento se explica porque, em primeiro lugar, toda produção de pimenta do reino
tem um preço, em segundo lugar os compradores dispõem de uma renda limitada com a qual
pode comprar a produção. A redução na compra do produto está diretamente relacionada com
o preço disponível no mercado, esse comportamento pode ser explicado pela Lei da Demanda,
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segundo a qual há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada, ou seja, quando o
preço sobe, a quantidade demanda cai e quando o preço cai à quantidade demandada sobe.
A grande oscilação de demanda acompanha inversamente as oscilações de preços e
também de produção no período analisado. A tendência (2016 a 2025) segue os dados já
publicados pelo IBGE, de disposição de queda na quantidade demandada da especiaria,
explicado pela tendência de preços mais elevados no mercado interno, o que pode ser atribuído
à desvalorização cambial, que torna mais atrativa a exportação em detrimento do atendimento
do mercado consumidor interno (CARNEIRO JUNIOR, 2017).
50%
45%
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35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Aumentou

Diminuiu

Manteve-se estável

Figura 2- Procura da pimenta-do-reino nos últimos cinco anos descrito pelos agricultores do
município de Capitão Poço/PA. Fonte: Autores, 2019.

Assim, é mostrado no gráfico que a oferta não aumentou de acordo com as respostas
dos 72% dos agricultores. No que contradiz o relato de 28% dos produtores, afirmando aumento
da oferta no mercado. Essas afirmações variam de acordo com a classe de agricultores
(pequeno, médio e grande) e com a quantidade produzida por cada produtor da pimenta-doreino.
Sabe-se que a oferta de pimenta é muito inelástica a preço, e a demanda é
moderadamente inelástica a preço e a renda, dessa forma, por a pimenta ser uma commodity,
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no cenário internacional se houver uma valorização cambial há uma queda nas exportações,
ocasionando a representação da análise de preços em altos e baixos (FILGUEIRAS et al ,2009
apud SANTANA, 1995).
Segundo Duarte (2004), existe uma oferta de exportação anual estimada em 220.000
toneladas e a demanda em torno de 175.000 toneladas, indicando um excedente de 45.000
toneladas anual ou cerca de 25% da demanda mundial. Apesar do lucro dos produtores estar
reduzindo, em conseqüência dos baixos preços, comparados com outras “commodities” a
produção de pimenta-do-reino é ainda um negócio atrativo. A queda no preço da pimentadoreino no mercado e o crescente aumento dos custos de produção, fazem com que os
produtores diminuam as despesas com adubos, corretivos, defensivos, reduzindo a quantidade
total utilizada ou substituindo os itens mais onerosos. Como conseqüência a produção local
reduz e a oferta tende a forçar o aumento dos preços.
De acordo com Carneiro Junior (2017), este cenário faz com que o mercado da pimenta
do reino funcione dentro de um sistema de concorrência perfeita, do lado da oferta, ou
simplesmente competitivo, onde vendedores individuais têm que aceitar o preço como dado.
Quando se fala do lado da demanda, a estrutura de mercado que se encaixa é a de oligopsônio,
pois, o mercado da pimenta do reino apresenta poucos grandes compradores, ou seja, um
pequeno número de compradores no mercado interno e um alto número de compradores no
mercado externo.

28%

72%

Sim
Não
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Figura 3- Relato dos agricultores com relação a oferta da pimenta-do-reino no município de
Capitão Poço/PA. Fonte: Autores, 2019.

Em resumo, Santana (1995) observou que na oferta a pimenta é muito inelástica a preço
e quanto à demanda é moderadamente inelástica a preço e a renda. Ao nível de mercado
internacional, uma mudança na política cambial, com a apreciação deste teve efeitos negativos
sobre a exportação. Demais disso, considerar em nível de oferta a produção mundial, ou seja,
os países que possuem potencial para concorrer por parcela de mercado. Nesse sentido, a
orientação é empregar os recursos produtivos de forma eficiente, dado que os custos e produção
da pimenta-do-reino têm sido crescentes.
Para Carneiro Junior (2017), Quando se reúne compradores (demanda) e vendedores
(oferta), cada lado com vontade e capacidade para negociar, os dois lados certamente tem
objetivos diferentes. Tal estabilidade pode ser breve, durando apenas um dia, mas, ainda sim,
por pequeno intervalo de tempo, o mercado pode ter o seu ponto de equilíbrio.
Dessa forma, o estado do Pará nos últimos anos, vem passando por problemas de
redução na produção da pimenta-do-reino, devido severos ataque da doença Fusariose
(Fusarium solani f. sp. piperis) sem o sucesso de técnicas de manejo inadequadas ou
ultrapassadas tendo assim um decréscimo na rentabilidade financeira do produtor. Essa
problemática merece uma atenção especial, para que esta commodity consiga se desenvolver
adequadamente, trazendo aumento de produção e consequentemente de oferta para a
exportação, já que se trata de uma cultura co alto potencial financeiro, ajudando assim na
rentabilidade dos agricultores familiares da região norte do País, além de contribuir na
economia brasileira.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verificou-se que o principal meio de comercialização da pimentadoreino é por via do comprador local da região, sendo que a procura desta cultura nos últimos
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cinco anos diminuiu de acordo com o relato dos produtores e isso ocasionou na diminuição da
oferta devido oscilações de preço desta commodity.
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Lixo ou Dignidade? O Caso da Cooperativa de Catadores de Santa Helena – PR
Garbage or Dignity? The Case of the Waste Pickers Cooperative Santa Helena - PR
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Resumo
Este trabalho aborda o caso da Cooperativa de Catadores do Município de Santa Helena, no
Estado do Paraná. Criada inicialmente para atender a demanda individual ou particular de
algumas pessoas, acabou se tornando referência na região e no estado em termos de
organização, produtividade e cidadania. O propósito do trabalho é demonstrar a sequência de
acontecimentos e os processos pela qual a cooperativa passou até a fase atual, bem como
explicitar as fases essenciais para o enraizamento e crescimento do projeto. Os instrumentos
metodológicos utilizados foram de observação direta e entrevista não estruturada, além da
análise documental e histórica. As conclusões mostraram uma linha de tempo claramente
caracterizada por acontecimentos marcantes dentro da cooperativa, ligados a fatos históricos de
extrema dedicação dos seus membros e profunda parceria com o poder público local e outros
agentes fomentadores, como justificativa para o sucesso e referência deste projeto. Além disso,
descobriu-se que a cooperativa não tem funcionado apenas como importante meio de
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preservação e conscientização ambiental, mas como instrumento de empoderamento e
devolução de dignidade a dezenas de famílias.
Palavras-chave: Lixo. Resíduos. Coleta. Cooperativismo. Dignidade.
Abstract
This paper deals with the case of the Cooperative of Collectors of the Municipality of Santa
Helena, in the State of Paraná. Created initially to meet individual and particular demands of
some people, it became a reference in the region and state in terms of organization, productivity
and citizenship. The purpose of the work is to demonstrate the sequence of events and the
processes through which the cooperative has passed to the present phase, as well as to explain
the phases essential to the rooting and growth of the project. The methodological tools used
were direct observation and unstructured interview, besides documentary and historical
analysis. The conclusions showed a timeline clearly characterized by marked events within the
cooperative, linked to historical facts of extreme dedication of its members and deep partnership
with the local public power and other incentive agents, as justification for the success and
reference of this project. In addition, it was discovered that the cooperative has not only
functioned as an important means of preservation and environmental awareness, but as an
instrument of empowerment and return of dignity to dozens of families.
Key words: Garbage. Waste. Collect. Cooperativism. Dignity.

1. INTRODUÇÃO
A evolução do sistema capitalista e consumista, por consequência, tem gerado em
todas as partes do mundo, um acúmulo cada vez mais significativo de lixo e resíduos. Indícios
claros mostram que a produção per capita tem aumentado significativamente ano após ano,
chegando a ser de um quilo por pessoa/dia.
Neste contexto, o gerenciamento dos resíduos que podem ser reciclados ou
reaproveitados passa a ser uma temática de urgência para a humanidade, quando confrontados
os contextos sociais, ambientais e econômicos. Abordar este assunto em termos de pesquisa,
procedimentos e ações práticas, tende a gerar consequências consideravelmente benéficas para
as atuais e futuras gerações.
No Brasil a gestão dos Resíduos Sólidos é normatizada pela Política Nacional dos
Resíduos Sólidos (PNRS), sobre a qual este trabalho abordará no seu interior, a qual
regulamentou, incentivou e gerou linhas claras de responsabilidade e parcerias entre os poderes
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nas mais diversas atividades que envolvem o processo de recolha e processamento de resíduos
sólidos.
Neste trabalho, em especial, se aborda a experiência vivida pela Cooperativa de
Catadores do Município de Santa Helena, no Estado do Paraná, enquanto atores sociais
integrados e organizados. Apresenta-se a forma de organização, linha do tempo de suas ações,
a situação atual, e seus impactos em termos de resgate da dignidade das pessoas envolvidas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos– PNRS
Até o início da década de 1990, apesar da existência de discussões acerca da necessidade
de regulamentação das atividades e obrigações para a gestão de resíduos sólidos, a sociedade
brasileira convivia com um cenário indefinido, surgindo um primeiro Projeto de Lei para
impetrar sobre o acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação dos resíduos de
serviços de saúde. Após alguns anos um esboço mais amplo tratava da gestão de resíduos
sólidos de forma mais ampla através da Proposição Conama, o qual não chegou a ser publicado,
e em seguida, discussões avançavam em grupos de trabalho, comissões especiais e instituídas
pela Câmara dos Deputados e em congressos, até que em 2010 foi aprovado o Projeto de Lei
203/91, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, sancionada pelo Presidente
da República e publicada no Diário Oficial da União na forma de Lei nº 12.305 em 03 de agosto
de 2010 (TUMOLO, 2014).
Esta política em suas disposições gerais, Art. 4o, esclarece que a mesma:
reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações
adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e
ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Essa lei é um marco regulatório para tratar a problemática dos resíduos sólidos, com a
previsão de destinação final adequada de resíduos com a chamada responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto, a logística reversa dentre outros pontos
(LATORRE, 2018).
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E de acordo com Cavalcanti (2002), as finalidades da PNRS, vão muito além da questão
central da definição de diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos
sólidos no país, pois se agrega também intensa conotação social, ou seja, institui a
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e cria metas importantes que irão
contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis
nacional, estadual, e municipal, além de impor que os particulares elaborem seus planos de
gerenciamento dos resíduos.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 230, deixa explicito também que “é dever
de todos os entes federativos proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas”. E na Lei 2.305/10 que institui a PNRS, institui-se como objeto e campo de
aplicação a seguinte normativa:
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis. § 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao
gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010)

2.3 Desenvolvimento Sustentável
Sustentabilidade, de acordo com Cavalcanti (2002), significa o reconhecimento de
limites biofísicos colocados pela biosfera no processo econômico, obrigando-o a operar em
sintonia com os princípios da natureza, aos quais as capacidades e taxas de regeneração e
absorção sejam respeitadas e cuja integridade não possa ser deformada.
Para Latorre (2018), dentre inúmeros problemas levantados sobre a questão ambiental,
um dos grandes problemas que o mundo enfrenta atualmente e que vem chamando a atenção é
a produção cada vez maior de resíduos em função do consumo desenfreado de produtos e dos
atuais padrões de produção e consumo das sociedades, fator este decorrente do avanço da
tecnologia, com a criação de novos produtos que incentivam a sociedade em consumir de forma
descomedida, sem se preocupar com o que aquele resíduo pode causar se não houver uma
destinação adequada a ele.
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Porque com o atual modelo de crescimento econômico, norteado pela globalização e
pelos avanços tecnológicos, segundo Santos e Cândido 2013, promoveram, por um lado, a
elevação dos índices econômicos, e por outro, contribuíram decisivamente para a degradação
ambiental, surgindo à busca por novos paradigmas de desenvolvimento sustentável.
Nesse processo, procura-se conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação
ambiental, com boas e harmônicas relações sociais, dentre as limitações ecológicas do planeta
com as gerações futuras para que estas tenham a chance de existir e viver bem, de acordo com
as suas necessidades (SANTOS e CÂNDIDO, 2013).
E nesse cenário, a adequada destinação dos resíduos sólidos e o produto resultante desta
atividade, de acordo com Tumolo (2014), geram impactos sócio ambientais positivos que
abrangem uma cadeia complexa, desde aspectos econômicos como a geração de emprego e
renda até a perspectiva ambiental, adquirindo representatividade e importância no tratamento
dos resíduos sólidos.
2.4 A Relação dos Resíduos Sólidos com a Sustentabilidade

A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a definição de resíduo sólido,
como material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas. Dias
(1998) comenta que essa, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o
avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e
econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, porque prevê a redução
na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um
conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos
sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação
ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).
Pois a degradação ambiental provocada pelo lixo disposto a céu aberto sem nenhum
tratamento é uma prática comum em diversos municípios brasileiros. Segundo Rodrigues
(1997), no Brasil há 30 anos, cada pessoa produzia entre 200 a 500g de lixo por dia, enquanto
hoje se produz em média 1 kg/dia. E esse aumento é mais assustador quando comparado com o
padrão americano que chega a ser o dobro desse valor, colocando em risco todo planeta se este
mesmo consumo fosse estendido para as demais parcelas da população mundial.
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E infelizmente esses dados refletem o perfil de uma sociedade onde a qualidade de vida
é confundida com a aquisição cada vez maior de bens de consumo, sem refletir sobre seus
descartes, dos quais as alternativas que predominam hoje estão longe de ser a melhor opção
Dias, (1998). Além do fator referente ao resíduo produzido na zona rural, que de vez é
esquecido, mal destinado e nada reaproveitado, sendo extremamente urgente uma política de
mudanças neste paradigma.
Considerando é claro, que toda a questão dos resíduos passa por um aspecto básico, qual
seja a educação para uma nova consciência ambiental, seja da criança, do trabalhador em geral,
do cidadão, acredita-se que a destinação será efetiva através de ações concretas que apresentem
resultados visíveis a toda sociedade, a exemplo da coleta seletiva. Porém neste contexto, é
necessário mobilizar a comunidade para sua participação efetiva e ativa em tal procedimento,
separando os materiais recicláveis e/ou reutilizáveis e descartando-os seletivamente, devido à
reciclagem ser um processo que interessa ao meio ambiente, constituindo em instrumento eficaz
para a preservação dos recursos naturais, pois implica a reintrodução dos materiais no processo
produtivo, reduzindo o desgaste físico do meio, assim demonstrando ser algo fácil, além de
vantajoso. Basta o desejo e a boa vontade de todos (MARQUES, 2005).
Outro aspecto importante está relacionado a política da logística reversa, que estimula e
incentiva aos geradores de resíduos a sua correta destinação e ao reaproveitamento, além do
incentivo à utilização de matérias primas menos degradantes e da busca pela eficiência na
sustentabilidade (TUMOLO, 2014, p. 9).
Uma vez que, o incorreto tratamento dos resíduos sólidos pode ocasionar muitos
impactos significativos, desde prejuízos financeiros e principalmente ambientais, porém de
acordo com Tumolo (2014, p.6) a frequência e o impacto, dos danos financeiros apresentam-se
‘com grandes possibilidades de recuperação no médio e longo prazo, o que não é o caso dos
prejuízos ambientais’.
Na concepção de Tumolo (2014, p.21) a atividade dos catadores está também
regulamentada pela PRS, na Lei 12.305/2010, que em seu 2º capitulo, trata da “integração dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”, e também em seu terceiro capitulo, “o incentivo
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à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis”.
Há de se destacar a seção I, primeiro parágrafo, que delibera a priorização no acesso aos
recursos da União os Municípios que: “II implantarem a coleta seletiva com a participação de
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda”.
Neste sentido, o mesmo afirma ainda, que tanto o setor privado quanto a gestão pública
tem o papel fundamental no desenvolvimento da atividade dos catadores e de suas cooperativas.
Sendo o setor privado o responsável por criar condições mercadológicas relacionadas à cadeia
produtiva da reciclagem, mas, sem a participação do poder público, sua organização não ocorre
por completo (TUMOLO, 2014, p. 21). Ou seja, onde não exista um conjunto de outras
dimensões, baseadas em aspectos políticos, institucionais, sociais e ambientais, as bases teóricas
e metodológicas que sustentaram o estabelecimento do atual modelo de crescimento econômico
e sua reiterada inobservância dos limites impostos pela natureza, especialmente no que concerne
a apropriada destinação residual do momento atual, fazendo-se necessário uma mudança na
estrutura dos meios de produção, conciliando-os com o desenvolvimento sustentável local, seja
urbano ou rural (SANTOS e CÂNDIDO, 2013).

2.5 Cooperativismo
Segundo Torres (2008, p.43) “As organizações de catadores são entidades que agregam
valor ao trabalho do catador e aumentam o poder de negociação com os demais agentes na
cadeia dos recicláveis”.
Cabe ressaltar que as associações e as cooperativas se diferem quanto à suas finalidades.
As associações não possuem fins comerciais, diferente das cooperativas que têm como objetivo
uma atividade econômica em benefício comum dos associados (IRON, 1997 apud TORRES,
2008). Assim, as organizações de catadores denominadas de associação podem ser chamadas
de “pré-cooperativas” (MARTINS, 2006, p.90).
As cooperativas possuem legislação própria (Lei nº. 5.764/71) e na Constituição Federal
de 1988 é determinado que o Estado deve dar apoio, incentivo e tratamento tributário
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diferenciado ao ato cooperativo. Desta forma o cooperativismo é a formação mais indicada para
as organizações de catadores de material reciclável.
Em se tratando de cooperativismo, este tem uma existência milenar sendo discutido e
estudado por diferentes perspectivas e em diferentes épocas. A ideia de cooperação parte do
princípio de que as pessoas quando se unem, apresentam uma maior capacidade de produção
de recursos. Conforme aponta Sinhorini:
“A solidariedade, a ajuda mútua e a cooperação entre as pessoas são resultantes de
suas próprias necessidades na busca de solucionar ou aliviar o peso dos problemas que
afetam o grupo.” (SINHORINI, 2007, p.61).

Com isso, o cooperativismo pode ser considerado uma das formas mais apropriadas de
organização das pessoas (ação coletiva) para alcançar um objetivo comum.
No cooperativismo, o fim social se confunde com os desígnios econômicos. Tal reunião
de propósitos – uma espécie de “dois em um” – foi bem traduzida pelo ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, em seu pronunciamento na cerimônia de abertura do evento Rio Cooperativo
2000:
“[...] a cooperativa, como uma empresa, caracteriza-se por aliar diretamente, na
mesma organização cooperativa, dois aspectos fundamentais do desenvolvimento
sustentável: a racionalidade econômica e o sentido da solidariedade social. Um híbrido
de empresa e organização do terceiro setor, uma empresa com coração. ”

Em vista disso, as cooperativas são empresas reconhecidamente comprometidas com o seu
público (cooperados) e respectivas comunidades.
Na definição dada por Elias (2004, p.10), cooperativa é:
[...] uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para
satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns,
por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida.

As cooperativas ultrapassam a função econômica para exercer também funções sociais,
dentro de um plano interno, melhorando as relações pessoais e, em um plano externo, como
defensora da cidadania, do meio ambiente e da comunidade.
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O incentivo à formação dos empreendimentos familiares de pequeno porte e de grupos
associativistas pode ser um caminho para o alcance do desenvolvimento sustentável com
inclusão social nas nações menos desenvolvidas.
Zaneti (2006) destaca que no momento que haja um modelo de gestão de resíduos
sólidos urbanos baseados na participação e na responsabilização de todos os agentes envolvidos
gerar-se-á como consequência um emponderamento das comunidades. Este emponderamento
resultará em um modelo de gestão adaptado às peculiaridades do local e fortalecerá as
organizações de catadores.

2.6 A força do cooperativismo no processo do desenvolvimento sustentável
Observa-se um crescente aumento de catadores de material reciclável que estão
buscando ganhar espaço nos diferentes formatos organizacionais se articulando coletivamente
para superarem as barreiras estruturais que lhes impedem se apropriar de um maior valor por
seu trabalho. Quando organizados, conseguem estabelecer relações de mercado alternativas,
permitindo que avancem no âmbito da cadeia produtiva, com agregação de valor ao material
reciclável por meio de projetos beneficentes. Além disso, uma organização de grupos possibilita
a negociação com o poder público e com outros setores da sociedade visando parcerias e
políticas governamentais para maior valorização como categoria profissional e sujeitos
detentores de direitos.
Desta forma, a formação de associações e cooperativas surge como uma estratégia de
organização econômica para trabalhadores pouco assistidos. Ademais, as cooperativas possuem
finalidade essencialmente econômica, com o objetivo de viabilizar o negocio de seus
cooperados junto ao sistema de comercialização.
A sociedade cooperativa é regulada pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
modificada parcialmente pela Lei nº 6.981, de 30/03/82, que define a política nacional de
cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. A legislação
cooperativista tem respaldo em vários dispositivos de nossa Constituição Federal e Estadual.
O artigo 3º, da Lei nº 5.764/71, conceitua a cooperativa como sendo:
“o tipo de sociedade celebrada por pessoas que se obrigam
reciprocamente a contribuir com bens e serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum e sem objetivo de lucro”.
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Também se pode conceituar a sociedade cooperativa como a sociedade de pessoas com
capital variável, que se propõe, mediante a cooperação de todos os seus associados
(cooperados), ao exercício de atividades ou à execução de negócios em proveito deles próprios.
A missão fundamental das cooperativas é servir como intermediária entre o mercado e
as economias dos cooperados para promover o seu incremento. Diferentemente das sociedades
de capital, em que o voto é proporcional ao capital de cada investidor, a cooperativa é uma
sociedade de pessoas, em que cada cooperado tem direito a um único voto. Desta diferenciação
fundamental decorrem diversas implicações para o processo de gestão em cooperativas, em
especial na relação entre cooperado-cooperativa (BIALOSKORSKI, 1997, p.515).
Segundo Antonialli e Souki (2005), a doutrina cooperativista surgiu em 1844, com o
movimento de um grupo de vinte e oito tecelões ingleses do distrito de Lancashire, os quais
fundaram uma cooperativa de consumo denominada “Rochdale Society of Equitable
Pionners”, cujo objetivo era encontrar formas para melhorar sua precária situação econômica
através do auxílio mútuo.
O trabalho organizado em cooperativas é visto como um espaço de segurança e liberdade
em relação à atividade individualizada no lixão ou nas ruas, mesmo mantendo uma serie de
precariedade em termos de condições laborais (CHERFEM, 2016).
De acordo com Scherer-Warren e Luchmann (2011, p. 28), as articulações da sociedade
civil em formato de redes propiciam maior empoderamento dos movimentos sociais e suas
organizações “na medida em que aproximam e criam espaços interorganizacionais de trocas
materiais e simbólicas, comunicação e debate, entre as bases das ações coletivas”.
No Brasil a lei nº. 9.867 de 10 de novembro de 1999 passa a ver as Cooperativas sociais
como uma nova forma de organização com objetivo de gerar oportunidades para indivíduos
desfavorecidos pela ordem econômica corrente (BRASIL, 1999).
Para Sette, Sette e Souza (2005), o ponto fundamental nas cooperativas é encontrar o
equilíbrio entre três diferentes níveis de interesse de seus associados: o econômico, o social e o
político. No nível econômico, os interesses residem no crescimento mútuo do patrimônio do
associado e da cooperativa; no nível social, os interesses estão ligados ao leque de prestação de
serviços no qual os associados e familiares possam ser beneficiados, e finalmente, no nível
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político, os interesses estão ligados tanto às disputas internas pelo poder como também à
competitividade da cooperativa e de seus associados frente à sociedade.
Para Fé e Faria (2011), as cooperativas de segundo grau são fundamentais para a redução
da dependência em relação aos atravessadores e sucateiros, na medida em que buscam
centralizar a negociação para a comercialização dos resíduos e obter maior poder de barganha
nos processos negociais e na formação dos preços dos resíduos. Além disso, permitem o
interrelacionamento entre os catadores dos diferentes empreendimentos e a sistematização das
informações quanto ao nível de organização dos seus processos produtivos.
Segundo Pepinelli (2011), essas cooperativas ou associações interagem de maneira
diferenciada na cadeia produtiva da reciclagem conforme o tipo de resíduo comercializado, as
tecnologias utilizadas e as parcerias estabelecidas.
Mas avançar na cadeia produtiva não significa necessariamente possuir tecnologias para
beneficiar os resíduos para além da triagem e prensagem. No caso dos empreendimentos de
catadores, o acesso ao conhecimento do mercado dos resíduos e a capacidade da cooperativa
em negociar os produtos, a especialização na triagem dos resíduos, a venda direta para a
indústria sem a figura do atravessador, a quantidade de resíduos comercializados e o acesso às
tecnologias para a coleta, triagem, prensagem e comercialização dos resíduos são fatores que
determinam o seu avanço na cadeia produtiva da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos.
Portanto, se um empreendimento está separando os resíduos com um grau de especialidade
elevado e agregando valor ao produto ou se já comercializa algum dos resíduos com a indústria
podemos afirmar que este empreendimento está avançando na cadeia produtiva da reciclagem
dos resíduos sólidos (PEPINELLI, 2011, p. 145-146).
Atualmente, os mercados não conseguem dar suporte ao desenvolvimento dos setores
populares e o Estado não consegue sustentar mesmo as questões de subsistência. Volta-se,
então, a atenção para um contexto de reforma em que os setores populares passam a desenvolver
iniciativas autônomas, as chamadas empresas sociais, cuja finalidade central é exercer
atividades econômicas, comerciais ou não, com objetivo de satisfazer objetivos sociais e não de
maximização dos lucros (SINGER, 2004).
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Esses objetivos sociais podem ser compreendidos como o desenvolvimento de soluções
para a redução da desigualdade social, do desemprego e para a inclusão dos indivíduos
marginalizados na sociedade (HIMELFARB; SCHNEIDER, 2009).
Em suma, os resíduos sólidos, são um meio individual de subsistência, e acima de tudo
um meio coletivo de organização, de geração de renda, de qualidade de vida e proteção
ambiental (TUMOLO, 2014).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas visitas à sede da Cooperativa, além de contatos via telefone e meio
eletrônico. Quanto aos procedimentos, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas
com os coordenadores da cooperativa, além da observação direta, pesquisa documental e
bibliográfica.
As pesquisas exploratórias são explicadas por Gil (2007), como um método utilizado
para proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou
a construir hipóteses, enquanto que as pesquisas descritivas são explicadas por Marconi e
Lakatos (2011) como um tipo de estudo que pretende descrever os fatos e fenômenos de
determinada realidade, como também descrever as características de uma população, um
fenômeno ou experiência. Neste caso, diretamente ligada aos objetivos deste trabalho.
A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e
páginas de internet (FONSECA, 2002), enquanto que a pesquisa documental recorre a fontes
mais diversificadas e dispersas. São exemplos de pesquisa documental: tabelas, relatórios,
documentos oficiais, cartas, entre outros (GIL, 2010).
A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo uma forma
racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um
conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa possível, com o mínimo de
esforço de tempo (GIL, 2010).

4. RESULTADOS ALCANÇADOS
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Como forma de balizar e contextualizar situação atual, cabe apresentar, em um primeiro
momento, o resgate histórico das principais atividades da associação no decorrer dos últimos
dezessete anos. De acordo com dados levantados no decorrer da pesquisa, estes mostram que
no ano de 2002 haviam apenas 12 (doze) catadores ou famílias envolvidas com a coleta de
materiais recicláveis no município de Santa Helena. Pessoas estas muitas vezes confundidas
com moradores de rua e consideravelmente discriminadas pela população local.
No ano de 2004, surge a Associação de Catadores e o processo de organização,
formalização e assessoramento direto das famílias envolvidas. Neste mesmo ano o Município
repassa em concessão de uso um barracão de 1.500 m2 com esteira, prensa, refeitório, EPIs, por
meio de convênio, além de uniformização de todas pessoas envolvidas no projeto.
Neste mesmo ano, o Município de Santa Helena repassa ainda, também em concessão
de uso, por meio de convênio, três caminhões com motorista para coleta dos materiais reciclados
e transporte até o barracão. Assim, o que antes era realizado em apernas algumas ruas da cidade,
passa a ser gradativamente em todo o município.
No ano de 2010, por meio de um pequeno ajuste, surge a “Associação dos Agentes
Ambientais de Santa Helena – Amigos do Meio Ambiente”, com o objetivo de realizar, de
maneira mais acurada, recepção e triagem dos materiais recicláveis. Porém observa-se neste
instante que a conotação da conscientização social e ambiental passa a ser, de certo modo, mais
efetiva e acurada. Inclusive, é justamente neste ano que o Município passa a distribuir sacos
apropriados para que a população faça a separação dos materiais recicláveis e encaminhe aos
agentes ambientais.
No ano de 2013, após um incêndio ocorrido em 2011, novos investimentos foram
realizados em parceria com a Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal, modernizando o
processo e incentivando a permanência das famílias envolvidas. Neste mesmo ano o município
de Santa Helena sediou o Fórum Regional Lixo e Cidadania, que contou com a presença do
Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclado.
No mês de agosto de 2015, Santa Helena se tornou referência na região da Bacia do
Paraná III 233 em Coleta Seletiva, separação e destinação de material reciclável, por ser o
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Bacia do Paraná III – termo utilizado para identificar uma das divisões das bacias do Rio Paraná. Localizada
na mesorregião Oeste do Paraná, com área de 8.000 km2, abrangendo 28 municípios paranaenses.
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primeiro município a pagar por este serviço, devidamente autorizado por meio de Lei
Municipal.
No ano de 2016 a Prefeitura Municipal instala lixeiras específicas de separação em todo
o município e o cronograma de coleta seletiva é ampliado para as comunidades do interior,
gerando a premiação ao município (em 2018) de Cidade Pró-Catador Paraná, do Ministério
Público do Trabalho.
A figura a seguir expressa a linha do tempo da cooperativa, a partir de sua fundação.

Figura 1 – Linha do tempo / histórico da cooperativa (2002 – 2019)
Fonte – Os autores
No que se refere aos números atuais do programa, em 2019 são 65 (sessenta e cinco)
famílias envolvidas no projeto e a média de recolhimento mensal se aproxima de 70 (setenta)
toneladas. O pagamento acordado em estatuto é “por dia trabalhado”, rateado pela
produtividade. Ou seja, quanto maior o volume reciclado e maior a dedicação de cada membro
cooperado, maior será seu salário mensal.
Ainda no que ser refere à média salarial dos membros cooperados, a pesquisa conseguiu
levantar que, em sua maioria, os cooperados têm remuneração superior ao salário mínimo
nacional (proporcionalmente aos dias trabalhados). As figuras a seguir mostram o rendimento
médio por cooperado no ano de 2018 e no mês de abril de 2019, respectivamente:
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Figura 2 – Rendimento médio mensal dos associados – ano de 2018
Fonte – Os autores

Figura 3 – Rendimento médio dos associados / abril 2019 Fonte:
Os autores
Observa-se que o rendimento médio mensal dos cooperados é, na sua grande maioria,
superior ao salário mínimo nacional vigente, mesmo com a dedicação ao trabalho (tempo de
trabalho diário) sendo consideravelmente menor. A grande maioria dos cooperados tem outras
atividades laborais e trabalha nas atividades da cooperativa apenas em meio período.
Quanto à caracterização dos cooperados, a pesquisa mostrou que são 62% homens e
38% mulheres, com idade que varia de 20 a 30 anos (38%), 31 a 40 anos (14%) e mais de 41
anos (48%).
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No que refere à escolaridade, apenas um dos cooperados possui ensino superior
completo. A grande maioria (81%) tem apenas o ensino básico ou fundamental, enquanto que
18% concluiu o ensino médio.
A figura a seguir traz o detalhamento do peso total dos resíduos recolhidos no ano de
2018, bem como o valor financeiro arrecadado pela cooperativa no ano correspondente.

Figura 4 – Peso dos resíduos e valor arrecadado / ano 2018 Fonte:
Os autores

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não restam dúvidas do legado e da contribuição da Cooperativa de Catadores de Santa
Helena no que diz respeito ao desenvolvimento territorial sustentável, uma vez que o processo
de reciclagem, além de preservar, contribui para a diminuição significativa da poluição do solo,
da água e do ar, afinal são quase 100 toneladas de lixo que deixam de ser jogadas nos aterros
sanitários do município todos os meses. Porém, a maior e mais significativa contribuição deste
projeto, desta ação ou desta cooperativa talvez não esteja, diretamente, nestes quesitos.
Durante o processo de pesquisa, observação e construção deste trabalho, foi nítida e
clara a expressão de alegria e felicidade no semblante das pessoas envolvidas no projeto. Há
um clima de extrema cumplicidade, companheirismo e ajuda mútua no ambiente de trabalho.
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As pessoas trabalham alegres, felizes, satisfeitas e, acima de tudo, com sentimento de
pertencimento.
Em um dos momentos, inclusive, a equipe responsável pela coleta dos dados ouviu de
um dos cooperados a seguinte frase: “eu tenho muito orgulho de vestir este uniforme”. Em outro
momento o relato de foi de que em várias situações a sede da cooperativa é visitada por
empresas que comercializam veículos e financiamentos, oferecendo aos cooperados a
facilitação da aquisição.
Diante destas situações ora relatadas, não nos resta concluir que a principal contribuição
da cooperativa está em devolver a dignidade à estas famílias. O sentimento de pertencer e ser
aceito, de forma humana, segura e valorizada, em nada pode ser comparado.
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Grupo de Trabalho: Agricultura de montanha e sistemas agroflorestais
Resumo
Na Região Serrana Fluminense, agricultores incentivados pela perspectiva do mercado
diferenciado e promissor, tem se verificado a produção, ainda em pequena escala, de diversas
variedades de lúpulos. Nesse contexto, formou-se Rede de Fomento à Cultura do Lúpulo.
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Assim, para uma maior disseminação do cultivo de lúpulo e para que possa ser uma alternativa
comercial para os agricultores da região, é necessário caracterizar as variedades adaptadas às
condições ambientais locais no que diz respeito ao desenvolvimento no campo e ao potencial
produtivo. Para tanto, a referida rede apresenta-se como espaço importante para articular
conhecimentos e estabelecer pontes de integração entre atores produtivos, alavancando ações
de desenvolvimento regional alicerçadas em marcas e produtos identificados com os ambientes
de montanha locais.

Palavras-chave: Ambientes de Montanha; Rede Local; Marca Local; Produção Cervejeira;
Desenvolvimento Local.

Abstract
In the Mountain Region of the State of Rio de Janeiro, farmers encouraged by the perspective
of a differentiated and promising market have produced hops in a small scale with several
varieties. In that regard, the Hops Knowledge Promotion Network has been created for a
greater dissemination of hops cultivation and for farmers to be able to have a commercial
alternative in the region, it is necessary to characterize the varieties adapted to local
environmental conditions with regard on the development in the field and its productive
potential. Therefore, this network is important to articulate knowledge and establish bridges of
integration among productive actors, leveraging regional development actions based on
brands and products identified with local mountain environments.
Key words: Mountain Environments; Local network; Local Brand; Brewery production; Local
Development.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil importa cerca de 4 mil toneladas de lúpulo por ano, totalizando um custo de 200
milhões de reais (ARAÚJO, 2016). Recentemente o cultivo de lúpulo no Brasil tem se
apresentado como viável em várias regiões do país, e sua produção despertado a atenção de
vários produtores de cerveja, uma vez que a qualidade da bebida torna-se diferenciada,
principalmente seu aroma, quando do uso das flores frescas ou apenas desidratadas, pois assim
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conservam melhor suas propriedades originais, distintamente do que ocorre quando do seu uso
tradicional na forma peletizada.
As grandes regiões produtoras de lúpulo no mundo encontram-se no Hemisfério Norte, na faixa
entre as latitudes 30 ° e 55 °, que compreende as regiões frias da América do Norte, Europa e
Ásia. Traçando uma faixa similar no Hemisfério Sul, fica-se restrito a pequenas áreas austrais
da África, Oceania e América do Sul, que excluem o Brasil. Porém, experiências com cultivo
de lúpulo no país tem revelado que, apesar de não estarmos em latitudes ditas ideais para a
cultura, o manejo adequado e a seleção de variedades adaptadas aos nossos ambientes tropicais
têm viabilizado relativo sucesso para essas iniciativas no país.

2. HISTÓRICO DO LÚPULO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: DOS PRIMEIROS
PLANTIOS A SUA ACLIMATAÇÃO NA REGIÃO SERRANA
As primeiras plantações do lúpulo no Brasil se misturam ao início da agricultura na cidade do
Rio de Janeiro, quando o Comendador Antônio José Gomes Pereira Bastos adquiriu a Fazenda
Piaí, na região de Santa Cruz, por volta de 1856 com a intenção de introduzir a cultura do lúpulo
na cidade para ser fornecido à Imperial Fábrica de Cervejas (FRIDMAN, 2002). Contudo, não
se tem a confirmação da plantação de fato nessa data. Somente em 1869, conforme importante
publicação para a história da agricultura - Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense
de Agricultura - tem-se o registro do cultivo dessa cultura, onde já se anunciava que seriam
necessárias pesquisas para que o lúpulo pudesse se estabelecer no Brasil e, especificamente no
estado do Rio de Janeiro.
Essas primeiras plantações no Brasil foram promovidas pelo Comendador Pereira Bastos, 159
plantas. Ainda nesse ano, foram registrados resultados positivos na Fazenda Normal, no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, pelo Dr. Glasl, então seu Diretor, onde atualmente é o Solar da
Imperatriz, como relatado pela historiadora Begonha Bediaga.
Há registros a respeito da cultura, de 1870, abordando as variedades utilizadas e algumas
observações sensoriais, bem como características do solo e observações sobre sua evolução
(SOCIEDADE...; NOTÍCIAS..., 1870).
“No Brasil (...) a cultura desta planta está ainda em ensaios. (...)
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Faltam-nos ainda observações sobre este ponto importante, o que
tratamos de fazer agora na Fazenda Normal; dentro de um ano
esperamos dispor de alguns mil pés, e nesta escala poder-se-á fazer
todas as experiências e observações necessárias à cultura do lúpulo no
Brasil, e em mais larga proporção fazer distribuições de mudas desta
planta, cultivada naquela Fazenda. (...) Publicaremos depois o
resultado destas observações e experiências acompanhadas das
análises químicas dos terrenos” (...) (GLASL, 1870a, p. 34 citado por
Capilé, 2010).

Apesar do sucesso inicial, de acordo com Capilé (2010), o calor e a seca na cidade do Rio de
Janeiro no ano de 1881 dizimou o cultivo, encerrando a iniciativa no local. A partir do restou
das plantas foram produzidas mudas, que foram repassadas para o Conde de Nova Friburgo,
Sr. Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, iniciar o plantio de lúpulo visando sua aclimatação na
Região Serrana Fluminense.
Não há relatos do resultado dessa iniciativa, mas acredita-se que possivelmente pela
inadequação das condições locais para as variedades testadas, também na região essa iniciativa
não avançou na época.
Porém, mais recentemente, desde 2016, na Região Serrana Fluminense tem se verificado a
produção, ainda em pequena escala, de diversas novas variedades de lúpulos, por agricultores
incentivados pela perspectiva do mercado diferenciado e promissor das cervejas artesanais e,
especialmente, com a criação da lei estadual 7954/18, que reconhece o Polo Cervejeiro
Artesanal de Nova Friburgo e Região, o qual conta atualmente com 28 marcas oriundas de 12
fábricas (MULTIPLIX, 2019).
Nesse contexto, formou-se em junho de 2018, a Rede de Fomento à Cultura do Lúpulo na
Região

Serrana

Fluminense

http://www.redelupulo.com.br/)

(Figura

(Rede
1),

Lúpulo

envolvendo

Serra

pesquisadores

Fluminense
da

–

Embrapa

(Agrobiologia, Agroindústria de Alimentos e Solos), da Pesagro-Rio, professores da UFRRJ,
extensionistas da Emater-Rio, produtores de lúpulo e de cerveja artesanal, Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), Beer Aliance Nova Friburgo e
Região, Viveiro Ninkasi, além de representantes do MAPA, Sebrae e Banco do Brasil. A rede
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reúne uma série de iniciativas realizadas por diversas instituições, empresas e pessoas que
dentro de suas áreas de atuação, disponibilizam e compartilham conhecimentos e recursos para
que a cultura do lúpulo se torne uma atividade viável na região (REDE LÚPULO SERRA
FLUMINENSE, 2019).

Figura 1. Logomarca da Rede Lúpulo Serra Fluminense associando imagens das montanhas
locais a representação da flor do lúpulo. (Elaborada por Marcos Moulin - Embrapa
Agroindústria de Alimentos).
Fonte: REDE LÚPULO SERRA FLUMINENSE, 2019.

3. AÇÕES DA REDE LÚPULO SERRA FLUMINENSE E AVANÇOS NOS
AMBIENTES DE MONTANHA LOCAIS
No âmbito da Rede Lúpulo Serra Fluminense, com intuito de divulgar a cultura do lúpulo no
país, em especial das experiências de cultivo no estado fluminense, no ano de 2018 foi realizada
a primeira edição da Festa da Flor de Lúpulo em Nova Friburgo – RJ, no ano de 2019 sua
segunda edição (Figura 2), reunindo palestras técnicas sobre manejo da cultura,
comercialização e utilização do lúpulo, além de espaços de feiras com produtos derivados de
suas flores, oficinas gastronômicas e visitações a produtores de mudas e plantações já instaladas
na região.
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Figura 2. Cartaz da Festa Flor de Lúpulo 2019.
Fonte: Lúpulos Nova Friburgo.
Ainda no ano de 2018 outra conquista e avanço na região foi obtido: a primeira autorização no
Brasil para um viveiro produzir e comercializar mudas de lúpulo, concedida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, após cumprir processo de registro junto ao
Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM. Essa autorização foi para o Viveiro
Ninkasi, localizado em Teresópolis – RJ em março de 2018 (Figura 3), inicialmente vinculada
a cinco variedades (DIÁRIO DE PETRÓPOLIS, 2018) e até 30/06/2019 conta-se com 19
variedades legalizadas pelo RNC: 1- Sterling; 2- Comet; 3- Chinook; 4- Bullion; 5- Crystal; 6Dr.Rudi; 7- East Kent Goldings; 8- Galena; 9- Mapuche; 10- Saaz; 11- Sorachi Ace; 12AlphAroma; 13-H7 leonês; 14-Mitterlfrueh; 15-Neo-01; 16-Teamaker; 17-willamete;
18Yakima Gold, 19-Tettnanger.
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Figura 3. Visita técnica de membros da Rede Lúpulo Serra Fluminense ao Viveiro Ninkasi em
setembro de 2018.
Foto: Renato Linhares de Assis.

Em 2019 mais dois fatos reforçaram o avanço do lúpulo na Região Serrana Fluminense. O
primeiro foi a aprovação pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados do projeto de lei
610/2019, que confere o título de capital nacional do lúpulo para a cidade de Teresópolis – RJ.
O segundo acontecimento importante foi o lançamento pelo governo do estado do Rio de
Janeiro de linha de crédito para a cultura do lúpulo, visando atender produtores interessados em
iniciar ou expandir plantios, visando atender a demanda da indústria cervejeira (MULTIPLIX,
2019). Destaca-se que o estado do Rio de Janeiro foi pioneiro em obter, junto ao Banco Central,
registro para operar crédito rural para lúpulo no país.
Ademais, entre as iniciativas de apoio a expansão da cultura no território fluminense, vem sendo
realizadas diversas atividades de formação técnica relacionadas a produção e processamento
do lúpulo, como cursos, workshops e seminários, com destaque para primeiro Seminário de
Cultivo de Lúpulo, com carga horária de 10 horas de formação, realizado em Teresópolis – RJ.
Essas iniciativas tem sido fundamentais para disseminar conhecimentos de forma a fortalecer
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a emergente cadeia produtiva do lúpulo, que tem se apresentado com grande potencial
agregador de diferentes setores como agricultura, indústria e turismo.
3. O CULTIVO DO LÚPULO NOS AMBIENTES DE MONTANHA DA REGIÃO
SERRANA FLUMINENSE
O desempenho de um material genético é o resultado de suas interações com o ambiente. Logo,
o estabelecimento de índices apropriados que permitam uma melhor compreensão sobre essas
interações é fundamental na avaliação da adaptabilidade de variedades introduzidas no país
(BENINCASA, 2003). Nesse sentido, na Região Serrana Fluminense, para que ocorra uma
maior disseminação do cultivo do lúpulo, faz-se necessário estudos de variedades adaptadas as
condições ambientais locais, com levantamento de informações tanto no que se refere ao
desenvolvimento a campo como ao potencial produtivo em termos de qualidade esperada pela
indústria cervejeira e outros potenciais mercados.
No que se refere aos aspectos de qualidade da produção, é fundamental conhecer nas flores de
lúpulo produzidas na região o teor de seus constituintes químicos, especialmente o rendimento
de β ácidos e óleos essenciais presentes nas variedades de aroma. Como essa variação de
compostos químicos nas plantas pode estar relacionada a fatores genéticos, ecológicos e
fisiológicos, busca-se compreender a produtividade de flores e sua relação com o rendimento
dos princípios químicos desejáveis.
Em relação aos aspectos agronômicos de campo, destaca-se a necessidade de estabelecer
conhecimento de problemas fitossanitários que possam ocorrer localmente (Figura 4).
Considerando que não existe receituário agronômico com agrotóxico autorizado para uso na
cultura do lúpulo no Brasil, estratégias relacionadas ao manejo orgânico devem ser avaliadas,
dentre essas práticas que potencializem o controle biológico conservativo, como uso de plantas
de cobertura de solo que favoreçam a ocorrência de inimigos naturais de pragas e doenças, bem
como melhorias na qualidade dos solos, notadamente no que se refere a seus aspectos
biológicos.
A adubação com bokashi também apresenta-se como particularmente interessante pela
oportunidade de aproveitar o bagaço de cevada, resíduo da produção cervejeira, mas para tal é
importante o desenvolvimento de estudos para o ajuste do processo de produção e uso do
bokashi nesse contexto.
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Esses aspectos, aliados ainda as demandas hídricas e de luminosidade da cultura, constituem
conhecimentos fundamentais que podem favorecer o sucesso da produção do lúpulo na Região
Serrana Fluminense, além de exercitar localmente os conceitos de Economia Circular.

Figura 4. Folha de lúpulo, variedade Saaz, com lesões decorrentes do ataque de ácaros.
Foto: Renato Linhares de Assis.
Nesse cenário, considerando a necessidade de pesquisas alicerçadas em bases científicas para
subsidiar as lacunas de informações sobre o desempenho agronômico de variedades de lúpulo
nas condições dos ambientes de montanha da região, bem como da qualidade fitoquímica de
suas flores, pesquisa experimental de campo vem sendo desenvolvida em uma tese de
doutorado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em parceria com a Embrapa
Agrobiologia, Cervejaria Buzzi, Beer Alliance e Emater-Rio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do ambiente promissor para o cultivo de lúpulo no Brasil, notadamente na Região
Serrana Fluminense, observa-se escassez de literatura acerca de informações sobre o
crescimento das plantas em ambientes fora das áreas de clima temperado tradicionais
produtoras, principalmente sobre as características morfológicas e produtivas, fazendo-se
oportuna a implantação de pesquisas adaptativas com diversas variedades de lúpulo de interesse
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comercial, configurando-se como estratégia eficiente para a identificação de materiais
genéticos promissores, mais adaptadas aos ambientes de montanha da Região Serrana
Fluminense.
Essas informações podem subsidiar as tomadas de decisões acerca da adoção de plantas
adaptadas aos ambientes tropicais e com melhores desempenhos produtivos, de forma que o
lúpulo possa se tornar uma alternativa comercial para os agricultores da Região Serrana
Fluminense, com qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação e clima,
possibilitando futuramente o reconhecimento da diferenciação da cerveja produzida com uma
denominação de origem.
Nesse sentido, considerando que a cadeia produtiva do lúpulo apresenta caráter integrador de
diferentes setores, notadamente agricultura, indústria e turismo, o ambiente da Rede de
Fomento à Cultura do Lúpulo na Região Serrana Fluminense, com instituições e técnicos com
formação e atuação diversas, apresenta-se como espaço importante para articular
conhecimentos e estabelecer pontes de integração entre atores produtivos, alavancando ações
de desenvolvimento regional alicerçadas em marcas e produtos identificados com os ambientes
de montanha locais (Figura 5).

Figura 5. Produção de lúpulo orgânico associado à produção de cerveja artesanal e turismo
rural na localidade de Três Picos em Nova Friburgo, RJ.
Fotos: http://www.mountainsbr.com/Pt/excursao/1/1.
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USO DE DIFERENTES POTÊNCIAS DO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO
CALCAREA CARBONICA EM PLANTAS DE ALFAFA
USE OF DIFFERENT POTENCIES OF CALCARIA CARBONICA HOMEOPATHIC
MEDICINE IN ALFALFA PLANTS
Leonardo Pereira Xavier1
Paulo Henrique Mayer2

Grupo de Trabalho 3: Agroecologia
Resumo
Os impactos gerados pelos insumos de síntese química utilizados na agricultura vem trazendo
a necessidade de desenvolver e aprimorar técnicas de produção aliadas à sustentabilidade. A
ciência homeopática, por sua vez, está intimamente ligada à Agroecologia. O presente trabalho
foi desenvolvido no município de Laranjeiras do Sul - PR, com o objetivo de avaliar a influência
do medicamento homeopático Calcarea carbonica na produção de matéria seca e na formação
de nódulos de bactérias do gênero Rhizobium em plantas de alfafa (Medicago sativa L.). As
plantas foram estabelecidas em sacos plásticos, em delineamento inteiramente casualizado,
recebendo pulverizações quinzenais com preparados homeopáticos diluídos em água destilada.
Os tratamentos foram: Testemunha; Calcarea carbonica CH 6; Calcarea carbonica CH 9;
Calcarea carbonica CH 18. Os resultados para peso de matéria seca e contagem de nódulos de
bactérias do gênero Rhizobium não foram significativos ao nível de 5% pelo teste de Tukey.
Palavras-chave: Homeopatia; Calcarea carbonica, Medicago sativa; Rhizobium; Matéria seca.
Abstract
The impacts generated by the chemical synthesis inputs used in agriculture have brought the
need to develop and improve production techniques associated with sustainability.
Homeopathic science, in turn, is closely linked to Agroecology. This work was developed in
the city of Laranjeiras do Sul - PR, with the aim of evaluating the influence of homeopathic
medicine Calcarea carbonica in dry matter production and nodule formation of bacteria from
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genus Rhizobium in alfalfa (Medicago sativa L.). The plants were placed in plastic bags, in a
completely randomized design, receiving biweekly sprays with homeopathic preparations
diluted in distilled water. The treatments were: Control; Calcarea carbonica CH 6; Calcarea
carbonica CH 9; Calcarea carbonica CH 18. The results for dry weight and nodule count of
bacteria from genus Rhizobium were not significantly different at the 5% level of Tukey's test.
Key words: Homeopathy; Calcarea carbonica, Medicago sativa; Rhizobium, Dry matter.

1. INTRODUÇÃO

O modelo de agricultura desenvolvido de forma predominante nos dias de hoje vem se
consolidando desde o período que ficou conhecido como Revolução verde – que se refere às
mudanças ocorridas no âmbito da tecnologia usada na agricultura, baseada no uso de insumos
de síntese química, mecanização e o melhoramento genético.
Por consequência, o uso de agrotóxicos no Brasil, em 2010 chegou a marca de 15,8 kg
por hectare cultivado (CONSEA, 2013). Esta informação reflete um problema eminente sobre
como tem sido conduzida a agricultura e a produção de alimentos, ocasionando a contaminação
dos solos, da água, prejudicando o equilíbrio da natureza, a qualidade dos alimentos e causando
danos à saúde das pessoas.
A necessidade de desenvolver e aprimorar os métodos e técnicas de produção baseadas
no manejo agroecológico se faz necessário para a mudança desse cenário. A homeopatia se
apresenta como uma ciência que vem ao encontro com esta necessidade, pois contribui para
reestabelecer o equilíbrio dos organismos vivos e dos sistemas nos quais estes estão inseridos.
O uso da homeopatia em seres humanos já tem acumulado muito conhecimento desde
as experiências do médico alemão Cristiano Frederico Samuel Hahnemann até os dias atuais.
Porém, quando se fala do uso da homeopatia em vegetais, ainda temos um grande caminho a
percorrer. Existem boas iniciativas já desenvolvidas no campo da pesquisa e da experimentação,
bem como experiências realizadas por agricultores, mas há a necessidade de avançar para que
o uso desta ciência se torne cada vez mais preciso e provido de clareza a respeito de suas
potencialidades e limitações.
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de contribuir com o acúmulo de
conhecimento quanto ao uso da homeopatia em vegetais. Teve como objetivo avaliar a
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influência do uso do medicamento homeopático Calcarea carbonica, em diferentes potências,
na produção de matéria seca total e na formação de nódulos de bactérias do gênero Rhizobium
nas raízes de plantas de alfafa (Medicago sativa L.) cultivados em solo com pH considerado
baixo para as exigências dessa espécie.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 HOMEOPATIA E AGROECOLOGIA

O

elevado uso de insumos de síntese química utilizados pela agricultura do período

pós revolução verde trouxe impacto de várias ordens, desde a contaminação do ambiente, tais
como do solo, das águas, do dano à saúde humana, além da dependência econômica gerada dos
agricultores para com as empresas produtoras destes insumos.
Outra forma de impacto que é importante ressaltar está no próprio desequilíbrio dos
organismos cultivados. Francis Chaboussou, em seu livro “Plantas doentes pelo uso de
agrotóxicos”, discute as doenças iatrogênicas, que são afecções desencadeadas pelo uso –
abusivo ou moderado - de um medicamento qualquer, que em patologia vegetal, trata-se,
portanto, do uso de agrotóxicos.
A ciência homeopática, por sua vez, tem conhecimentos tecnológicos compatíveis com
a perspectiva da agricultura sustentável sendo ferramenta aos sistemas em fase de conversão
aos modelos ecológicos de produção (ANDRADE & CASALI, 2011). Isso ocorre pelo fato de
que o método homeopático busca restabelecer o equilíbrio da força vital dos organismos.
Os insumos utilizados pela agricultura convencional afetam os inimigos naturais, a
biocenose e por consequência os mecanismos naturais de controle. Por sua vez, o preparado
homeopático estimula a defesa e a adaptação dos organismos vivos de forma natural como se
fosse intrínseca (CASALI et al., 2006).

2.2 PRINCÍPIOS DA HOMEOPATIA
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O

conhecimento da homeopatia teve início com o médico alemão Cristiano

Frederico Samuel Hahnemann, que experimentou a Cinchona officinalis, uma planta também
conhecida como China. Após esta experimentação, Hahnemann apresentou os sintomas da
malária, doença que era combatida com medicamento feito por esta mesma planta.
Assim como a China, ele começou a realizar a experimentação de vários medicamentos.
“Somente podemos curar se utilizarmos um agente que provoque sintomas semelhantes (aos
induzidos pelo agente morbífico natural) e que seja ‘um tanto’ mais forte” (HAHNEMANN,
2001). Assim desenvolveu um dos princípios da homeopatia, que é a similitude.
Este princípio está embasado nas leis da natureza e foram prescritos por Hahnemann a
partir de suas experimentações. Uma importante explicação para este efeito é indicado por
Hanemann, que citou o efeito primário e secundário dos medicamentos através de alguns
exemplos.

à ingestão de café forte, segue-se excitação excessiva (ação primária);
porém, mais tarde, sobrevem certo relaxamento e sonolência, que
permanecem por algum tempo (ação secundária reativa), a não ser que
este estado seja dissipado, de novo e por curto tempo, com novas doses
de café (ação primária paliativa); (HAHNEMAN, 2001).
Por essa razão a medicina baseada na ação dos contrários oferece por vezes um alívio
imediato (devido ao efeito primário), porém ao passar este efeito, os sintomas reaparecem com
uma força aumentada. Já a Homeopatia busca a cura verdadeira e permanente.
Por outro lado, Hahneman também observava que as doenças mais fortes eram capazes
de suprimir doenças mais fracas se essas fossem dessemelhantes. Dentre os exemplos que ele
citou em seus livros, podemos destacar o caso da varíola.
“Frequentemente, a varíola produz oftalmia violenta, às vezes, até cegueira. Por sua
inoculação foram obtidas curas permanentes de casos de oftalmia crônica” (DEZOTEUX, apud
HAHNEMANN, 2001). Estes casos foram citados como a comprovação dessa importante lei
da natureza, que é a cura pelo semelhante.
O princípio da similitude tem uma relação direta com um outro princípio da homeopatia,
que é a experimentação patogenética. Hahnemann utilizava o método de experimentar cada
medicamento com a finalidade de conhecer a totalidade dos sintomas provocados a fim de
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encontrar meios para a realização da cura homeopática. Assim, os sintomas gerados por um
medicamento em um indivíduo saudável são os mesmos sintomas que este medicamento é capaz
de curar.
Para evitar os riscos de intoxicação ao realizar a experimentação de certos
medicamentos, como as plantas tóxicas, Hahnemann propôs o uso de preparados dinamizados,
que consiste em realizar diluições centesimais com a posterior sucussão 244 vigorosa por 100
vezes consecutivas contra um corpo duro porém elástico.
Também comentou a respeito do poder da dinamização:
A experiência já havia demonstrado muito antes desta minha descoberta
várias mudanças que a fricção poderia provocar em diversas
substâncias naturais, como por exemplo: calor, fogo, desenvolvimento
de odor em corpos inodoros, magnetização do aço, etc
(HAHNEMANN, 2001).
Com este preceito foi desenvolvido o terceiro pilar da Homeopatia, que é o uso de dose
mínima.
Outro princípio da homeopatia desenvolvido por Hahnemann está na ministração de um
único medicamento. Ele buscava a individualização medicamentosa de cada paciente visando
encontrar o simillimum, que nada mais é do que o medicamento ideal para cada paciente e que
também pode ser denominado medicamento de fundo.

2.3 BASES CIENTÍFICAS DA HOMEOPATIA
Embora a homeopatia tenha a sua base desenvolvida através da experimentação, ou seja,
é sustentada por resultados práticos, há ainda muito questionamento no meio científico sobre a
aceitabilidade dessa ciência.

Contrariando o modelo farmacológico bioquímico e dose-dependente,
causa discussão no meio científico o fato de que substâncias
ultradiluídas (dinamizadas) em concentrações inferiores ao Número de
Avogadro (10-24M), possam despertar alguma resposta em sistemas
244

A sucussão consiste na agitação ou abalo da substância a ser dinamizada, esta pode ser feita de
maneira manual ou mecânica e é utilizada na homeopatia para preparação dos medicamentos.
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biológicos ou seres vivos, sendo este o principal alvo das críticas ao
modelo homeopático (TEIXEIRA ET AL, 2011).
Em diluições realizadas acima do número de Avogadro, ou seja, CH 12 ou mais, este
medicamento não possuirá nenhum tipo de resíduo material da sustância que serviu como
matéria prima para este medicamento.
Bonato (2009) busca as explicações através do conhecimento da física quântica e explica
que há faixas de comprimentos de ondas expressas pelos organismos que correspondem ao
estado de equilíbrio e outras que correspondem a estados desarmônicos ou desequilíbrio. É
unicamente o princípio vital perturbado que pode dotar o organismo de sensações desagradáveis
e incliná-lo às manifestações irregulares que chamamos de doença (HAHNEMANN, 2001).

Uma vez que os medicamentos homeopáticos são essencialmente
energia, seguem as mesmas leis com relação aos parâmetros de ondas
eletromagnéticas como frequência, comprimento e amplitude É do
conhecimento básico da física que a frequência e o comprimento de
uma onda são parâmetros inversamente proporcionais, ou seja, quanto
maior o comprimento de onda menor será a frequência e vice-versa.
(BONATO, 2011).
Dessa forma, de acordo com a frequência de cada medicamento, ele produzirá uma
resposta no organismo. Esta resposta por sua vez pode reequilibrar a força vital dos organismos
e levar a um estado de saúde.

É provável que os medicamentos dinamizados como também a força
vital equilibrada (sadia, em homeostase) ou desequilibrada (doente,
perturbada) obedeçam as mesmas propriedades energéticas já citadas,
por conseguinte da frequência e comprimento de onda, embora em
magnitude e natureza diferentes. Isto resulta de que tudo é vibração no
Universo. É de senso, que a patogenesia de Calcarea carbonica difere
substancialmente da patogenesia produzida por Aurum metallicum ou
Arnica, pela variação da frequência que é inerte a substância e que
produz no organismo que o recebeu (BONATO, 2011)
Estes elementos reforçam o caráter científico da Homeopatia, que deve, no entanto,
buscar suas explicações, não através das possíveis reações químicas, mas sim, da física
quântica, pois o efeito não é através da matéria contida no medicamento, mas da energia.
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2.4 EXPERIÊNCIAS EM VEGETAIS

A utilização da homeopatia em seres humanos se baseia no conhecimento sistematizado
na matéria médica homeopática e nos repertórios de homeopatia. Para o uso em vegetais, este
conhecimento ainda está em construção. “Uma alternativa seria a utilização de analogias entre
os sintomas físicos apresentados na matéria médica e os vegetais (acognosia)” (BONATO,
2011).
Carneiro (2011) realizou a compilação de dados de experimentações realizadas em
vegetais para sistematizar um conjunto de analogias para diferentes medicamentos
homeopáticos. Esta é uma iniciativa na construção de uma matéria médica homeopática para
vegetais.
Tichavschy (2007) também organizou no Manual de Agrohomeopatia um capítulo sobre
a matéria agrohomeopática básica, onde ele aponta os principais sintomas gerados pelos
medicamentos homeopáticos em plantas. Estas iniciativas são de grande importância para
auxiliar o uso da homeopatia em vegetais.
Em relação à Calcarea carbonica, é um medicamento que consiste na preparação
homeopática obtida pela trituração da concha de ostra (marinha) que contém carbonato de cálcio
e fosfato de cálcio (GOMES, 2011). Na literatura já existem referências a experimentações
realizadas com este medicamento em alguns vegetais. O uso da Calcarea carbonica em alfafa
não foi encontrada em nenhuma referência.
Sobre os sintomas de Calcarea carbonica em vegetais, seguem alguns importantes.
Sua deficiência na planta é geralmente ligada a problemas de acidez no
solo e causa atrofia no sistema radicular, se nota primeiro nos brotos
novos, que se tornam enrolados e cloróticos. As raízes parecem carentes
de fibras e podem ter aparência gelatinosa (Tichavschy, 2007).
Bonfin et al (2008 apud Carneiro, 2011) verificaram que a Calcarea carbonica a 6CH
e 12CH aumentaram o comprimento da radícula e o índice de velocidade de germinação em
sementes de alface incubadas em níveis tóxicos de alumínio.
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Muller et al (2009, apud Carneiro, 2011) testou a Calcarea carbonica, Sulphur e Natrum
muriaticum a 30CH para avaliar o efeito da produtividade em rabanete. O resultado não foi
significativo em relação à testemunha que foi tratada com água. Luis e Moreno (2009)
identificaram que a Calcarea carbonica 30 CH reduziu o peso fresco de plantas de cebolinha
(Allium fistolosum).

2.5 INDICADORES
A escolha da matéria seca como variável analisada se deu devido à importância desse
indicador para a fertilidade dos sistemas agrícolas.

De maneira geral, as práticas agrícolas que aumentam a produção de
biomassa de forma sustentável, contribuem para a ampliação da
fertilidade do sistema, pois é principalmente através da biomassa que
os nutrientes são transferidos de um nível trófico para outro e que os
mesmos são ciclados. (MAYER, 2009).

Na alfafa, como nas demais leguminosas, o nitrogênio pode ser suprido por meio da
fixação simbiótica de bactérias aeróbicas da espécie Rhizobium melilotti (EMBRAPA, 2003).
Pela importância dessas bactérias no desenvolvimento das plantas, este também foi uma
variável tomada como indicador para avaliação dos resultados.

3. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado na cidade de Laranjeiras do Sul, região centro-sul do
Paraná, em local com latitude 25º23’40.0” sul e com longitude 52º24’50.9”. O experimento foi
composto por quatro tratamentos, sendo: 1) Calcarea Carbonica CH 6; 2) Calcarea Carbonica
CH 9; 3) Calcarea Carbonica CH 18; 4) Testemunha. Para a implantação do experimento foi
utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com cinco repetições.
Os preparados homeopáticos foram adquiridos no laboratório de homeopatia localizado
no assentamento 8 de junho, no município de Laranjeiras do Sul. A dinamização dos preparados
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foi realizada no próprio laboratório com o uso de equipamento mecânico denominado Denise.
Todos os preparados (CH6, CH9 e CH18) foram obtidos em solução de álcool 30%.
Para a implantação do experimento primeiramente foi escolhido um solo onde havia a
presença de uma planta indicadora de acidez, que é a samambaia (Pteridium aquilinum). A
análise demonstrou que o solo apresentava pH 5,1, que é considerado baixo para a cultura da
alfafa (Medicago sativa L.), a qual no sul do Brasil tem sido recomendado que o solo tenha
valor de pH 6,5 (EMBRAPA, 2003). A escolha deste solo se deu devido ao fato de o
medicamento homeopático Calcarea carbonica ser indicado em manuais de homeopatia como
um análogo ao calcário, que é utilizado, entre outras funções, para corrigir o pH do solo.
Após a escolha do solo foram retiradas partes em uma camada de 0 a 10 centímetros.
Houve a retirada de pedaços de galhos, folhas e ciscos maiores e todo o material foi
homogeneizado e colocado em sacos plásticos para mudas, de tamanho 25 x 25 centímetros. A
escolha do plantio em sacos plásticos se deu pela facilidade do controle dos fatores que
poderiam vir a interferir nos resultados.
O plantio das sementes de alfafa (Medicago sativa L.) foi realizado no dia 27 de abril de
2014. Foram plantadas 4 covas por parcela, sendo semeadas 3 sementes por cova, com posterior
raleio das plantas.
O experimento foi instalado em área gramada com exposição a pleno sol com
espaçamento de 0,60m entre cada saco plástico. As sementes de alfafa utilizadas eram isentas
de qualquer tratamento e do uso de inoculantes.
As aplicações dos preparados homeopáticos foram realizadas regularmente a cada 15
dias com o uso de borrifador manual. Para cada tratamento foi utilizado um borrifador
específico e devidamente identificado por durante todo o período da condução do experimento.
Para a preparação da solução a ser pulverizada foi utilizada a percentagem de 0,5%,
colocando primeiramente o preparado homeopático no borrifador e completando com água
destilada, sempre pulverizando no período da manhã e realizando a preparação da solução
imediatamente antes da aplicação. A testemunha, por sua vez, foi pulverizada apenas com água
destilada.
A coleta de dados referente à presença de bactérias fixadoras de nitrogênio foi realizada
através da contagem dos nódulos, que foi feita do dia 16 de outubro de 2014. Mesmo dia em
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que as plantas foram colocada para secagem em estufa, onde ficaram por 26 horas em
temperatura de 80°C e mais 40 horas em temperatura de 105°C, até o momento em que o peso
das amostras estabilizaram, sinal que as amostras já haviam perdido toda a umidade. As médias
foram avaliadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados coletados para avaliar a formação de nódulos de bactérias fixadoras de
nitrogênio do gênero Rhizobium mostraram que os tratamentos não foram significativos pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 1: Número médio de bactérias Rhizobium para os diferentes tratamentos
Tratamentos
Médias
Testemunha
CH6
CH9
CH18

0,0 a
0,2 a
0,6 a
1,2 a

As médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. Fonte: Autor (2014).
Para a avaliação do peso da matéria seca também foi observado que não houve diferença
significativa entre os tratamentos ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 2: Peso médio da matéria seca para os diferentes tratamentos
Tratamentos
Médias
CH6
CH9
Testemunha
CH18

4,19 a
4,32 a
4,37 a
4,63 a

As médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. Fonte: Autor (2014).
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Na avaliação da presença de bactérias do gênero Rhizobium a testemunha foi o único
tratamento que não apresentou a presença dessas bactérias, embora a diferença não foi
considerada significativa pelo teste de Tukey a 5%. É importante ressaltar que o experimento
foi conduzido em sacos plásticos, que por um lado permite melhor controle ao manejar o
experimento, mas por outro lado tem uma importância limitada, pois o ambiente natural dispõe
de maior complexidade. Portanto seria indicado a realização de novos experimentos com este
caráter, mas desenvolvidos em alfafais implantados em condições de campo.
Ao realizar o estudo da Calcarea carbonica, Tichavsky (2007) diz que sua deficiência
na planta está geralmente ligada à acidez no solo e causa atrofia no sistema radicular. Mas
também cita a agravação com o frio, que em plantas de alfafa não poderia se relacionar, pois a
alfafa é uma planta típica de clima temperado (EMBRAPA, 2007).
Considerando o princípio da similitude, é possível que o medicamento proposto neste
experimento não seja o ideal para o organismo ou para a população em questão, que no caso
são as plantas de alfafa. Porém, os resultados expressos neste trabalho não descartam a
possibilidade de estudar a utilização da Calcarea carbonica para outras espécies com esta
mesma finalidade, também não descarta a possibilidade de utilização de outros preparados
homeopáticos para uso em plantas de alfafa.

5. CONCLUSÃO
O medicamento homeopático Calcarea carbonica nas potências 6 CH, 9 CH e 18 CH
não alteraram a produção de matéria seca e a presença de nódulos de bactérias do gênero
Rhizobium em plantas de alfafa.
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Resumo
Esta pesquisa volta-se para a análise das ações desenvolvidas no Município de Ouro
Verde do Oeste, visando à regeneração do passivo ambiental, desde o ano de 2005, com
destaque para a recuperação da mata ciliar a partir da parceria do Município com a Itaipu
Binacional e agricultores, por meio do Programa Cultivando Água Boa. Como resultados, podese perceber que o Município conseguiu aumentar significativamente a extensão e qualidade da
mata ciliar em córregos e rios, o que é fundamental em termos de preservação da diversidade
de fauna e flora e, consequentemente, para o desenvolvimento rural sustentável da região oeste
do Paraná. Contudo, reitera-se a importância de que estas ações continuem sendo realizadas,
pois identificou-se locais que ainda apresentam falhas ou pouca proteção, revelando que a
medidas de recuperação devem continuar acontecendo.
Palavras-chave: Ouro Verde do Oeste, recuperação, passivo ambiental.
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Abstract
This research turns to the analysis of the actions developed in the Municipality of Ouro
Verde do Oeste, aiming at the regeneration of environmental liabilities, since 2005, with
emphasis on the recovery of the ciliary forest from the partnership of the Municipality with
Itaipu Binacional and farmers, through the Cultivating Good Water Program. As a result, it
can be seen that the Municipality managed to significantly increase the extent and quality of
ciliary forest in streams and rivers, which is fundamental in terms of preserving the diversity
of fauna and flora and, consequently, for rural sustainable development in the west region of
Paraná. However, it is reiterated the importance that these actions continue to be carried out,
as it has identified sites that still have failures or little protection, revealing that recovery
measures must continue.
Key words: Ouro Verde do Oeste, recovery, environmental liabilities.

1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa foi realizada em abril de 2019 na propriedade do Senhor Alberto
Muraro, no Município de Ouro Verde do Oeste.
O Município, em parceria com a Itaipu Binacional, começou a trabalhar na regeneração
do passivo ambiental no ano de 2005, com a recuperação da mata ciliar de áreas de produtores
rurais das microbacias Sanga Funda, Córrego da Várzea, Mandaguari e microbacias adjacentes,
dentro dos limites do Município. Em 2019, segundo informações da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente do Município, já conseguiu a
recuperação de 90% do passivo ambiental de mata ciliar e almeja os 100% para o final do ano
de 2020.
A pesquisa caracteriza-se como exploratória e teve como objetivo geral compreender
como o Município de Ouro Verde do Oeste se tornou um dos Municípios com menor índice de
passivo ambiental, em relação à mata ciliar, na região oeste do Paraná.
Os objetivos específicos foram divididos em quatro: 1) caracterizar a área objeto de
estudo, com a descrição de seu histórico de colonização; 2) descrever as atividades de
recuperação de mata ciliar do Município; 3) descrever os resultados das ações de recuperação
do passivo ambiental e 4) descrever as percepções dos atores envolvidos nas atividades de
recuperação do passivo ambiental do município.
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Como metodologia utilizou-se observação não participante, entrevista semiestruturada
e revisão bibliográfica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos
A pesquisa foi realizada como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de
Extensão Inovação e Desenvolvimento Rural Sustentável, do curso de PósGraduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável, da Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná
- ministrada pelo professor Doutor Wilson João Zonin.
Para a execução da pesquisa foi feito um levantamento sobre a existência de estudos
sobre o Município de Ouro Verde do Oeste e quase não foram encontradas referências, exceto
as seguintes, que serviram de referência para este trabalho: a dissertação de mestrado de
Geraldo Valentim Ribeiro Filho, com o título Avaliação do Projeto de Readequação
Ambiental “Cultivando Água Boa”: Um estudo de caso no município de Ouro Verde do Oeste
– PR; um artigo científico de um grupo de pesquisadores ligados à Pontifícia Universidade
Católica do Paraná – Campus de Toledo, intitulado Monitoramento da Qualidade das Águas do
Rio do Ouro, em Ouro Verde do Oeste - Pr: Análises Toxicológicas; e arquivos da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente de Ouro Verde do
Oeste.
Desta forma, a pesquisa pode ser melhor caracterizada como exploratória, por meio da
qual se tenta, segundo Gil (2002, p. 41), tornar familiar um problema, com o fim de entendêlo
e se fazer a proposição de hipóteses sobre o mesmo.
A informação obtida inicialmente foi a de que o Município de Ouro Verde do Oeste possuía
um dos maiores índices de adequação do passivo ambiental da mata ciliar da região oeste do
Paraná; sendo assim, foi construído um questionário para a realização de entrevista
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semiestruturada, com perguntas abertas, procurando entender como se deram estas ações de
redução do passivo ambiental do Município.
No dia 12 de abril de 2019, como atividade da disciplina de Extensão Inovadora e
Desenvolvimento Rural Sustentável, foi realizada visita de campo à propriedade do Senhor
Alberto Muraro, na área rural de Ouro Verde do Oeste, em que se pode fazer diversas
observações na propriedade, bem como conversar com alguns moradores do Município, como
o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente - Irineu
Groeler, o Prefeito Municipal - Aldacir Domingos Pavan, e também com uma agricultora da
Sanga Mandaguari, onde o programa teve início - senhora Lucia Lermer Ansgt.
No dia 15 de maio de 2019, foi feita uma nova visita ao Município, para concluir a
entrevista com o Secretário Irineu Groeler. Nesta oportunidade, também foi feito junto à
Prefeitura Municipal o levantamento de informações a respeito do convênio com a Itaipu por
meio do Programa Cultivando Água Boa. A entrevista foi dividida em três temáticas a fim de
melhor compreender o processo de redução do passivo ambiental: como se deu o início do
processo de redução do passivo ambiental com a recuperação da mata ciliar; quais as primeiras
ações desenvolvidas e os parceiros na execução do programa, bem como as reações dos
agricultores ao receberem as informações e proposta de recuperação da mata ciliar; e, por fim,
qual a importância do Programa Cultivando Água Boa para o Município.
Com base nas informações coletadas e no referencial teórico, pode-se fazer a análise dos
resultados obtidos, tendo em conta os diferentes assuntos escolhidos na pesquisa. Para a
realização dos mapas temáticos em relação à recuperação da mata ciliar, foi delimitado o
período de 2013 a 2019, e utilizado o Software livre Qgis 3.6 com imagens de bandas do satélite
Landstat 8, Sistema geodésico Brasileiro Datum SIRGAS 2000 UTM 22s e o Plugin Dzetsaka,
por meio do algoritmo de classificação supervisionada em que foram utilizados 3 parâmetros
(Mata Ciliar, Solo/Habitações e Agricultura) para comparar os níveis de recuperação. As
imagens foram obtidas através da plataforma online INPE (Instituto Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento) e do site Landview.

2.2 Resultados e Discussão
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2.2.1 Caracterização da área objeto de estudo – O Município de Ouro Verde do Oeste
Para melhor delimitação da pesquisa, cabe destacar que Ouro Verde do Oeste é um
Município da região oeste do Paraná com 5.692 habitantes, sendo 4.039 urbanos e 1.653 rurais,
segundo o Censo demográfico do IBGE (2010).
Sua história se inicia na década de 60 com a vinda dos primeiros imigrantes da região
norte do Paraná, mais precisamente do Município de Londrina - nessa época como distrito de
Toledo. Também outros vieram de Minas Gerais, São Paulo, nordeste do Brasil, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina (COLODEL; HECK; PONTILLE; ALVES, 2017. p. 24), sendo que os
primeiros moradores relatam grandes dificuldades.
Com relação ao nome do Município, ainda que indique alguma relação com o café, não
se tem certeza de que tenha dessa cultura herdado o seu nome; segundo Souza (2003 apud
Ribeiro Filho, 2017, p. 36), os proprietários da colonizadora tinham amigos donos de uma
empresa com esse nome e que trabalhava no ramo de café.
Foi criado como o distrito de Toledo em 1965, transformando-se em Município em 12
de junho de 1989, com o desmembrando de Toledo. Possui 293,4 km2 de área.

2.2.2 Mata Ciliar e seus aspectos
A mata ciliar é a vegetação existente ao longo dos rios, nascentes, lagos e represas, que
se transforma em um obstáculo natural de escoamento da água, pois faz com que partículas
sólidas sejam absorvidas pela mata, evitando que sejam arrastadas pelos leitos dos rios e,
consequentemente, o seu assoreamento.
Trata-se, também, de um ecossistema peculiar, com uma diversidade de fauna e flora,
que traz equilíbrio ao seu redor, além da proteção aos seres vivos aquáticos, no auxílio à
prevenção da poluição por agrotóxicos, utilizados amplamente pela agricultura e, por isso,
considerada Área de Preservação Permamente – APP.
Ao tratar das matas protetoras, Pereira (1950, p. 210) assevera:
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Sua conservação não é apenas por interesse público, mas por interesse direto e
imediato do próprio dono. Assim como ninguém escava o terreno dos alicerces de sua
casa, porque poderá comprometer a segurança da mesma, do mesmo modo ninguém
arranca as árvores das nascentes, das margens dos rios, nas encostas das montanhas,
ao longo das estradas, porque poderá vir a ficar sem água, sujeito a inundações, sem
vias de comunicação, pelas barreiras e outros males conhecidamente resultantes de
sua insensatez. As árvores nesses lugares estão para as respectivas terras como o
vestuário está para o corpo humano. Proibindo a devastação, o Estado nada mais faz
do que auxiliar o próprio particular a bem administrar os seus bens individuais,
abrindo-lhe os olhos contra os danos que poderia inadvertidamente cometer contra si
mesmo.

A ampliação da agricultura, a implantação de pastagens, a remoção da madeira para
diversos fins, bem como o crescimento urbano e, ainda, a falta de interesse em sua recuperação
são fatores que contribuíram para a redução da mata ciliar, sendo um motivo de embate entre
agricultores e ambientalistas.
O fato é que o art. 225, da Constituição Federal, trata do meio ambiente como um
“bem de uso comum do povo”; logo, as florestas e matas ciliares pertencem a todos
indistintamente e devem ser protegidas e preservadas.
O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), por sua vez, em seu art. 3º, I, prevê que as
matas ciliares podem ser utilizadas como áreas de preservação permanente, as quais são assim
definidas legalmente:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica
e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas; Dessa

forma, conclui-se que as áreas de preservação permanente não são passíveis de
remoção, uma vez que desempenham relevante papel no meio ecológico. Assim, “têm esse
papel de abrigar a biodiversidade e promover a proteção da vida” (MILARÉ, 2015, p. 743).
Pelo Código Florestal em vigor, as APPs nas margens dos cursos d’água, já
consolidadas até 22 de julho de 2008, tiveram um retrocesso na faixa fixa de mata ciliar,
reduzindo os 30 metros anteriormente exigidos, o que pode aumentar as condições de erosão e
impactos negativos nos recursos hídricos.
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O art. 61-A, parágrafos e incisos, do Código Florestal, dispõe a nova forma de metragem
para recomposição da mata ciliar em áreas consolidadas:
Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.727, de
2012).
§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água
naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5
(cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da
largura do curso d´água. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois)
módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das
respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito
regular, independentemente da largura do curso d´água. (Incluído pela Lei nº 12.727,
de 2012).
§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4
(quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do
leito regular, independentemente da largura do curso d’água. (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos
d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
I - (VETADO); e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o
máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular. (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).

Houve uma flexibilização para as áreas degradadas até de 22 de junho de 2008,
estipulando 5, 8, 15 e 20 metros de faixa fixa de mata ciliar, quando já se utilizava tecnicamente
30 metros.
Nesse sentido, identifica-se um retrocesso à proteção ambiental, principalmente em
relação aos recursos hídricos e ao assoreamento.
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2.2.3 Metodologia de Atuação do Programa Cultivando Água Boa para recuperação dos
Passivos Ambientais

A recuperação dos Passivos Ambientais, em especial das matas ciliares, não era um
tema de consenso nas comunidades, aliás, muito pelo contrário, pois representava perda de
áreas produtivas, considerando que muitas propriedades que continham recursos hídricos em
seu interior ou em suas fronteiras, trinta ou sessenta metros, dependendo da área total da
propriedade, as perdas em produção eram significativas e facilmente dimensionadas pelos
moradores das microbacias.
Para superar as opiniões contrárias à recuperação das matas ciliares foi construída uma
estratégia metodológica para implementação do Programa, que teve como base ensinamentos
de Paulo Freire e Leonardo Boff (Caderno CAB, 2010), que se constituía das seguintes etapas:
1) Sensibilização das comunidades: eram realizados inúmeros diálogos, coletivos e
individuais, com as comunidades e suas lideranças, para sensibilizar a todos sobre a
necessidade de realizar a recuperação dos passivos ambientais. Os conteúdos dos
diálogos apontavam para as mudanças climáticas em andamento no mundo, seus
motivos, impactos e consequências, estabelecendo uma conexão global-local;
2) Formação do Comitê Gestor – Para construir a gestão de modo participativo, todos os
setores da sociedade eram convidados a participar do comitê gestor municipal do
Programa Cultivando Água Boa, indicando um representante titular e suplente. O comitê
tinha um papel consultivo e a partir de suas discussões orientava as ações que seriam
executadas, bem como, acompanhava e realizava as avaliações das mesmas.
3) Delimitação das Microbacias – Todas as ações eram construídas a partir da realidade de
cada microbacia, o que fez com que a comunidade percebesse uma nova territorialidade
e interconexão de todos os atores sociais, a partir dos divisores de água.
Esta abordagem permitiu aos moradores se identificarem com a sua “agenda do pedaço”,
seu rio, suas nascentes, seus ativos comuns.
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Figura 1. Microbacias de Ouro Verde do Oeste. Fonte: Caderno Cultivando Água Boa

4) Oficinas do Futuro
A comunidade (jovens, crianças, adultos e idosos) era reunida em suas sedes/clubes e
convidada a uma reflexão socioambiental e, de forma participativa, foi realizado um
diagnóstico e um planejamento, contribuindo para o mapeamento dos sonhos e dos
problemas das comunidades. As Oficinas do Futuro aconteciam em quatro momentos:
•

muro das lamentações – a comunidade expunha seus lamentos, críticas,

dificuldades, avaliação da situação, identificando os danos ao meio ambiente e
reclamações da comunidade, que avaliava a sua conduta, em especial em relação ao seu
rio e ambiente onde vivem, como um todo, numa visão sistêmica, e apontava os
problemas a serem resolvidos;
•

árvore da esperança – nesta etapa, passava-se do lamento para o sonho.

Manifestavam-se as aspirações atuais e futuras (sonhos), respondendo à pergunta:
“Como gostariam que fosse no futuro a microbacia?”;
•

caminho adiante – definiam-se as ações corretivas dos problemas identificados

e um plano de trabalho a ser feito. Comprometiam-se com uma nova conduta, com base
na ética do cuidado, na convivência solidária entre os seres humanos e entre eles e os
demais seres, respondendo o que é necessário fazer com urgência para salvar nosso rio
e qual é a parte que cabe aos participantes;
5. Ajustes de parcerias
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de
Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Antes do início das ações, eram realizados ajustes referentes à participação e
contribuição de cada um dos parceiros envolvidos com a causa, em que se consolidava
a participação e a integração efetiva de cada integrante das ações a serem conduzidas
na região atendida. 6. Pacto das águas
Trata-se da celebração do compromisso pelo cuidado com as águas e com o seu
ambiente, em que a comunidade apresenta aos atores sociais envolvidos uma síntese dos
resultados das oficinas do futuro, mostrando um retrato da comunidade, seus problemas,
anseios, compromissos e prioridades. Neste processo, foram realizados rituais com a
participação somente dos atores para reforçar o pertencimento e o protagonismo da
comunidade. Nestes rituais busca-se celebrar valores fundamentais (mística da água,
fogo, ar, terra e da paz).
6.1 Assinatura da Carta do Pacto das Águas

Após a realização das místicas, formaliza-se o pacto, mobilizando formalmente a
sociedade, tanto financeiramente quanto na construção do respeito mútuo e de
solidariedade entre os seres, servindo também como subsídio ao comitê gestor nos
encaminhamentos referentes ao programa. Esse documento é chamado de Carta do
Pacto das Águas, onde a comunidade, lideranças e autoridades a assinam como forma
de legitimar o compromisso de todos com a sustentabilidade (Agenda 21 do Pedaço).
Nessa etapa estão envolvidos representantes da prefeitura, gestores do Programa de
Educação Ambiental, os gestores de bacias hidrográficas, gestão executiva do programa
e empresas conveniadas que prestam suporte ao evento e, principalmente, os membros
e lideranças da comunidade que participaram ativamente da construção do programa na
microbacia.
7. Convênios, acordos, termo de compromisso
Uma vez celebrado o Pacto das Águas (compromisso coletivo), Itaipu Binacional, a
prefeitura envolvida, demais parceiros e membros da comunidade assinam os convênios
pactuados anteriormente e outros instrumentos estabelecendo as condições e as
contrapartidas das partes para viabilizar a execução das ações previstas.
8. Execução, Acompanhamento e Avaliação
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Nesta etapa as ações começam a ser executadas e através do comitê gestor ocorre o
acompanhamento e avaliação das ações tanto nos seus aspectos quantitativos,
financeiros e qualitativos.

2.2.4 Recuperação da Mata Ciliar em Ouro Verde do Oeste
A preocupação com a preservação do meio ambiente por parte da administração
municipal de Ouro Verde do Oeste levou à assinatura de convênio com a Itaipu Binacional, por
meio de instrumento de cooperação técnica para a execução de práticas conservacionistas do
uso do solo, água e educação ambiental. A principal meta estava na recuperação das matas
ciliares, com a construção de cercas e reflorestamento. Junto a isso vieram as adequações de
estradas, conservação de solo e programas de educação ambiental. (Ouro Verde do Oeste, 2016)
O município de Ouro Verde do Oeste, apesar da alteração do Código Florestal, manteve
o programa de recuperação da mata ciliar, utilizando como referência os 30 metros, que eram
o parâmetro legal anterior.
Todo processo de recomposição da mata ciliar se deu em parceria do Município de Ouro
Verde do Oeste, Itaipu Binacional e agricultores, por meio do Programa Cultivando Água Boa,
a partir do ano de 2005.
As medidas de proteção adotadas foram a regeneração natural nas áreas de preservação
permanente (APPs) às margens dos rios ou no entorno das nascentes, com a construção de
cercas para matas ciliares e corredores de dessedentação, reflorestamento e outras práticas
destinadas a acelerar o processo de regeneração natural.
O Município de Ouro Verde do Oeste firmou vários convênios com a Itaipu, prevendo
o repasse de mudas necessárias ao reflorestamento das áreas, sendo o Município responsável
pelo transporte das mudas, mecanização para o preparo, plantio e manutenção das mesmas.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Meio Ambiente do Município, inicialmente, as cercas eram construídas com Itaúba,
madeira considerada nobre; após discussões e pensando na sustentabilidade, as cercas foram
trocadas por lascas de metal, fabricadas com material de ferro reciclado, pela Gerdau S.A, e
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compradas via processo licitatório. Foram em torno de 200 Km (duzentos quilômetros) de cerca
construídas desde o início do programa.

Figura 2: Cerca para proteção da mata ciliar, construída com Itaúba. Fonte: Arquivos do Município de
Ouro Verde do Oeste.
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Figura 3: Cerca para proteção da mata ciliar, construída com lascas de metal. Fonte: Arquivos do
Município de Ouro Verde do Oeste.

2.2.5 Geotecnologias como ferramenta de observação da mata ciliar em Ouro Verde do
Oeste
A evolução das tecnologias de informação possibilitou uma vasta quantidade de
ferramentas integradas que auxiliam no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à proteção
ambiental, sendo que observar as mudanças através do tempo de maneira ágil e de qualidade
pode facilitar o trabalho dos técnicos, atuando juntamente com softwares, internet e SIG’S
(Sistema de Informação Geográficas). Os escopos das próximas estratégias podem ser definidos
mais precisamente, utilizando pontos definidos por meio das coordenadas geográficas mais
afetadas no mapa.
Desde 1990, o auxílio dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e sensoriamento
remoto são indispensáveis na geração de dados georreferenciados, mapas temáticos, imagens
de satélites, vegetação nativa e fotografias aéreas, os quais permitem a realização de variadas
análises ambientais (ALVES, 1990; ASSUNÇÃO et al., 1990 e GOODCHILD, 1993).
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Para adquirir conhecimento sobre os determinados recursos naturais e entender a
correlação e interação entre eles, é necessária uma caracterização ambiental da área. O
levantamento de informações como o mapeamento dos solos, vegetações e rios é uma atividade
necessária para que se possa ter um diagnóstico completo da área, podendo então, ser
considerada uma excelente ferramenta para uma análise completa de ambientes (RESENDE et
a.,1995).
As geotecnologias utilizando modelos preditivos de distribuição de solos podem
melhorar a eficiência no mapeamento de solos, proporcionando agilidade e precisão. Estes
modelos podem ser obtidos através de um estudo, correlacionando solos, geomorfologia,
geologia e vegetação nativa, respeitando os fatores que formaram os solos (RESENDE et al.,
1995).
Desta maneira, existem autores que consideram as geotecnologias como ferramentas
que utilizam SIG’s para realização de análises espaciais. Para Silva (2001) o
georreferenciamento não pode ser definido apenas como um conjunto de geotecnologias, tendo
em vista que a interpretação das técnicas de Sensoriamento Remoto, Cartografia Digital e
Sistemas de Posicionamento Global são realizadas de forma correlacionadas através de
Sistemas Computacionais e Sistemas de Informações Geográficas, gerando a possibilidade de
análises e manipulações estatísticas contribuindo para a integração da humanidade ao
crescimento tecnológico.
O sensoriamento remoto apresenta diversas vantagens exclusivas para o uso agrícola
(JENSEN, 1996): (i) Coleta de dados não destrutiva;
(ii)
Cobertura de vastas áreas geográficas contrastando com observações
isoladas pontuais;
(iii) Disponibilidade em locais acidentados, de difícil acesso ou virgens; (iv)
Ajuste de erros por meio da avaliação de séries históricas de imagens; (v)
Caráter multidisciplinar da informação produzida.
(vi) Imagens hiperespectrais e multiespectrais também têm sido utilizadas no
mapeamento de estresse vegetal, aplicação de fertilizantes e pesticidas, manejo de
irrigação e monitoramento do conteúdo de nutrientes para grãos e diversas frutas.

Neste trabalho, a geotecnologia possibilitou uma observação aprofundada sobre os aspectos da
mata ciliar no Município de Ouro Verde do Oeste, local que, conforme já destacado, foi cenário de ações
de recuperação de matas ciliares para a proteção ambiental e conservação das nascentes.
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Neste contexto, os mapas temáticos a seguir apresentam um caráter observatório com fins de
estudos científicos, demonstrando alguns dados interessantes que serão discutidos na sequência:

Figura 4. Mapa temático comparativo de mata ciliar (2013) Fonte: Samuel Fadanelli. Unioeste 2019.
Dados obtidos do IBGE.

Na figura1 é possível observar os limites de território do Município de Ouro Verde do
Oeste. A composição da figura representa um local com forte viés agrícola e com uma
hidrografia que corta praticamente todo o Município em direção à Bacia do Paraná 3.
Nesta figura é possível observar uma quantidade de mata ciliar correspondente à cor
verde escuro. A imagem foi coletada no ano de 2013, data na qual já ocorriam algumas
intervenções pelo Programa Cultivando Água Boa da Itaipu em parceria com o Município de
Ouro Verde do Oeste.
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Figura5. Mapa temático comparativo de mata ciliar (2019). Autor: Samuel Fadanelli. Unioeste 2019.
Dados obtidos do IBGE.

Na figura 2 é possível observar uma mudança significativa na quantidade de mata ciliar
do Município, no ano de 2019, o que nos leva a identificar que as ações realizadas pelo
programa Cultivando Água Boa juntamente com os produtores interessados em contribuir para
o desenvolvimento rural sustentável da região oeste do Paraná gerou resultados positivos,
contribuindo para a preservação ambiental local.
Contudo, é importante que estas ações continuem sendo realizadas, pois existem locais
no mapa que ainda apresentam falhas ou pouca proteção, de modo que é interessante que a
medidas de recuperação continuem acontecendo com o auxílio da população local, com o fim
de proteger as áreas degradadas, para a construção de um ambiente equilibrado e sustentável.

2.2.6 Relatos das percepções de atores envolvidos no Programa
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Na implantação do Projeto os agricultores apresentaram grande resistência às propostas
em relação à reestabelecimento da mata ciliar, pois as mesmas eram entendidas como uma
forma tirar áreas de terra dos produtores rurais. As propriedades do município de Ouro Verde
do Oeste são na sua maioria de um módulo fiscal (até 18 hectares) e a retirada de 30 metros
para mata ciliar poderiam mesmo acarretar a perda de uma área considerável da propriedade.
Numa das falas da senhora Lucia Lermer Ansgt agricultora familiar ela destaca que “Foi muito
difícil para os produtores, pois as pessoas pensavam em perder área e já tinham perdido com o
lago”. A aceitação das ações de conscientização se deu através da experiência na primeira
microbacia na que foi a Mandaguari e onde a senhora Lucia fazia parte e foi a primeira a aceitar
a proposta e relata que “ Eu já tinha essa preocupação, pois nossos pais lá no Rio Grande Sul
já tinham deixado uma faixa na beira do rio. [...] Depois das ações voltaram os pássaros, as
plantas, voltaram os animais, voltou a vida[...] a gente tem que trabalhar como uma engrenagem
e pensando nas gerações futuras”. Outro importante ator participante nas ações de
conscientização com o qual pudemos ter contato foi o senhor Gerson Bertoli, então técnico da
Emater no início do Projeto “[...] o principal motivo de o projeto dar certo foi o despertar, o
querer fazer das pessoas que se engajaram nas ações”. Também nas palavras do prefeito do
município Aldacir Domingos Pavan [...] Não basta ter dinheiro se não se tem atitude”. Em
conversa do o secretário Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio
Ambiente Irineu Groeler, conhecido mais popularmente pelo apelido de “Pézão” na primeira

microbacia onde as ações se iniciaram um produtor apenas se negou a participar da instalação
da cerca, contudo após verificar os benefícios nas outras propriedades voltou atrás e procurou
a prefeitura para que fosse feita também a cerca em sua propriedade.

2.2.7 Outras ações sustentáveis realizadas para o desenvolvimento rural do Município de
Ouro Verde do Oeste
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Além da regeneração da mata ciliar e construção de cercas de proteção, várias outras
ações foram desenvolvidas e executadas no Município, voltadas à sustentabilidade no meio
rural:
1.

Adequação de estradas rurais: 100% (cem por cento) das estradas rurais foram

adequadas, com cascalhamento e calçamento, melhorando o tráfego de veículos, maquinários
e o escoamento de produtos agrícolas.
2.

Conservação de solos: foram realizadas atividades de reforma da base larga, com

terraceamento e voçorocas, auxiliando as propriedades rurais participantes do Programa, com
melhores resultados na sua produção agrícola.
3.

Educação ambiental à população do Município por meio do FEA – Formação de

Educadores Ambientais e o Programa Encontros e Caminhos, iniciativas que representam a
mobilização da comunidade em prol da proteção ao ambiente para a atual e as futuras gerações.
Por intermédio destas iniciativas, buscou-se manter a conscientização dos agricultores e
moradores da sede do Município em relação a diversos aspectos relacionados ao
desenvolvimento rural sustentável, como por exemplo a realização de consultas públicas para
definição orçamentária e a separação do lixo para reciclagem.
4.

Organização da feira do produtor todas as sextas-feiras, montada no centro da

cidade, com barracas da Prefeitura, bem como a compra de 30% (trinta por cento) da demanda
de merenda escolar e demais entidades do Município de forma direta do produtor rural,
incluindo a carne bovina e suína, com a construção de um abatedouro municipal para esse fim.
5.

Recuperação de nascentes, com a captação da água realizada em um nível mais

elevado daquele do afloramento natural da nascente. Utilizam-se drenos constituídos por tubos,
como o de PVC. Essa situação permite conduzir a água por gravidade, para o abastecimento de
uma caixa d’água utilizada para consumo humano sem necessidade de bombear.
Destaque-se, por fim, que a parceria com a Itaipu Binacional permanece até hoje. Está
em andamento a construção de um barracão de coleta de lixo reciclável, no valor de R$
1.000,000,00, sendo 90% dos recursos vindos da Itaipu e 10% de contrapartida por parte do
Município de Ouro Verde do Oeste.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultados, pode-se perceber que o Município de Ouro Verde do Oeste conseguiu
aumentar significativamente a extensão e qualidade da mata ciliar em córregos e rios, o que é
fundamental em termos de preservação da diversidade de fauna e flora e, consequentemente,
manutenção de um meio ambiente equilibrado.
Ademais, apesar da alteração do Código Florestal, o Município, com o consentimento
dos moradores das microbacias, manteve o programa de recuperação da mata ciliar, utilizando
como referência os 30 metros, que era o parâmetro legal anterior, o que indica ser resultado do
processo metodológico participativo do Programa e suas ações de sensibilização e Educação
Ambiental.
Nesse processo de recomposição da mata ciliar, também merece destaque a parceria do
Município de Ouro Verde do Oeste, com a Itaipu Binacional e agricultores, por meio do
Programa Cultivando Água Boa, a partir do ano de 2005, o que foi fundamental para o
desenvolvimento rural sustentável da região oeste do Paraná.
Destacam-se, ainda, outras ações realizadas em termos de preservação ambiental local,
como a melhoria nas condições de trafegabilidade das estradas municipais, atividades de
conservação de solo, além de, através da educação ambiental, a conscientização de agricultores
e moradores do Município em relação a diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento
rural sustentável, somando-se a isso a organização da feira municipal semanal, bem como a
compra de 30% (trinta por cento) da demanda de merenda escolar e demais entidades do
Município de forma direta do produtor rural, incluindo a carne bovina e suína.
Contudo, reitera-se a importância de que estas ações continuem sendo realizadas, pois
foram identificados locais que ainda apresentam falhas ou pouca proteção, de modo que é
fundamental que a medidas de recuperação continuem acontecendo, considerando os atores
envolvidos na recuperação do passivo ambiental do Município.
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No município de Capitão Poço, pertencente a região Nordeste Paraense, a economia baseia-se
fortemente no cultivo da pimenta-do-reino realizada pelos agricultores familiares sendo esta
cultura umas das principais responsáveis pela geração de renda das famílias rurais. Diante deste
cenário, buscou-se realizar um levantamento de aspectos referentes a comercialização desta
cultura no referido município. Para a pesquisa, o questionário semiestruturado foi aplicado a 50
produtores familiares. Pode-se verificar que 60% dos agricultores comercializam a pimenta por
quilograma, seguido de 44% que vendem o produto em toneladas. Em relação ao valor
comercializado, a maioria dos produtores (68%) vendem a especiaria no valor de $6,2/kg,
seguido de $6,3/kg (10%) e $6,4 a $6,5/kg (8%). Mesmo com a grande instabilidade do preço
de mercado da cultura, esta apresenta grande potencial de crescimento principalmente quando
introduzida em sistemas mais sustentáveis como os Safs.
Palavras-chave: Especiaria, Geração de renda, Instabilidade de mercado.

Abstract
In the municipality of Capitão Poço, in the Northeastern region of Paraense, the economy is
strongly based on the cultivation of black pepper made by family farmers, and this culture is
one of the main factors responsible for generating income for rural families. In view of this
scenario, it was sought to carry out a survey of aspects related to the commercialization of this
culture in said municipality. For the research, the semi-structured questionnaire was applied
to 50 family producers. It can be seen that 60% of the farmers market the pepper per kilogram,
followed by 44% who sell the product in tons. Regarding the marketed value, most producers
(68%) sell the spice in the amount of $ 6.2 / kg, followed by $ 6.3 / kg (10%) and $ 6.4 to $ 6.5
/ kg (8% ). Even with the great instability of the market price of the crop, this one presents great
potential of growth mainly when introduced in systems more sustainable like the Safs.
Keywords: Spice, Income generation, Market instability.
1. INTRODUÇÃO
A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.) é uma planta trepadeira pertencente à família
Piperaceae, originária da Índia, e introduzida no Brasil no século XVII pelos japoneses. No
mundo globalizado da agricultura, a pimenta-do-reino tem ocupado lugar de destaque como a
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principal especiaria comercializada para atender a indústria alimentícia, medicinal, perfumaria
e cosmética. O Brasil se destaca como um dos principais países produtor e exportador dentro
do grupo dos países asiáticos, tais como Índia, Indonésia, Malásia, Vietnã e Sri Lanka (LEMOS
et al., 2014).
No Brasil, a produção de pimenta-do-reino está distribuída nas regiões Norte, Nordeste
e Sudeste, destacando o estado do Pará como maior produtor, com cerca de 90% da produção,
seguido da Bahia e Espirito Santo, respectivamente (JUNIOR et al., 2017).
No Pará, o cultivo da pimenta teve início na década de 1950, quando foi introduzida por
imigrantes japoneses, tornando-se uma atividade economicamente viável a pequenos e grandes
produtores no estado. Por ter se tornado uma commodity, a produção da pimenta-doreino foi
expandida e estimulada no Pará, objetivando atender à demanda mundial em razão,
principalmente, do bom preço pago aos produtores por um período considerável de tempo, das
possibilidades de recuperação da área cultivada e das condições edafoclimáticas, tendo como
alternativas a adoção de sistemas consorciados ou Sistemas Agroflorestais (HOMMA, 2004).
No município de Capitão Poço, pertencente a região Nordeste Paraense, a economia
baseia-se fortemente na agricultura familiar, com destaque para a produção de pimenta-doreino.
O município tem demonstrado potencial no desenvolvimento agrícola devido à expansão dos
cultivos de laranja, pimenta-do-reino, pecuária e outros (IBGE, 2015).
Neste município, do ponto vista social econômico, o cultivo é feito em sua maioria por
agricultores familiares e gera empregos no campo, pois exige grande quantidade de mão de
obra, configurando-se como uma alternativa viável para implantação em minifúndios, e
podendo agir como fator de integração entre o pequeno produtor e a agroindústria (Embrapa,
2004). Outra potencialidade é o seu uso consorciado com outras culturas, isso devido sua
diversa época de plantio e sua gama de variedades, favorecendo o cultivo escalonado
(MOREIRA et al., 2006; FILGUEIRAS, 2012).
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Devido à grande importância socioeconômica da pimenta-do-reino para os agricultores
familiares do estado do Pará e município de Capitão Poço, é necessário compreender como
funciona a comercialização desta especiaria, buscando dá subsídios aos agricultores bem como
contribuindo para maiores informações acerca desta temática para que os agentes envolvidos
nessa atividade possam melhor orientar-se.
Diante deste cenário, onde a pimenta-do-reino é um dos principais produtos agrícolas
comercializados pelos pequenos produtores, apresentando destaque socioeconômico
considerável na agricultura do município, buscou-se com essa pesquisa, realizar um
levantamento de aspectos referentes a comercialização, destacando as principais formas de
comercio e valor de mercado desta cultura no município de Capitão Poço, Pará, Brasil.

2. METODOLOGIA
A pesquisa de campo foi realizada no período de dezembro de 2018 à janeiro de 2019,
com os produtores familiares que cultivam a pimenta-do-reino no município de Capitão
Poço/PA. Na referida cidade, a pimenta é trabalhada predominantemente por pequenos
produtores que tem a pipericultura como uma das atividades geradoras de renda das famílias.
O município de Capitão Poço (Figura 1) está localizado a uma latitude de 01º44’47” S
e longitude de 47º03'34" W, pertence a mesorregião do Nordeste Paraense e microrregião do
Guamá, se encontra a 226km da capital Belém, apresentando temperatura média anual de
26,2°C e conforme a classificação Köeppen o clima tipo Ami (SILVA et al., 2011), com
precipitação anual em torno de 2.500mm e umidade relativa do ar entre 75% e 89%, nos meses
com menor e maior precipitação, respectivamente (SCHWART, 2007).
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Figura 1: Localização geográfica do município de Capitão Poço/Pará. Fonte: Inventário de
Capitão Poço, 2018.

A pesquisa ocorreu através da aplicação de questionário, que segundo Cervo e Bervian
(2002) este método refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o
próprio informante preenche. Ele pode conter perguntas abertas e/ou fechadas. As abertas
possibilitam respostas mais ricas e variadas e as fechadas maior facilidade na tabulação e análise
dos dados. O questionário utilizado foi do tipo semiestruturado afim de obter informações a
respeito de aspectos relacionado a comercialização da pimenta-do-reino pelos produtores
familiares, destacando sua forma bem como o valor comercial do produto. Para isso, foram
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entrevistados aleatoriamente um total de 50 produtores que trabalham diretamente com esta
cultura.
No decorrer da pesquisa, além do questionário, também foi utilizado gravação de áudios,
anotações em cadernetas de campo e observações diretas e indiretas que serviram de suporte
para coleta das informações e posterior fundamentação da pesquisa.
Os dados foram organizados em planilha eletrônica Microsoft Excel 2013®, onde foram
manipulados para elaboração de Figura e tabela. Por fim, foi realizado a interpretação e análise
das informações qualitativas obtidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a análise dos resultados da pesquisa, foi observado que a pimenta-do-reino é
uma dos principais meios de renda dos produtores familiares, sendo uma cultura de expressivo
destaque nos sistemas de produção familiar do município. Duarte (2004), afirma que por se
tratar de um produto de exportação, a pimenta-do-reino se caracteriza como um produto que o
agricultor usa para aumentar a renda familiar, devido sua inserção histórica no mercado.
Todos os produtores familiares (100%) trabalham com a pimenta do tipo preta. O
produtor brasileiro produz mais a pimenta preta, cujos frutos estão completamente
desenvolvidos, apresentando alguns vermelhos e o restante com coloração verde-clara ou
amarelada (LEMOS et al., 2014).
Este tipo de pimenta é o mais usualmente comercializado pelos produtores haja vista
que se tem boa aceitação no mercado interno e externo. Em geral, a pimenta-do-reino possui
alto valor comercial, podendo ser comercializada na forma de pimenta preta, pimenta branca e
pimenta verde em conserva (DUARTE, 2014).
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Os dados referentes as formas de comercialização da pimenta-do-reino realizada pelos
agricultores familiares do município de Capitão Poço são apresentados na figura abaixo (Figura
2). Pode-se verificar que 60% dos agricultores familiares comercializam a pimentado-reino por
quilograma (kg) sendo a forma mais usual, seguido de 44% que vendem o produto em toneladas
(t), está forma geralmente ocorre quando a especiaria é vendida em grande quantidade.
No mercado interno a pimenta é vendida sem qualquer classificação e a comercialização
é feita com ou sem intermediação. Geralmente os pequenos e médios produtores vendem a
pimenta colhida, seca e ensacada para grandes produtores que se encarregam de ventilar, lavar,
secar, classificar, embalar e exportar. A exportação é feita pelas cooperativas e associações
através do Banco do Brasil. No exterior, os exportadores contam com os serviços de agentes de
comercialização que intermediam a venda do produto (DUARTE, 2014).
0%

44 %
60 %

0%
Quilogramas

Sacas

Toneladas

Na folha

Figura 2: Formas de comercialização da pimenta-do-reino no município de Capitão Poço/PA.
Fonte: Autores, 2019
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A Tabela 1 apresenta os valores que os produtores comercializam a pimenta-do-reino
no município. Com base nas informações, é possível constatar que durante o período da
pesquisa, que a maioria dos agricultores familiares (68%) comercializavam a mesma no valor
de $6,2/kg, seguido de $6,3/kg (10%) e $6,4 a $6,5/kg (8%).
Segundo Junior et al. (2017), no Brasil, entre os períodos de 2011 a 2015, os preços da
pimenta-do-reino se mantiveram acima de 12 R$ kg-1 com destaque ao ano de 2015, no qual
atingiu o segundo maior valor da série, em torno de 25 R$ kg-1 com produções estáveis, porém,
abaixo de 50 mil toneladas.
O preço da pimenta apresenta variações no mercado, e essas oscilações segundo Souza
et al. (2013) dependem da oferta e procura do produto, principalmente da ocorrência de fatores
que afetam a produção, como oscilações do clima, incidência de pragas e doenças,
disponibilidade e custo das sementes além de também ser influenciado pelo mercado externo
(por ser uma commodity, logo um produto de exportação) e esses fatores somados acaba sendo
um ponto de alta instabilidade para os produtores, uma vez que essa oscilação de preço pode
acabar prejudicando uma parte da renda dos mesmos.
Segundo Santana (2005), a oferta é uma das forças que determinam o preço de mercado
de determinado bem ou serviço. Sendo representada pela quantidade de bens ou serviços que
deseja-se ou são ofertados, aos vários preços de mercado num determinado período de tempo.
Assim sendo, todas as diversas variáveis que influenciam na quantidade ofertada permanecem
constantes enquanto apenas o preço varia.
A queda no preço da pimenta-do-reino no mercado e o crescente aumento dos custos de
produção, fazem com que os produtores diminuam as despesas com adubos, corretivos,
defensivos, reduzindo a quantidade total utilizada ou substituindo os itens mais onerosos. Como
consequência a produção local reduz e a oferta tende a forçar o aumento dos preços (DUARTE,
2014).
1
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Pelo fato da pimenta ser cultivada por muitos agricultores familiares do município, estes
não trabalham somente com essa cultura em suas áreas de produção, mais sim com outras,
principalmente a roça (mandioca e feijão) as quais acabam contribuindo para segurança e
soberania alimentar dos produtores e junto com a especiaria, acaba se tornando um dos
principais meios de renda.

Tabela 1: Valor da pimenta-do-reino comercializada pelos Agricultores Familiares do
município de Capitão Poço/PA.
Nº de Agricultores Familiares (%)

Valor da pimenta-do-reino ($/kg)

6

6,0

8

6,4

8

6,5

10
68

6,3
6,2

Fonte: Autores, 2019

Nesse contexto, a pimenta-do-reino tem que ser explorada com outras culturas, de forma
a dar sustentabilidade econômica para o produtor com outras fontes de produção agrícola e por
isso, ultimamente, esta vem sendo explorada em Sistemas Agroflorestais (Safs) e/ou
consorciada, que compreende um melhor sistema de exploração agrícola, tanto em termos de
diversidade de exploração como de renda para o produtor, diminuindo seus riscos e melhorando,
inclusive, o meio-ambiente no que diz respeito à eficiência de explorar os recursos disponíveis
(FILGUEIRAS et al., 2014).
Outra forma que os agricultores utilizam para minimizar os efeitos diretos da
instabilidade de preço da pimenta-do-reino é armazenando-a após o período de colheita para
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que assim possam comercializar no momento em que o preço de mercado está mais oportuno,
e como eles possuem outras fontes de renda oriunda dos diferentes cultivos trabalhados, essa
prática não gera impactos negativos e sim configura-se uma estratégia para valorização de seus
produtos.
O valor da pimenta comercializada no município já foi bem mais elevado, sendo que
nos últimos cinco anos, o preço chegou a atingir o valor máximo de $32,00/Kg. O fato que pode
estar por trás desta queda no preço constatado durante a pesquisa é a alta produção da especiaria
no município, ocorrendo um excesso de oferta sobre a demanda, onde esse comportamento pode
ser explicado pela lei da demanda, segundo a qual há uma relação inversa entre preço e
quantidade demandada, ou seja, quando o preço sobe, a quantidade demanda cai e quando o
preço cai à quantidade demandada sobe (JUNIOR et al., 2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste sentido, verificou-se com a presente pesquisa que os produtores familiares
comercializam a pimenta-do-reino do tipo preta em quilograma, sendo que o valor da mesma
varia de $6,0 a $6,5/kg. Além disso foi constatado que estes valores podem variar a qualquer
momento devido a grande instabilidade desta cultura no mercado, sendo o aumento do preço/kg
favorece a complementação de renda dos agricultores e a gera impactos, porém, os mesmos
podem ser revertidos com o uso de estratégias como a diversificação da produção, prática esta
muita utilizada no município e o armazenamento da pimenta para que seja vendido quando os
valores de mercados estiverem mais favoráveis.
Mesmo com essa instabilidade, a pimenta confira-se um dos principais cultivos das áreas
agrícolas dos produtores e apresenta grande potencial de crescimento principalmente quando
introduzidas em sistemas mais sustentáveis como os Safs.
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INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES NO
ESTADO DO PARANÁ
INFLUENCE OF PUBLIC POLICIES ON SMALL PROPERTIES IN THE STATE OF
PARANÁ

Alexsandro Camillo da Silva1
Felipe Gonçalves Martins2
Gabriel Bau3
Gabriel Eron Gavlik4
Mateus Joaquim Duminelli Furquim5
Ceyça Lia Palerosi Borges6
Grupo de Trabalho: AGROECOLOGIA
Resumo
Existem várias Políticas Públicas vinculadas à agropecuária, destas destacam-se o PAA,
ATER e o PRONAF, as quais possuem função de auxiliar, fiscalizar, penalizar e incentivar
tanto pequenos quanto grandes produtores. Na Região Oeste do Estado do Paraná,
principalmente nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Missal e São Miguel do Iguaçu
o incentivo e auxílio por meio de políticas públicas direcionadas ao pequeno produtor não tem
atingido os proprietários de maneira efetiva. A partir disto, buscou-se avaliar e estudar o caso
de dois proprietários da região a fim de verificar a ação das políticas públicas e legislações
ambientais nestes produtores. Chegou-se à conclusão de que os produtores contam com
investimento e apoio da Usina de ITAIPU, com grande presença na região, mas que tiveram
muitas experiências com o abandono da agricultura devido sistemas de produção convencionais
e êxodo rural por parte de filhos e vizinhos.

Palavras-chave : Políticas; Públicas; Auxílio; Agricultura; Familiar.
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Abstract
There are several Public Policies linked to agriculture, such as PAA, ATER and
PRONAF, which have the function of assisting, supervising, penalizing and encouraging both
small and large producers. In the Western Region of the State of Paraná, mainly in the
municipalities of Marechal Cândido Rondon, Missal and São Miguel do Iguaçu, the incentive
and assistance through public policies directed to the small producer has not reached the
owners in an effective way. From this, it was sought to evaluate and study the case of two owners
of the region in order to verify the action of public policies and environmental legislation in
these producers. It was concluded that the producers have investment and support from the
ITAIPU Plant, with a large presence in the Region, but that they have had many experiences
with the abandonment of agriculture due to conventional production systems and rural exodus
by children and neighbors.

Key words : Policies; Public; Help; Agriculture; Family.

1. INTRODUÇÃO
Estima-se que o Oeste do Estado do Paraná possua uma população com cerca de
1.044.081 habitantes, sendo destes 175.467 no meio rural (IBGE, 2010), com extensão
englobando 50 municípios, dentre eles, foca-se em Marechal Cândido Rondon, Missal e São
Miguel do Iguaçu, tais municípios onde localizam-se as propriedades avaliadas neste presente
artigo. Esta Região apresenta grande expressividade quanto a dados produtivos: possuindo um
enorme rebanho de suínos, 63,5% dos animais do Paraná, o qual possui o maior número de
suínos do país; assim como produção de aves e ovos entre as maiores do Brasil (22,3% da
produção de ovos do Paraná e 31,9% do efetivo de aves do Estado); 70% da produção de Tilápia
do Estado, sendo que das 10 maiores cidades produtoras de Tilápia do Paranã, 9 estão na Região
Oeste; ainda tem posse de expressivos resultados na produção de grãos: 4,9 milhões de
toneladas de milho e 3,6 milhões de toneladas de soja na safra de 2015-2016. Deste modo é
possível compreender a importância da região na economia e agricultura do Estado, assim como
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do país. Apesar do avanço na produção e tecnologia agrícola, a agricultura familiar cedeu
perante a história de desenvolvimento da agricultura como um todo no país e no mundo, e a
grande causadora foi a revolução ocorrida em meados de 1980.
Uma das maiores, senão a maior causa do êxodo rural paranaense é a Revolução Verde,
a qual ocorreu na década de 80, gerando um enorme avanço tecnológico para a produção
agrícola, porém, não conseguindo formas de manter o pequeno produtor no campo,
principalmente devido ao fato do alto investimento (ANDRADES; GAMINI, 2007). A partir
disso, nota-se uma grande mudança na estrutura rural da Região Oeste do Estado do Paraná,
pois com a menor necessidade de mão-de-obra no campo, as pequenas famílias dependentes de
fornecimento de força de trabalho se destinaram aos grandes centros, e as unidades de produção
partiram a formar um aglomerado de latifúndios, pois o estabelecimento de pequenas
propriedades tornara-se insustentável economicamente.
Com a inviabilidade de manter uma pequena propriedade, devido ao alto custo dos
insumos da agricultura convencional que se instaurou não só no Estado como no País, o
agricultor familiar encontra-se marginalizado do sistema agrário atual, e uma das saídas é a
mudança para as cidades realizando trabalhos muitas vezes desconectados do setor agrícola.
Apesar das dificuldades encontradas, em se manter ativos no sistema convencional de alta
tecnologia, por parte dos agricultores familiares, vários produtores ainda se mantém na zona
rural, buscando maneiras e diversidade de produção, continuando assim economicamente
ativos.
Atualmente 80% das propriedades rurais do Paraná são de agricultura familiar,
responsáveis pela produção de: 81% da mandioca; 68% do leite; 67% das aves; 66% do feijão;
62% do rebanho suíno; 44% do milho; 38% do arroz; e 35% do rebanho bovino (IBGE). Com
isso é perceptível a importância deste setor da economia, superando a produção de alimentos
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destinados ao consumo interno, ficando deste modo o agronegócio responsável pelos
“commodities” exportados.
Como tentativa de auxiliar a manter o pequeno agricultor no campo, o governo Federal,
a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), propôs algumas políticas públicas
a fim de favorecer a agricultura familiar, dentre elas destacam-se: PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar); ATER (Assistência Técnica e Extensão
Rural) e; PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Estas políticas públicas estão associadas
a finalidade de mantença econômica e cultural da agricultura familiar, sendo que busca-se
compreender se são realmente efetivas a esta função.
Diante da importância do tema, a fim de que se conheça e compreenda as políticas
públicas e a legislação ambiental objetivando a proporção de um desenvolvimento rural
sustentável, este trabalho tem como objetivo analisar quais políticas públicas contribuem para
a permanência do agricultor no campo.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O Agricultor e o Êxodo Rural
O setor rural da Região Oeste do Estado do Paraná teve enfraquecimento, no que diz
respeito a agricultura familiar, devido ao êxodo rural, principalmente na década de 70 a 90.
Uma das causas deste abandono de pequenas propriedades foi a Revolução Verde, benéfica ao
ponto de vista econômico e tecnológico, mas causou grandes danos na distribuição de terras e
na atividade da agricultura familiar em pequenas propriedades. Segundo o Doutor em Economia
e Pesquisador do IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná) Mauro Eduardo Del Grossi (1996,
p.53):
“Os dados dos Censos Agropecuários apontam para um grande êxodo rural nos anos
70, advindos da intensa modernização tecnológica da agropecuária paranaense. Nos
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anos 70 quase um milhão de pessoas deixaram as zonas rurais paranaenses, migrando
ou para grandes centros urbano, ou para as novas regiões de fronteiras.”

Com o aparecimento de muitas empresas que prestam serviços no setor agrícola, aliado
à enorme expansão da tecnologia no meio rural há uma inserção de pessoas urbanas e uma saída
de familiares e agricultores do campo, fazendo com que o êxodo rural se torne cada vez maior.
As alterações são marcantes no que diz respeito a mão-de-obra (Grossi, 1996).
Como para Grossi, de acordo com Libardi e Delgado (2011, p.52) “A migração rural é
inerente ao processo de crescimento econômico que caracteriza a transição de uma sociedade
rural para outra de tipo urbano-industrial, e ela decorre dos impactos da dinâmica econômica
sobre o trabalho agrícola”, deste modo, entende-se que a saída de pequenos produtores do meio
rural é causada devido os avanços tecnológicos da Revolução Verde e da menor necessidade da
força de trabalho humano nas unidades produtoras, que cada vez se tornam maiores em extensão
territorial e menores no uso de trabalhadores. Os autores Libardi e Delgado ainda abordam sobre
a necessidade de políticas públicas direcionadas às pequenas propriedades como forma de
manter o pequeno agricultor no meio rural:
“Defende-se também que a viabilidade dessa alternativa requer a definição de políticas
de desenvolvimento regional, que explicite como objetivo o combate ao esvaziamento
social do campo. Esta tem sido uma preocupação nos países desenvolvidos (EUA e
Europa), que têm definido uma série de políticas públicas como fundamentais à
reversão das tendências discutidas anteriormente” (Libardi; delgado, apud. Camarano
e Abramovay, 1998, p.57).

Fica claro, que o êxodo rural afeta diretamente e de forma drástica a agricultura familiar, a qual
tem papel importante no desenvolvimento rural do Estado. Por isso, em defesa deste setor da
agricultura são criadas políticas públicas a fim de atender as necessidades desse setor do campo
de extrema importância econômica e social, bem como a elaboração de legislações com
finalidade de defesa nas causas ambientais ligadas a agricultura.
2.2 Políticas Públicas e Legislação para o meio ambiente no Brasil
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As políticas públicas atuam diretamente na relação da agricultura familiar e sua
permanência no campo, pois podem facilitar ou prejudicar a manutenção e continuidade do
pequeno produtor no ramo agrícola em sua pequena unidade produtora. Segundo Teixeira
(2002, p.02), políticas públicas “são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público;
regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores
da sociedade e do Estado”, ou seja, estipulações do Governo para com os indivíduos da
sociedade ao qual ele representa, neste caso a agricultura familiar. Essas estipulações são
referentes a decisões: de quê; onde; quando; e por quê; as quais definem a execução de tal norma
ou ato (Teixeira, 2002).
Um dos problemas atuais das políticas governamentais relacionadas ao meio rural é a
falta de importância dada aos âmbitos ambientais e sociais, focando-se principalmente na
questão econômica. Políticas como o PRONAF, PAA e ATER com intuito de financiamento e
garantia de venda dos produtos pode não ser efetiva quanto ao âmbito social e cultural dos
pequenos agricultores, falhando assim em sustentar a permanência da agricultura familiar, tal
falha nota-se segundo Teixeira (2002, p.10):
“A lei enfatiza a questão econômica (produtividade, incremento à produção,
regularidade de abastecimento), enquanto a Constituição tem por referência a função
social da propriedade. Equiparar estas duas dimensões, em nossa estrutura agrária,
significa uma opção pelo produtivismo e pela tecnificação, independente de seus
impactos sociais e ambientais.”

Alguns programas como o PRONAF, ATER e PAA apresentam papel efetivo na
mantença da família no campo, pois em tese possibilitam o desenvolvimento econômico de
pequenos produtores rurais. Ambos estes programas estão relacionados ao âmbito econômico,
sem representatividade em questões sociais e ambientais.
A sigla PRONAF é referente ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar, um programa brasileiro que foi elaborado em 1995, por muitos estudiosos do
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desenvolvimento rural é visto como um fator essencial para uma drástica mudança do cenário
dos pequenos agricultores brasileiros. Para Anjos, Godoy, Caldas e Gomes em pesquisa
realizada no Rio Grande do sul em 2004, o surgimento desta política há “um momento singular
na trajetória do processo de intervenção estatal na agricultura e no mundo rural do Brasil” (2004,
p.529), mas ressaltam que “Apesar de avanços no aperfeiçoamento e ampliação do universo de
cobertura, o programa permanece ancorado numa ambiguidade básica tanto em termos do
público-alvo a ser beneficiado quanto aos objetivos essenciais que persegue” (2004, p.529),
deste modo refletem a necessidade de maior efetividade quando ao controle e execução deste
instrumento de grande funcionalidade.
Assim como o Pronaf, outras Políticas Públicas de importância e destaque são relevantes
a mantença da agricultura familiar. Um exemplo seriam as unidades Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER’s), as quais permitem a obtenção de auxílio qualificado para a produção
e desenvolvimento de pequenos produtores. No estado do Paraná, quem realiza esta função é a
Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Outro importante
mecanismo público é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), permitindo a compra por
parte do governo de uma porcentagem da produção residente da agricultura familiar, ou seja,
seria uma garantia de venda de parte do montante gerado pelo pequeno produtor.
Como é perceptível, a agricultura familiar não apresenta grande potencial de consumo
para o atual sistema agrário de produção, desse modo os pequenos agricultores buscam como
pilar a agricultura orgânica, a qual em vários quesitos é benéfica ao meio ambiente, visto que
está aí a essência deste modo de produção. Este fundamento é esclarecido por Assis (2006,
p.85), que defende não sendo a “presença humana como causa dos problemas ambientais da
agricultura, mas sim sua atividade inadequada que, como tal, deve ser coibida, ou seja,
modificada na sua forma de usar os recursos naturais, que significa manejar os efeitos das
atividades humanas por seu grau de intensidade e de extensão”.
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Outro problema das atuais políticas públicas agrárias é que as mesmas não apresentam
defesa e amparo para a produção orgânica, dificultando deste modo o problema central do êxodo
rural. E como consequência da diminuição de pequenas propriedades encontra-se em um
avançado estado de deterioração do meio ambiente. Para Assis (2006, p.84) uma das soluções
para o alinhamento das políticas públicas para com a agricultura familiar seria:
“O estabelecimento das diversas experiências práticas de produção agroecológica de
sucesso, aliado ao de ONGs com atuação na área de fomento de práticas
agroecológicas, como referências que possibilitem a disseminação gradual, entre os
técnicos das instituições públicas de pesquisa e extensão rural, da idéia de viabilidade
da agroecologia como instrumento para viabilizar programa de desenvolvimento rural
sustentável, especialmente entre pequenos agricultores familiares.”

Ao que refere-se às legislações ambientais ligadas a agricultura, algumas possuem
grande destaque. O Ministério do Meio Ambiente era o responsável pela execução e definição
de leis ambientais, sendo nele encontrado a Política Nacional do Meio Ambiente definido na
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Nesta Política de Legislação há além da apresentação
dos principais danos que podem ser causados ao meio ambiente pelo indivíduo, além de definir
qual procedimento deve ser efetuado para casos como: degradação ambiental, poluição, causar
prejuízos à saúde, bem-estar, atividades econômicas e sociais, além do lançamento de resíduos
ao meio externo.
Um importante avanço foi o Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, tal qual em seu
Capítulo II das Áreas de Proteção Ambiental, respectivamente no Art. 29. aborda que a “Área
de Proteção Ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos, principais objetivos
e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos” (Ministério do Meio
Ambiente, 2008), deste modo, delimita a Área de Preservação Ambiental como intocável e
restrita quanto á seus recursos naturais.
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Além de abordar o âmbito ambiental e econômico, a Legislação Ambiental por meio do
Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), o qual visa defender o
estabelecimento e posse de áreas e recursos naturais por parte de comunidades tradicionais. Em
seu Art. 2º, a PNPCT apresenta seu principal objetivo, sendo este “promover o desenvolvimento
sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento,
fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e
culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas
instituições” (Ministério do Meio Ambiente, 2008), nota-se com isto a visão do âmbito social
como fator primordial pro desenvolvimento rural.
Como as políticas públicas, as legislações ambientais ligadas a agricultura, seja
economicamente, socialmente ou ambientalmente, apresentam contato com a agricultura
familiar, afetando diretamente no seu desenvolvimento.
2.3 Aspectos positivos e negativos das políticas públicas relacionados ao pequeno produtor
rural
Apesar de ainda às políticas públicas muitas vezes excluírem ambientalmente o
pequeno produtor, é inegável que as mesmas tragam benefícios a estes envolvidos. Um exemplo
seria a ATER, Assistência Técnica e extensão Rural, pois se apresenta como uma ferramenta
de auxílio tecnificado ao pequeno produtor, e que segundo Couto Rosa (1999, p.08) necessita
de um replanejamento, pois essa ferramenta deve “desempenhar um novo papel, onde a
administração dos serviços de Extensão Rural aproxima-se de um sistema participativo e
inovador de assistência técnica” e para isso “este novo panorama exige uma mudança de perfil
do extensionista rural”, permitindo assim uma evolução da forma de produção qual deve visar
a manutenção e preservação do meio ambiente, bem como ser produtiva e lucrativa no aspecto
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econômico, acima de tudo sem abandonar o viés social, da cultura e história da agricultura
familiar da Região.
Atentando-se ao fato do esquecimento dos âmbitos ambientais e sociais das políticas
públicas, surge uma maneira de se aliar este triângulo (Economia, Ambiente e Sociedade)
essencial ao desenvolvimento rural sustentável, a qual seria a agricultura orgânica, segundo
Assis (2006, p.86):
“Na agricultura, a valorização da dimensão local, aliada à aplicação dos princípios
agroecológicos, garante a manutenção de variedades e cultivos locais – que são, via
de regra, eliminados com as práticas agrícolas convencionais –, aumentando a
agrobiodiversidade e reduzindo potencialmente os efeitos negativos do contato entre
os remanescentes florestais e as matrizes agrícolas. Permite, ainda, o resgate dos
conhecimentos locais das práticas tradicionais de manejo, valorizando e revitalizando
as etnociências existentes.”

Deste modo, esta solução visada por Assis respeitaria a biodiversidade ambiental se
tornando sustentável e viável, pois o pequeno produtor já busca se manter economicamente
ativo aliando-se a conceitos ou até mesmo ao próprio sistema orgânico para produção agrícola
em sua unidade familiar.
Os caracteres necessários para a compreensão de como são afetados pequenos
agricultores estão ligados a relação deste e o êxodo rural, as políticas públicas e legislações
ambientais e de como estes aspectos afetam a agricultura familiar, assim podem ser entendidos
e interligados os âmbitos social, ambiental e econômico que norteiam o desenvolvimento rural.
3. METODOLOGIA
Como meio de obtenção de conhecimento, a pesquisa se demonstra de grande valia,
visto que se torna o modo mais direto e eficiente para este fim, agregar saberes a partir do estudo
de algo. Pode ser dividida quanto a sua natureza, neste caso tratando-se de uma pesquisa
aplicada, que segundo Córdova e Silveira (2009, p.35): “Objetiva gerar conhecimentos para
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aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” sendo assim necessário
envolver “verdades e interesses locais”, desta maneira, atribui-se perfeitamente ao estudo de
caso.
Quanto ao método de pesquisa com abordagem qualitativa, tal utilizado neste referente
artigo, apresenta-se de modo a não “não se preocupa com representatividade numérica, mas,
sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”
(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p.31), sendo assim desconsidera-se valores quantitativos, mas
sim o caráter dos dados obtidos. Para Silveira e Córdova (2009, p.32), os objetivos de uma
pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa são:
“As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno;
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações
entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre
o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos
buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos;
busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que
defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências.”

Percebe-se assim a grande necessidade de descrever a realidade do caso, avaliando e
comparando os dados obtidos. Devido às circunstâncias do fenômeno a ser avaliado, a pesquisa
exploratória permite obter e avaliar de maneira mais correta os resultados, pois:
“Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande
maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise
de exemplos que estimulem a compreensão” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p.35
apud. GIL, 2007).

Aprofundando-se nos métodos de pesquisa, definiu-se como sendo o ideal a realização
um estudo de caso, tal qual está inserido na pesquisa exploratória. Este estudo irã ser obtido a
partir da coleta de dados ligados ao efeito de políticas públicas e legislação ambiental para
agricultores
familiares no Oeste paranaense. Para esta obtenção de dados será feita uma
1
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entrevista semiestruturada, com direcionamento ao proprietário ou responsável pela
propriedade (ver ANEXO 1). Após recolher os dados e possíveis acréscimos na entrevista, a
análise de conteúdo será a técnica de análise de dados selecionada, por fim a avaliar e confrontar
os resultados da pesquisa.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi realizado, em primeiro momento a visita ao Condomínio de Agroenergia para

Agricultura Familiar Sanga Ajuricaba, da família de Pedro e Izolde Regelmeier. A propriedade
situa-se na cidade de Marechal Cândido Rondon, onde o casal reside há trinta anos. O casal tem
dois filhos, os quais residem e trabalham na cidade.
A propriedade possui 7,5 ha, onde há a produção de cereais (soja e milho) e pecuária de
corte. Inicialmente a família trabalhava, também, com pecuária leiteira, mas por conta da idade,
a grande demanda de serviços e a migração dos filhos para a cidade, acabaram deixando essa
atividade. Os resíduos gerados pela pecuária são utilizados em um biodigestor na geração de
biogás, que atende às necessidades domésticas da família. Porém, a família relata que o maior
aproveitamento está nos dejetos do biodigestor, onde os resíduos são utilizados como
biofertilizante de baixo custo e alto potencial para a lavoura e pastagens.
O biodigestor foi instalado por meio de um programa da Itaipu, onde diversas famílias
participavam. No período de implantação, foram realizadas a adequação às exigências da
multinacional, como reservas legais e proteção de nascente e mananciais. Os custos de
instalação do biodigestor foram pagos pela Itaipu, que também era responsável pela manutenção
do equipamento.
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Porém, atualmente, apenas três propriedades mantém os biodigestores em atividade,
além disso, a fiscalização por parte da empresa se mostra cada vez menos frequente, mostrando
que o projeto não obteve um sucesso significante.
O casal utiliza o sistema do biodigestor instalado pela multinacional, apesar de ser destinado
exclusivamente a geração dos gás doméstico, já é o suficiente, afinal segundo os mesmos, foi a
única vantagem do incentivo público por meio de Política Pública. Este projeto foi apresentado
como algo lucrativo e muito vantajoso, que era para servir de modelo para outras propriedades
para haver interesse na instalação e posterior uso de biodigestores em suas propriedades. O
proprietário salienta que deve tomar cuidado quem receber propostas igual eles receberam,
antes de dar um ´´tiro no escuro`` achando que qualquer política pública possa trazer diversos
benefícios e quando colocado em prática, acaba não sendo a mesma coisa que era no papel.
A segunda propriedade visitada, onde foi feito a pesquisa situa-se entre as cidades de
Missal e São Miguel do Iguaçu, é a propriedade orgânica Sítio Arruda, onde há dezesseis anos
a propriedade é orgânica.
O proprietário praticava agricultura convencional em outro local antes de partir para esta
outra corrente da agricultura, onde seu principal cultivo era o algodão, mas era uma agricultura
baseada em químicos, chegando a até 22 aplicações de agrotóxicos por ciclo produtivo do
algodão. Depois de algum tempo ele participou de um projeto onde o objetivo era a diminuição
do uso de agroquímicos através do MIP (Manejo Integrado de Pragas), onde em um ciclo de
produção conseguiu diminuir de 22 aplicações para 7 o uso de agrotóxicos e ainda elevou sua
produção de 350 arrobas para 598.
Isso mostrou a ele como um cultivo sem agroquímicos era eficiente e ainda melhor, não
era prejudicial ao meio ambiente. A partir daí ele comprou a propriedade no oeste do estado do
Paraná, uma área de 4,7 hectares que estava praticamente acabada por conta do uso intensivo
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da mesma. Em pouco tempo ele começou aplicar o que foi aprendendo em curso realizados
sobre agricultura orgânica, e também com o auxílio da Itaipu, e técnicos agronômicos de sua
cidade e região a propriedade foi criando vida novamente, onde hoje existem mais de 40
espécies de plantas em sistemas de agroflorestas e também de cultivo de frutíferas, as quais ele
usa para fabricação de polpas através da pequena agroindústria que tem na propriedade, para
vender na região. A Itaipu deu ao agricultor a ideia de praticar turismo rural no local, com a
atividade o proprietário tira a maior parte de sua renda, oferecendo refeições 100% livres de
agrotóxicos. A propriedade hoje em dia tem sua renda baseada na venda das polpas de frutas na
região, na prática do turismo rural, e também de mais alguns produtos processados na
agroindústria, como geleias e doces, tudo isso sem agredir a natureza e com qualidade
comprovada e livre de agroquímicos.
De acordo com o proprietário, no início da instalação da agroindústria, ele contou com um
financiamento bancário, o qual financiou R$ 14.000 (catorze mil reais), isso mostra a
importância de políticas públicas para incentivo ao pequeno produtor e microempreendedor
rural. Além do financiamento o incentivo de um multinacional como a Itaipu, também
contribuiu significativamente na prosperidade do sítio.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a avaliação dos resultados obtidos nesta pesquisa, que se tornou um diálogo e troca

de saberes com ambos produtores, foi possível notar a falta de ação por parte das políticas
públicas, sendo em forma de investimento ou auxílio aos pequenos produtores do caso estudado.
A presença da Usina de ITAIPU na Região foi um fator essencial para a mantença na agricultura
do primeiro produtor visitado, isto porque o biodigestor proporcionou uma forma de renda para
o mesmo, podendo ainda manter suas atividades em parte do território. No segundo caso, a
Política Pública do PRONAF auxiliou o produtor no financiamento de sua agroindústria para
polpa, o que foi imprescindível para o mesmo manter-se na agricultura em uma micro
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propriedade, além disto, a opção pelo sistema de cultivo orgânico por parte do produtor lhe
proporcionou melhoria na qualidade de vida, bem como estendeu um leque de atividades que o
mesmo conseguiu explorar, principalmente o Turismo Rural.
6.
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DESENHOS ORGANIZACIONAIS E REDES PARA FOMENTO DA
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
Julie M. Semiguem Pavinato257
Dirceu Basso258

ORGANIZATIONAL DESIGNS AND NETWORKS TO PROMOTE AGRIBUSINESS
FAMILY
GT10 – Cooperativismo de Economia Solidária
Resumo
Este artigo apresenta o conjunto de instituições e organizações presentes no projeto de
agroindustrialização familiar no Município de Ubiratã-PR e aponta as principais atividades
desempenhadas por esses entes na gestão desse processo. Destaca, ainda, as políticas públicas
presentes e a perspectiva dos atores sobre cada organização, com o objetivo de ilustrar que o
desenvolvimento se constrói a partir da reunião e união de forças das pessoas, das organizações
e instituições das quais fazem parte. Os dados foram coletados por meio de entrevista não
estruturada com o responsável de cada órgão e entidade e por entrevista estruturada com os
produtores. As organizações presentes no Município são oportunas e adequadas para a
demanda do projeto, porém é vívida a necessidade de se construir um diálogo estreito entre
elas para que a agroindustrialização atinja um patamar superior na articulação para a gestão
desse projeto. Portanto, a participação dos produtores carece de inspiração.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Conjunto organizacional; Gestão conjunta.
Abstract
This article presents the set of institutions and organizations present in the agroindustrialization
project in municipality of Ubiratã-PR and points out the main activities performed by these
ones in the management of this process. Highlights the present public policies and the
perspective of actors on each organization, with the aim of illustrating that the development is
built from the meeting and joining of forces of the people, organizations and institutions of
which they are part. The data were collected through unstructured interview with the
responsible of each organ and entity and structured interview with the producers. The
organizations present in the municipality are timely and appropriate for the project's demand,
but it is vivid the need to build a close dialogue between them to that higher level reaches a
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agro-industrialization in conjunction for the management of this project. Therefore, the
participation of the producers lacks inspiration.
Keywords: development; Organizational set; Joint management.

INTRODUÇÃO
A agroindustrialização representa um projeto que acontece num cenário amplo e não
apenas nas propriedades rurais. O processo de transformação pode, sim, ser representado no
interior dessas unidades, mas seu desenrolar e crescimento se deve ao conjunto de instituições
e organizações que deveriam acompanhar esse processo continuamente.
O conjunto de ações desempenhadas por cada organismo destaca o empenho e o foco
que o projeto recebe em cada gestão. Assim, poder público, entidades de classe e unidades
assistenciais assumem um papel de destaque na efetivação desse tipo de projeto com vistas ao
desenvolvimento rural. Entretanto, embora seja importante a presença de cada uma dessas
organizações para a construção desse projeto, a simples presença não é suficiente; é
fundamental o diálogo e uma agenda conjunta para seu êxito. Articular projetos, pessoas e
recursos faz parte do conjunto de atividades que esses órgãos e gestores têm de administrar
para que esse objetivo seja atingido.
Logo, o grande desafio para os projetos de desenvolvimento rural é justamente o
alinhamento de objetivos das instituições, gestores e produtores para a construção de um
projeto que seja capaz de atender às expectativas de todos, considerando-se as atividades
paralelas que ocorrem independentemente da agroindustrialização.
Além disso, cada instituição possui outras obrigações das quais deve dar conta, de tal
forma que uma ação articulada conjunta de todos os entes envolvidos pode resultar numa
divisão de tarefas que permita o fortalecimento desse tipo de projeto.
Esse artigo se dedicou a investigar quais são as organizações e que tipo de atividades
elas exercem para apoiar a agroindustrialização no município de Ubiratã-PR. Foram abordados
aspectos da gestão dessas instituições de modo a observar se suas práxis de fato, tem
contribuído para fomentar e auxiliar a agroindustrialização. Os dados foram coletados por meio
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de entrevista semiestruturada com profissionais que atuam diretamente com esses
estabelecimentos, sendo instituições de representação, fiscalização, assistência técnica, e de
forma organizativa dos produtores. Também foram entrevistados os produtos para verificar sua
perspectiva a respeito do trabalho da ATER – Assistência Técnica e Extensão rural.
1 Gestão
A partir do momento em que existam pessoas partilhando de um ideal comum,
alocando recursos, buscando alternativas para concretizar esse objetivo, a necessidade de
gestão se faz presente.
Chanlat (1999, p. 31) conceitua gestão como “um conjunto de práticas e de
atividades fundamentadas sobre certo número de princípios que visam uma finalidade”. Gerir,
então, significa planejar, organizar, coordenar esforços humanos e materiais para que a
“finalidade”, o objetivo ou meta seja conquistando, respeitando-se, necessariamente, as
questões impostas pelo ambiente. A escolha das práticas e a forma como estas são dispostas
destaca o tipo de gestão que é praticado na organização e estabelece o nível de influência
exercido por ela entre os participantes diretos (funcionários) e indiretos (sociedade).
Para Araújo (2007, p.09) ,
Os modelos de gestão pública influenciam a abordagem que o governo
utiliza para organizar os recursos e transformá-los em serviços
públicos. Os resultados das políticas públicas dependem, em boa
medida, do modelo de gestão adotado e da forma como ele funciona.
Naturalmente que as contingências que estão presentes no ambiente
também influenciam a implementação das políticas públicas e, em
última análise, os resultados (ARAUJO, 2007) ”.
De acordo com Ferreira (2012), o gestor público deve compreender que o processo de
transformação da sociedade é necessário e inevitável. De forma que para gerenciar instituições,
departamentos e órgãos públicos, é preciso se adaptar a essas mudanças que, trazidas pelo atual
cenário mundial, afetam diretamente as organizações.
Para Chanlat (1996) muitas conquistas da sociedade sejam elas culturais, econômicas,
sociais, técnicas e cientificas ou industriais se relacionam a algum tipo de organização, tanto
publica quanto privada.
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As organizações podem ser entendidas como “constructos sociais” em que são
importantes as instalações físicas, as relações interpessoais, a natureza humana e as relações
externas. Nesse contexto, destaca-se a importância da cultura (valores, crenças e regras de
conduta) na organização, o que a caracteriza como “organismo vivo”, ” contextualizado”, ”
sistêmico”, ” complexo” e como “ seres que aprendem”

(PAGLIUSO; CARDOSO;

SPIEGEL, 2010, P. 27). A organização é vista como um sistema aberto que influencia e recebe
influências do ambiente, no qual as pessoas, seus comportamentos, conhecimentos e
interatividade são elementos necessários tanto para a existência da organização como para a
produção do conhecimento.
Conforme pondera Schultz (2016), as organizações estão inseridas em contextos em
que dependem de outras organizações e são influenciadas por elas. Sendo esse entendimento
fundamental para
se

a

prática

da

gestão,

já

que

dificilmente

encontrará organizações/instituições que não estabeleçam relações umas com

as outras.
Assim, manter a comunicação é muito importante para a sobrevivência das
organizações como explica Kunsch (2003),
Interdependentes, as organizações devem se comunicar entre si. O
sistema organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação
nele existente, que permitirá sua contínua retroalimentação e sua
sobrevivência. Caso contrário, entrará num processo de entropia e
morte. Daí a imprescindibilidade da comunicação para uma
organização”. (KUNSCH, 2003, p.69)
Souza (2012) contribui para destacar a importância das organizações quando discute
a respeito do quanto às organizações fazem parte da vida do homem, seja para o trabalho, para
o lazer, para a movimentação política; enfim, a sociedade atua em organizações, de modo que
a vida humana e suas ações se dão sob condições organizacionais.
PLOEG ET AL. (2000) exemplificam que na experiência europeia de
desenvolvimento rural, embora ela tenha se apresentado sob a forma de uma abordagem
descentralizada, onde as novas relações que surgem entre o local e o global possam fortalecer
o processo, essa não é uma verdade absoluta. Há casos em que as políticas e os programas são
usados para proteger os interesses de determinados grupos.
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Apesar de todas as dificuldades, a participação dos agricultores na tomada de decisão
é muito importante, e, conforme aponta Marques (2003), esse requisito é recente e se deve,
principalmente, ao processo de democratização brasileira, que contribuiu para dar força à ideia
de participação popular para o avanço democrático e, também às agências multilaterais de
financiamento de projetos de desenvolvimento, que passaram a recomendar a participação dos
envolvidos para aumentar a eficácia em termos da utilização dos fundos contratados.
Contudo, a participação dos agricultores nos conselhos e processos de decisões
políticas envolve a ideia de paridade. Para que ela seja efetiva na tomada de decisão, segundo
Tommasi (1997), é urgente à aquisição de competências, ou seja, acesso à informação e à
formação, devido ao fato de que a real participação no campo político requer conhecimentos
específicos, que não se resumem à quantidade dos participantes, mas a sua capacidade de
arguir, perceber e interpretar os fatos. Por isso, a abertura desses espaços aos produtores deve
ser conduzida concomitantemente a um a um processo de capacitação e comunicação.

1.2 Formas de Organização dos Produtores
Em relação à organização dos produtores, eles podem atuar de modo individual, no
âmbito familiar, ou em unidades coletivas, em cooperativas e/ou associações.
As agroindústrias familiares autônomas ou isoladas são caracterizadas pelo Programa
de Agroindustrialização da Produção da Agricultura Familiar (BRASIL, 2010, p. 10) como
“aquelas unidades agroindustriais familiares individuais ou grupais que não mantêm nenhum
nível de relação entre si e, consequentemente, atuam de forma isolada em todas as etapas da
cadeia produtiva”. Enquanto as organizadas em rede são definidas, pelo mesmo programa
(BRASIL, 2010, p. 10), como “aquelas unidades familiares agroindustriais individuais ou
grupais que mantêm algum nível de relação entre si para a solução de problemas, de
estrangulamentos e de acesso a serviços, sempre com o objetivo de reduzir custos e riscos, bem
como aumentar a sua eficiência e eficácia”.
As vantagens das organizações coletivas residem no fato de os produtores poderem
adquirir os insumos necessários para a produção por preços bem menores do que comprariam
isoladamente. A partir da organização da produção, também é possível conseguir melhores
preços pelos seus produtos em função da escala, resultante do processo organizacional.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

De acordo com Deser (2009), uma rede de agroindústrias familiares pode se organizar
de diversas formas por meio de uma ou várias cooperativas, com uma central de
comercialização, em uma ou várias cadeias produtivas, em âmbito municipal, regional ou
estadual. O mais importante para a democratização é a transparência nas tomadas de decisão,
admitindo-se a gestão descentralizada, com vistas a uma atuação participativa, da qual façam
parte grupos familiares de agricultores, nas comunidades rurais. Também é fundamental a
inclusão dos jovens em idade de trabalho (sem prejuízo de seus estudos) e a participação efetiva
das mulheres nas tomadas de decisão, em igualdade de condições em relação aos homens.
O Manual de Orientações sobre formas associativas e redes de agroindústrias da
agricultura familiar explica que:
Rede de agroindústrias é a união de várias agroindústrias constituindo
um grupo associativo, ou uma forma de articulação ou parceria entre
várias agroindústrias. Com isso, as pequenas agroindústrias, ao invés
de concorrerem entre si, formam uma Rede para desenvolverem
algumas ações em conjunto (Brasil, 2010).
Para Mior (2003), a união de grupos de agricultores os torna mais fortes econômica e
politicamente, resultando numa base para a formação de grupos de cooperação, unidos por
solidariedade, igualdade e união. A integração facilita a inserção no mercado, construindo um
ambiente com capacidade para gerar postos de trabalhos, renda e qualidade de vida, além de
propiciar a produção a baixos custos.
Marchioro (2006) esclarece que a organização de redes fortalece as agroindústrias,
por evitar que os agricultores fiquem isolados, favorecendo sua inserção no mercado e na
produção. As redes de agroindústrias familiares contribuem, ainda, para a prospecção de novos
mercados, na capacitação dos agricultores para novas práticas (produção de matériaprima,
processamento e qualidade dos produtos), oportuniza a compra conjunta de embalagens,
materiais de construção, equipamentos e insumos, permite a organização do material de
divulgação, organiza o acesso ao crédito, responsabilidade técnica, controle financeiro, gestão
e rótulos.

1.3 O Papel da Assistência Técnica e da Extensão Rural (ATER)
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A ATER representa o serviço de educação e acompanhamento no campo. O papel dos
agentes extensionistas mudou consideravelmente com o passar dos anos, e a adequação a essa
nova realidade tem sido um grande desafio. De acordo com a Política Nacional de ATER
(2007), diferentemente da prática extensionista convencional, que atua por meio da
transferência de pacotes tecnológicos, a nova ATER pública deve atuar partindo do
conhecimento de práticas e cultivos sustentáveis, com uma abordagem holística e integrada a
estratégias de desenvolvimento, numa perspectiva sistêmica que permita atuar com equidade e
inclusão social, adotando bases tecnológicas possíveis às dinâmicas ecológicas.
Nessa perspectiva, o compromisso da ATER com os produtores e também com a
sociedade visa a garantir que os resultados econômicos e socioambientais percebidos por sua
ação não sejam frutos de uma intervenção pautada em recomendações técnicas contraditórias,
como ocorreu no período da modernização da agricultura com o incentivo ao uso de insumos
externos.
Para endossar esse compromisso, é necessária uma nova postura institucional como
também um novo perfil profissional dos agentes, que esteja baseado em uma práxis que
respeite os diferentes sistemas culturais, contribua para o resultado positivo dos indicadores de
sustentabilidade dos agroecossistemas, com a conservação e recuperação dos recursos naturais
e que incentive a produção de alimentos limpos e acessíveis ao conjunto da população. Esse
novo tratamento dispensado pela ATER requer, ainda, que seus agentes, sejam eles técnicos,
agricultores ou outras pessoas que vivem e trabalham no meio rural, possuam os
conhecimentos e habilidades necessários para a execução de ações compatíveis com a nova
Política Nacional de ATER.
A política atual de ATER é uma política exclusiva para a produção familiar, portanto,
trata-se de um serviço público visto como um direito, voltado para favorecer iniciativas que
contribuam com o desenvolvimento da agricultura familiar no território nacional. E, como
direito, é fundamental que seja exercitado com continuidade, para que possa, de fato, ser capaz
de promover a educação e a informação que os produtores familiares tanto necessitam.
Em face da grande dependência dos produtores familiares aos serviços de ATER, que,
às vezes, ultrapassam a esfera da informação e educação para o processo produtivo e
comercialização, esses agentes ainda assumem o papel de líderes, motivando e inspirando boas
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práticas e novas atividades. Por conseguinte, o compromisso institucional e profissional
assumido junto aos produtores toma ares mais profundos e sérios no desenho do
desenvolvimento rural sustentável, requerendo uma postura ainda mais clara e articulada para
defesa desses interesses.

2 Procedimentos Metodológicos
Para analisar a práxis administrativa/gestões desenvolvidas pelas instituições e organizações
que trabalham junto às agroindústrias familiares em Ubiratã-PR, foi realizado um
levantamento para identificar quem são e quantos são esses entes e que tipos de atividades têm
desempenhado para a organização, a estruturação e a articulação da agroindustrialização
familiar no Município. O levantamento foi realizado com base nas informações e
conhecimentos oferecidos pelas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável da UNIOESTE, campus de Marechal Candido Rondon,
que apresentou as instituições, órgãos e organismos mais comumente responsáveis por essas
atividades. As instituições e organizações pesquisadas em Ubiratã–PR foram Prefeitura
Municipal, (Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Divisão de Agricultura e Pecuária,
responsável pelo Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e (SIMPOA) – Secretaria de Saúde –
Vigilância Sanitária), Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Instituto Emater,
Cooperativa do Agronegócio do Noroeste do Paraná (Cooperativa da Agricultura Familiar) e
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas num total de
06 entrevistas; observação e questionário totalmente estruturado com 24 produtores.
As entrevistas foram aplicadas aos responsáveis de cada área nas instituições
supracitadas; agendadas, elas ocorreram num período de três meses: novembro e dezembro de
2017 e janeiro de 2018, conforme conveniência/disponibilidade de cada profissional e
instituição.
A observação aconteceu durante reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural, em fevereiro de 2018, e ilustrou a forma de atuação desse órgão face às demandas da
agricultura familiar no Município. Além disso, houve reunião com produtores, realizada pelo
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Instituto Emater, cuja pauta foi o cronograma de atividades do órgão para 2018, realizada no
início de fevereiro. Finalmente, o questionário foi destinado aos produtores familiares, para
verificar sua perspectiva quanto à atuação dessas instituições. Os dados foram tratados
qualitativamente, visto que o objetivo se constituía em levantar características e
comportamentos administrativos dessas instituições e organizações para o fortalecimento da
agroindustrialização familiar em Ubiratã–PR.

3 Análise e Discussão dos Resultados
O projeto de desenvolvimento requer parcerias e inter-relações institucionais e
organizacionais para que possa se constituir e consolidar. Não há como construir de maneira
sólida e permanente um projeto para desenvolvimento sem a participação do poder público e
demais entidades ligadas ao segmento observado. Desse modo, para analisar a gestão do
projeto de desenvolvimento da agroindústria familiar no município de Ubiratã faz-se
necessário identificar as instituições e organizações que atuam para o destaque desse projeto,
descrevendo o tipo de ação intermediada por elas. As informações ora apresentadas são frutos
de entrevistas com os responsáveis por essas entidades e com os produtores de Ubiratã.
Figura 01 – Representação da Rede de Instituições para fomento da Agroindústria
Familiar no Município de Ubiratã - PR

Produtos
Familiares
de
Agroindustrias
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Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018
Em Ubiratã, no apoio à agroindustrialização familiar percebe-se a presença da
Prefeitura Municipal, do Instituto Emater, da Assistência Técnica e Extensão Rural, do
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, da Cooperativa do Agronegócio do
Noroeste do Paraná (Canpar) e dos principais interessados, os produtores familiares. Conforme
Souza (2012) a presença das organizações se faz perceber porque elas afetam a todos, todos os
dias, do nascimento, durante a vida acadêmica, no trabalho, lazer até a morte elas se fazem
presentes.

3.1 Perspectivas dos Produtores
Os produtores familiares apresentaram suas perspectivas sobre a assistência técnica,
que estão dispostas na tabela 1, a saber:
Tabela 1: Caracterização da Extensão Rural e Assistência Técnica
ELEMENTOS PESQUISADOS
CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS
1. Entidade responsável pela assessoria
(14) Emater; (3) Secretária de Agricultura e
Pecuária; (4) Canpar; (3). Não é visitado.
2. Como recebe notícias sobre o setor
(20) Agente extensionista; (2) Clientes e
amigos de segmento; (2) Televisão programas de culinária.
3.
Temas mais importantes para
a (12) Manejo e tecnologia; (1) Controle de
agroindústria
custos; (6) Sustentabilidade; (3) Plano de
custeio e investimento; (2). Outro.
4. Principais contribuições da ATER
(4) Cursos; (3) Informação; (4) Informação e
cursos; (4) Visitas de acompanhamento; (3)
Auxilia nas Dúvidas ; (6). Não contribui.·.

5. Principais dificuldades com a ATER

(8) Poucas Visitas; (4) demora em responder
às dúvidas; (3). Oferece poucos cursos; (2)
Falta de Profissionais; (4). Não aponta
alternativas.
(1) Falsas promessas; ( 2) Não visitar.

Fonte: Autora, (agosto a dezembro 2017).
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Embora a Emater seja a instituição destinada a ATER no município os produtores
identificaram também as entidades que lhes prestam algum auxílio como entes assistenciais,
reforçando assim que de fato a Prefeitura e a Canpar tem estado presentes na rotina das
agroindústrias.
Sobre as fontes de notícias mais utilizadas pelos produtores se observa os dados que
segundo Brasil (2010) aponta a ATER como fonte de informação e capacitação ao produtor
familiar. Retratando que a entidade tem exercido seu papel de informar e preparar os produtores
para as demandas do setor.
Com relação aos assuntos que mais interessam aos produtores não é surpresa que o
quesito Manejo e Tecnologia tenha sido o mais apontado, visto que o processo produtivo e a
redução do peso do labor são aspectos diretamente relacionados à rotina diária dos produtores
onde eles investem maior parte do tempo conforme apontam estudos sobre a agricultura
familiar.
Quando questionados sobre o que era “sustentabilidade para eles”, responderam que
era a capacidade do empreendimento em resistir às crises e turbulências, uma resposta mais
ligada à sustentabilidade econômica;
Sobre as contribuições que a Ater tem oferecido para as agroindústrias se observa
serviço de educação continuada, que contribui para a gestão da produção. Contudo, um dado
importante é o fato de 6 produtores alegarem a falta de visitação. O que segundo informações
do técnico agrícola da Emater, se deve em função da instituição ter se mantido ocupada com o
processo de chamada pública nos últimos três anos, é também devido à falta de pessoal.
Em relação às principais dificuldades dos produtores com a Ater, o número reduzido
de profissionais na Emater tem repercutido na continuidade da prestação de serviços e
atendimento a todos os produtores. A política de ATER é totalmente voltada à produção
familiar, trata-se de um serviço público visto como um direito. Contudo, com apenas um
técnico para atender a todos os produtores familiares que representam 351 famílias no
Município, dos quais apenas 26 famílias promovem a agroindustrialização , fica realmente
complexa a organização do trabalho.
No diálogo com os produtores, pôde-se perceber que houve fortes incentivos para se
investir no projeto de agroindustrialização, pois ele era viável e, com o tempo, processos e
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procedimentos iriam sendo organizados. Contudo, esses processos não transcorreram no tempo
que os produtores esperavam o que causou certa perda de confiança nos agentes de ATER.
Muitos agricultores alegaram o desejo de descontinuar a produção e se dedicar ao plantio de
hortas.
Pelo que foi observado nesse momento, seria interessante um nivelamento entre as
agroindústrias. Esta pesquisa, ora apresentada, pode contribuir para destacar a posição em que
os diversos estabelecimentos encontram-se em termos produtivos e organizacionais. Depois
disso, numa ação conjunta Prefeitura/Emater/Canpar/ Sindicato, será possível dividir
atribuições e projetos para dinamizar a atuação das agroindústrias no Município. A
participação do CMDR poderá ser decisiva para organização das instituições no trabalho com
as agroindústrias. Pois como diz Kunsch (2003), as organizações devem se comunicar. Tratase
de uma tarefa complexa, porém possível, se for conduzida por meio de reuniões e discussões
sempre acompanhadas dos produtores, que são o principal elo dessa corrente.
3.2 Gestão Pública
A Prefeitura Municipal conta, atualmente, com as seguintes secretarias:
Administração, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Educação e Cultura, Esporte
e Lazer; Finanças e Planejamento, Gabinete, Obras, Saúde, Serviços Urbanos e Serviços
Rurais.
Como se pode observar, não consta na estrutura organizacional da Prefeitura um órgão
destinado exclusivamente à agricultura familiar; mais, como explica Souza (2012) às
organizações se desenvolvem em meio a condições sociais, políticas e culturais, cognitivas e
ambientais. Por isso, elas mesmas são estruturas que dependem do contexto da situação. Á
agroindustrialização familiar é uma realidade no Munícipio, de modo que para seu
desenvolvimento se faz necessário determinados recortes na estruturação de órgãos e
instituições pois, segundo Araújo (2007) os modelos de gestão pública influenciam a
abordagem que o governo utiliza para organizar os recursos e transformá-los em serviços
públicos.
As ações para fomento da agroindustrialização no Município estão a cargo da
Secretária de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretária de Educação e
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Assistência Social, que são responsáveis pela coordenação das políticas públicas PAA e PNEA
no Município, e com a Divisão de Agricultura e Pecuária, responsável pelo sistema de inspeção
municipal.
O Município faz parte do projeto Cidades Sustentáveis, tendo sido premiado, no ano
de 2017, em dois quesitos.
Funciona, também, em Ubiratã, o Conselho do Desenvolvimento Rural, previsto em
sua lei orgânica, cujo presidente, Sr. Ademur Maciel, é produtor familiar. Segundo Marques
(2003) a participação dos agricultores na tomada de decisão é muito importante. Porém,
conforme explica Tommasi (1997) para que ela seja efetiva deve ser precedida da aquisição de
competências de modo que a participação dos produtores nesses espaços deve ser conduzida
por meio de um processo de capacitação e comunicação que possibilite a esses atores
informações e formação.
Possuem cadeiras no Conselho do Município a Prefeitura, a Emater, o Sindicato
Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Cooperativas de
Agronegócios Coagru e Integrada; e, representando os produtores familiares, Sr. Ademur e Sr.
Luiz, membros também da feira. A Canpar, cooperativa destinada à agricultura familiar, que
até o presente momento não fazia parte do Conselho do Desenvolvimento Rural, a partir de
maio do ano corrente, (2018), fará parte do conselho como resultado da interação dessa
pesquisa em reunião do conselho. O Conselho se reúne uma vez por mês.
Está em fase de criação, no Município, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (Consea), previsto para o primeiro semestre de 2018, ao qual o Conselho de
Desenvolvimento Rural deverá estar subordinado. A criação do conselho reflete o
entendimento da gestão Municipal para com as urgências da soberania alimentar.
A prefeitura tem atuado, também, capacitando, por meio de cursos como de rotulagem
e boas práticas de fabricação (BPF), e encaminhamento de projetos de inicialização de
agroindústrias, com apoio da Divisão de Agricultura e Pecuária, onde atuam um agrônomo e
veterinário, cuja atuação na inspiração e motivação para o trabalho nas agroindústrias tem sido
um referencial entre os produtores familiares. A divisão ofereceu suporte para a criação e a
estruturação da Cooperativa Canpar, que foi pensada justamente para atender aos produtores
familiares. Sendo esses segundo Brasil (2007) também desafios do Programa de
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agroindustrialização da produção familiar, a consolidação da capacitação em: Elaboração de
projetos; Gestão contábil, administrativa, financeira, previdenciária e trabalhista; e Boas
Práticas de Fabricação – BPF da produção.
Serviços como a arte para os rótulos, embora não façam parte da seara de atuação da
Prefeitura, também têm sido oferecidos aos produtores. A orientação e fiscalização e vigilância
sanitária também estão sendo ofertadas. Os projetos dos produtores para participar das políticas
públicas são organizados pelo agrônomo da Prefeitura, sem o qual não seria possível participar
desse processo.
A lista de agroindústrias apresentada pela Prefeitura conta com 12 estabelecimentos
no Município; no entanto, no desenvolvimento dessa pesquisa foram encontrados 24
estabelecimentos distribuídos em quatorze tipos.
Dentre os principais desafios encontrados pela gestão pública apresenta-se a
necessidade de costurar as ligações entre seus órgãos internos, juntamente com as demais
entidades fomentadoras da agricultura familiar no Município. Conforme explica Kunsch
(2003), as organizações são interdependentes e devem se comunicar entre si, para sobreviver.
Visto que as organizações buscam no ambiente onde estão inseridas outras instituições
informações e conhecimentos que lhes permitem se aprimorar e garantir sua continuidade.
3.3 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
A Emater está presente no Município desde 21 de agosto de 1968, em 2005, seu
regime jurídico foi modificado, passando de empresa para a condição de autarquia, com a
denominação: Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER,
sendo este o ente oficial de assistência técnica e extensão rural no Município.
Contudo das 24 agroindústrias pesquisadas no Município apenas 10 dessas, constava
na lista disponibilizada pelo órgão como estabelecimentos assistidos. Para este ano (2018) a
Emater prevê, em seu cronograma de atividades, o planejamento de produção de olericultura,
mas ainda não são comtempladas as agroindústrias. Para isso, um profissional de outra regional
poderá ser acionado e agendado o atendimento; dessa maneira, sempre que os produtores
necessitarem deverão se direcionar à Emater e fazer a solicitação. O fato de não haver um
profissional para esse fim dificulta o pronto atendimento e o monitoramento continuado e
organizado das agroindústrias. Como salienta Bastos (2000), o serviço público deve ser
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executado com continuidade e constância, para não haver prejuízo para a atividade
desempenhada. A Emater atende conforme cronograma de atividades realizado no fim de cada
ano para atendimento do período seguinte.
A Emater de Ubiratã-PR atualmente conta com apenas um profissional técnico
agrícola para cuidar das atividades de assistência e extensão rural no Município, devido às
constantes alterações na reestruturação dessa entidade, que foram, ao longo do tempo,
modificando a estrutura da instituição e reduzindo o corpo técnico de trabalho que já chegou a
contar com dois agrônomos e três técnicos.
A redução de pessoal implica diretamente na qualidade do trabalho ofertado, visto que
não são apenas as agroindústrias as responsabilidades desse único profissional; e mesmo que
o fossem, elas são de 14 tipos, o que, embora muito positivo em termos de diversidade, exige
diferentes formas de manejo e preparo, diferentes pesquisas e instruções, e para um único
profissional fica realmente complexa a organização da rotina de trabalho. Talvez seja o caso
da Gestão Municipal se atentar para as informações que traz Silva (2013) quando explica que
o serviço de ATER pode também ser terceirizado, pois dessa forma todos os produtores das
agroindústrias poderiam ser assistidos.
A Emater também realiza chamadas públicas para a venda dos produtos da agricultura
familiar. A chamada pública é um dispositivo legal para facilitar a compra de alimentos
provenientes da agricultura familiar pelo poder público; contudo, os preços devem estar de
acordo com o mercado. Há dificuldade em reunir e organizar os produtores; mas as chamadas
públicas atenderam 200 agricultores no Município, num período de três anos, de agosto de
2014 até agosto de 2017.
De acordo com o técnico da Emater, em Ubiratã, Emerson Bento, o problema dos
produtores do Município não reside na comercialização, mas, sim, no planejamento da
produção, o que tem acarretado excesso de produção num período e escassez em outros. Isso
interfere diretamente na capacidade de comercialização dos produtores nos mercados públicos
e também privados, e, por isso, um cronograma foi elaborado para atender os produtores nesse
aspecto. Sendo essa preocupação esboçada na definição da ATER quando salienta que este
serviço deve promover o processo de gestão, produção, beneficiamento e também a
comercialização das atividades e dos serviços agropecuários (BRASIL, 2010).
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3.4 A Cooperativa
A Cooperativa do agronegócio do Noroeste do Paraná – Canpar - fundada para
fomento da agricultura familiar no município é quem tem ancorado os projetos para as
chamadas públicas, organizando os produtores e, principalmente, informando sobre a
necessidade de os negócios estarem legalizados e com a documentação em dia, em parceria
com a divisão de Agricultura e Pecuária, para a elaboração dos projetos. Configurando a
perspectiva apresentada Ferreira (2012), onde gestor público deve estar preparado para as
transformações havidas na sociedade se adaptando a essas mudanças. A organização dos
produtores em cooperativa é algo novo para o Município, mais que atende a mudanças no
cenário da agricultura familiar fomentadas principalmente pelas políticas públicas.
A Cooperativa foi constituída no ano de 2012, mas foi apenas entre o final de 2014 e
início de 2015 que as atividades de organização tiveram seu início. Foi com o apoio da
Prefeitura que o corpo administrativo da Cooperativa recebeu um curso sobre gestão e
empreendedorismo, promovido pelo SEBRAE; o curso visava a apresentar, ao menos aos
dirigentes da Cooperativa, práticas e controles administrativos para o acompanhamento de suas
atividades. Após esse período, a Cooperativa começou a reunir produtores, buscando
associados.
A Cooperativa conta com um quadro de 111 associados; contudo, nas palavras do
presidente, somente 35 estão realmente ativos. O problema é a contrapartida financeira que os
produtores precisam oferecer para a manutenção da Cooperativa: cerca de 15% da venda
deveriam ser revertidos para esse fim, porém, nem todos os produtores concordam ou não
compreenderam ainda o sentido do cooperativismo, situação observada durante as entrevistas
com os produtores.
Na verdade, a perspectiva em redes caracterizada no Manual de formas associativas
(2010) que pressupõe a união dos produtores para se constituir num grupo que pode se articular
em parceria ao invés de concorrem entre si, ainda não foi devidamente internalizado pelos
produtores associados. Sendo papel do gestor nesses casos sensibilizar o grupo de modo que
todos possam se orientar em busca de objetivos comuns. Pois como ressalta Chanlat (1999) a
gestão se caracteriza por práticas reforçadas por determinados princípios que visam uma
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finalidade. Essa finalidade e ou objetivos de acordo com Chiavenato, (2000) remetem a
unidades simbólicas ou ideais que a organização/instituição pretende alcançar.
Embora como salienta Mior (2003) as organizações coletivas, possam facilitar a
produção e a comercialização dos produtos, pois reúnem um número maior de produtores e da
mesma forma favorecer a aquisição de materiais a preços menores, dada a quantidade do
produto a ser adquirido, o que reduz custos e permite aos produtores comercializar seus
produtos a preços melhores. Essa ação ainda não foi iniciada pela Cooperativa, ou seja, mesmo
sob essa forma organizativa, os agricultores adquirem as matérias-primas necessárias à sua
produção de maneira individual, o que torna o custo dos produtos maior.
Cuidar das pessoas e de seus interesses incorporando-os aos projetos para que se tornem um
ideal coletivo é uma necessária e complexa atividade de gestão, que pode ser atenuada pela
comunicação clara e franca, como garante Tommasi (2010), pela gestão participativa. Nela, os
produtores podem se sentir corresponsáveis pelas ações tomadas, mas, principalmente, pelo
conhecimento demonstrado acerca dos fatos e acontecimentos que norteiam a atividade, o que
requer dedicação e pesquisa constantes. São importantes, para esse tipo de organização, a
comunicação e a liderança, de modo a motivar os produtores a participar de reuniões e
assembleias, e, principalmente, na tomada de decisões. É necessário, também, um diálogo
contínuo sobre o comprometimento com a direção e com os objetivos, que devem ser
compartilhados, prevalecendo, sempre, o interesse coletivo sobre a visão individual. Pois como
explica Mior (2003), a união de grupos de agricultores os torna mais fortes econômica e
politicamente, e também contribui para a criação de grupos mais unidos e solidários.

3.5 Atuação da Entidade de Classe
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais é a entidade que representa a
classe dos trabalhadores rurais familiares e sua luta pela terra e por melhores condições de vida
e trabalho. Em Ubiratã, a presidente do Sindicato, Cleusinete Prates Novais, está há cerca de
10 anos à frente da instituição, que promove cursos, encontro de mulheres rurais, encontros
com os produtores, reuniões para chamadas públicas com a participação de outros atores
sociais e visitas aos produtores. Essa última ação foi sendo reduzindo ao longo dos anos, porém
pretende ser retomada o mais breve possível segundo a presidente do sindicato.
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O Sindicato também articula encontros e palestras para informar os produtores de
seus direitos e deveres, sobre novidades e leis para a classe.
As unidades bancárias Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e as cooperativas
de Crédito Sicredi e Sicoob são acionadas na medida de sua atuação para concessão de crédito.
A presença dessas instituições e organizações é muito importante para a
agroindústria familiar; pois como informa Robbins (2012) o contexto do ambiente onde estão
inseridas as instituições é constituído por forças capazes de alterar seu desempenho.
Percebe-se, certo descompasso entre essas organizações/instituições que acabam
perdendo sintonia entre suas atribuições e as agroindústrias. Dessa maneira, um trabalho
conjunto e mais harmonioso deixa de ser realizado. Pois falta mais comunicação para articular
esse projeto. Retomando as palavras de Margarida kunsch (2003), a comunicação é
fundamental entre as organizações inclusive para garantir sua sobrevivência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições e organizações presentes no Município de Ubiratã - PR, como
Prefeitura Municipal, Emater, Cooperativa da Agricultura familiar e Sindicatos representam
um conjunto de entes capazes de coordenar as atividades de agroindustrialização familiar,
contando, ainda, com a participação das cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob, para
investimentos e financiamentos. Sugere-se que essas instituições possam organizar-se em rede
de cooperação, um passo mais longo e profundo na organização da agroindustrialização
familiar no Município. Para poderem ser consideradas rede, é necessário um trabalho conjunto
entre essas instituições, com direcionamento e objetivos comuns, ação possível se houver
organização de pessoas e recursos para esse fim.
Todavia, as ações de cada um deles, nesse momento, acontecem isoladas, apesar de
já existir uma integração nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Rural, onde Prefeitura,
Emater e Sindicatos possuem uma cadeira. Portanto, uma parceria começa a ser direcionada
visando à troca de experiências e informações.
A ação da gestão pública da Prefeitura tem buscado privilegiar a agricultura familiar
no Município com a realização de convênios para contratação de profissionais capacitados,
como agrônomos, e concurso público para veterinário. A organização dos Conselhos de
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Desenvolvimento Rural e Consea ilustra essa preocupação.

Também os Setores de

Fiscalização Sanitária (SIM) e Vigilância Sanitária necessitam articular o diálogo para o
trabalho conjunto mais efetivo, visto que sua atividade é de fundamental importância para a
manutenção e a sobrevivência das Todavia, entre os produtores parece ainda não estar clara a
necessidade de atender a todas as exigências apresentadas por esses setores.
Como ente responsável e capaz de pensar e realizar o desenvolvimento no Município,
dentre eles o rural, é interessante partir da Prefeitura a proposta para criação de um cronograma
de ação para a realização de atividades conjuntas dessas organizações, de forma que vários
aspectos possam ser trabalhados: planejamento de produção, comercialização, legalização,
fiscalização e gestão, que poderiam ser incentivados, visto que essas instituições respondem
por essas atividades e, conjuntamente, podem agir com mais eficiência.
A assistência técnica e extensão rural no Município são um trabalho complexo, visto
que a Emater conta apenas com um técnico agrícola para dar conta das 351 unidades familiares
presentes no Município. Desse modo, assim como ocorre em todo o país, a diversidade de
aspectos tão importantes na agricultura familiar acaba sendo prejudicada por falta de recursos
humanos capazes de abarcar sua demanda. Para atenuar essa situação, um profissional de outra
regional, que trabalha especificamente com agroindústrias, poderá ser acionado, desde que os
produtores o façam, em razão da quantidade de trabalho desse ente. Em razão da nova Política
Nacional de ATER (2007), é necessário que esses órgãos estejam prontos a liderar e motivar a
participação dos agricultores para uma prática mais sustentável.
A Canpar, que trabalha diretamente com os produtores familiares e que nesse
momento dedica-se exclusivamente ao mercado institucional, desempenha um importante
papel na prospecção de mercados para os produtores familiares. Porém, a dependência dos
profissionais da Prefeitura para a realização dos contratos e da Ater para suporte administrativo
no trabalho da Cooperativa tem representado um entrave, pois seu difícil início deixou, entre
os associados, uma imagem preocupante sobre a capacidade da Cooperativa em coordenar os
produtores e abraçar novos mercados.
A ação sindical tem atuado na promoção de cursos e palestras e cedido espaço para a
Emater organizar as chamadas públicas; por isso, sua participação acaba sendo simbólica.
Então, torna-se interessante a interação entre esses entes para uma atuação forte do Sindicato
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dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, visto que essa é a entidade de classe mais
representativa para o setor.
Por fim, o que se pode perceber é que existem instituições com competência para gerir
o projeto de agroindustrialização familiar no Município; o que falta é a organização e a
coordenação de ações dirigidas e planejadas para esse segmento. Isso representa uma
importante e complexa tarefa de gestão, visto que todos esses entes possuem outras atividades
de igual importância, que necessitam ser atendidas.
Contudo, o planejamento e a organização são funções indispensáveis para construir
um olhar único que possa ser compartilhado, e, nesse sentido, a agroindustrialização familiar
deve estar na agenda e no cronograma de atividades e preocupações de todas e de cada uma
dessas entidades para poder ser compreendido como um projeto de desenvolvimento rural do
Município, ao invés de uma iniciativa cultural dos produtores como vêm ocorrendo.
É preciso considerar uma gestão sistêmica desse projeto, em que cada instituição
compartilhe sua visão e suas ações, de modo que seja possível alavancar ainda mais a
agroindustrialização familiar como proposta para desenvolvimento rural.
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PROTÓTIPO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE CORPOS D’AGUA
UTILIZANDO DRONES
PROTOTYPE OF MEASUREMENT OF WATER BODY'S TEMPERATURE USING
DRONES
Rafael Luis Bartz259
Aldi Feiden260
Grupo de Trabalho: GT6 – GESTÃO DAS ÁGUAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Resumo
O aumento do consumo de carnes torna a piscicultura cada vez mais atrativa no mundo todo.
Para aumentar a produção e diminuir os custos na piscicultura, é necessário aprimorar
constantemente as técnicas de manejo. O controle da qualidade da água é de vital importância
nesta tarefa, principalmente a temperatura, que altera o metabolismo dos peixes e serve de base
para o fornecimento de ração. A medição da temperatura da água nem sempre é uma tarefa
fácil, sendo por vezes bastante onerosa. Este artigo tem como objetivo apresentar um protótipo
de baixo custo desenvolvido para medição de temperatura de corpos d’agua utilizando drones,
composto por um módulo microcontrolado ESP32, um sensor de temperatura infravermelho e
uma bateria acoplados a uma estrutura fixa em um drone da marca DJI modelo Phantom 4.
Após a realização dos testes, constatou-se que o protótipo é viável para uso na piscicultura e
possui um grande potencial de inovação para o manejo de viveiros produtivos.
Palavras-chave: Manejo, Piscicultura, Drone, Qualidade da Água, Protótipo.
Abstract
The increase in meat consumption makes fish farming increasingly attractive all over the world.
To increase production and reduce costs in fish farming, it is necessary to constantly improve
management techniques. Water quality control is of vital importance in this task, especially
water temperature, which alters the fish metabolism and serves as the basis for the feed supply.
Measuring water temperature is not always an easy task, and is sometimes quite costly. This
article aims to present a low-cost prototype developed for temperature measurement of water
bodies using drones, composed of an ESP32 micro controlled module, an infrared temperature
sensor and a battery coupled to a fixed structure in a DJI brand drone Phantom 4 model. After
the tests, it was found that the prototype is feasible for use in fish farming and has a great
innovation potential for the management of productive nurseries.
Keywords: Management, Fish farming, Drone, Water quality, Prototype.
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1. INTRODUÇÃO
Com o aumento da população mundial, a pesca já não é mais suficiente para suprir a
demanda de pescados, sendo necessário o cultivo dos mesmos em cativeiro, acelerando desta
maneira o processo de obtenção de alimentos. Esta prática foi chamada de aquicultura, que é o
cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em
meio aquático. Uma especialidade da aquicultura é a piscicultura, que é a criação de peixes em
água doce ou marinha.
No Brasil são cultivadas várias espécies de peixes de água doce, destacando-se a Tilápia,
que possui a característica de se adaptar a qualquer tipo de cultivo, desde ambientes intensivos
à sistemas de cultivo familiares (Santos et al., 2009). Segundo Ostrensky et al. (2008), a Tilápia
passou a ser a espécie de peixe mais produzida no Brasil desde o ano de 2002. Desde então a
produção de Tilápias no Brasil vem crescendo em ritmo acelerado, e o país entrou para o grupo
dos quatro maiores produtores de Tilápia do mundo. Um levantamento feito por PeixeBR
(2018) mostra que o Brasil superou a barreira das 357 mil toneladas em 2017, com mais de 51%
da produção total da Piscicultura nacional.
A

necessidade da produção rápida de alimentos faz com que seja necessário

um aprimoramento constante das técnicas de manejo, para aumentar a produção e
diminuir os custos, tornando a atividade sustentável. Apesar do sucesso da Tilápia no
mercado nacional e mundial, os produtores precisam estar atentos aos custos de
produção para obtenção de lucros nesta atividade, sendo a compra de ração o custo mais
representativo, cerca de 68 a 79% do custo total de produção (Moreira e. al., 2001).
Segundo Oliveira (2000) “para um bom desenvolvimento dos organismos aquáticos e
uma produção economicamente viável, se faz necessário ter um certo controle do meio ambiente
dos mesmos, ou seja, a água dos viveiros onde são cultivados”. Dentre os diversos parâmetros
da qualidade da água que podem ser mensurados, Oliveira (2000) destaca os que exercem maior
impacto sobre o desempenho produtivo dos peixes, distribuindo-os em dois grupos, os quais
são “Parâmetros Físicos” e “Parâmetros Químicos”. No grupo de parâmetros físicos, o autor
destaca a temperatura, cor, turbidez, sólidos suspensos, visibilidade e transparência, enquanto
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que no grupo de parâmetros químicos destacam-se o pH, oxigênio dissolvido, alcalinidade,
dureza e a concentração de amônia. Alguns destes parâmetros precisam ser medidos por meio
de análises laboratoriais, outros, porém, podem ser medidos através de sensores comerciais.
O metabolismo dos peixes altera-se com a variação da temperatura da água, diminuindo
quando a temperatura cai e aumentando quando ela se eleva, logo a temperatura da água é um
dos fatores mais importantes para a alimentação correta dos peixes, e que causa maior impacto
nos custos de produção. Justi et al. (2005), observou em um experimento que alevinos de tilápia
do Nilo submetidas ao mesmo nível de arraçoamento, porém em diferentes temperaturas,
desenvolveram-se melhor em temperaturas entre 29 e 32ºC. Qiang et al. (2013), por sua vez,
conduziu outro experimento que identificou que Tilápias apresentam um pico de desempenho
por volta dos 28,7ºC, sendo que a partir de 30ºC os peixes sofrem de stress fisiológico, havendo
má digestão dos alimentos ingeridos pelos mesmos devido à alta atividade gástrica, resultando
em uma redução na conversão alimentar. Qiang et al. (2013) também observou que em
temperaturas menores há uma redução das atividades fisiológicas dos peixes ao ponto de haver
pouca ingestão de alimentos.
Desta maneira, para que o fornecimento de ração acompanhe o ritmo fisiológico dos
peixes, evitando o desperdício de alimentos, é de vital importância que os piscicultores meçam
a temperatura da água sempre que alimentarem os peixes nos viveiros produtivos (Musuka et
al., 2009; Mercante et al., 2007; Moreira e. al., 2001). Esta medição pode ser feita facilmente
com a ajuda de termômetros, que são encontrados com facilidade no mercado e possuem ótimo
custo benefício. Estes termômetros, no entanto, necessitam estar em contato com a água para
que forneçam uma correta medição da temperatura da mesma. A maioria deles, principalmente
os de menor custo, necessitam ficar em contato com a água por alguns minutos para que possa
haver a troca térmica entre a água e o sensor para que resulte em uma medição correta, como é
o caso do termômetro a base de mercúrio ilustrado na Figura 1.
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Figura 1. Sensor de temperatura a base de mercúrio destinado a ambientes aquáticos. Fonte:
Autoria própria.

O baixo custo destes sensores normalmente é um grande atrativo aos piscicultores,
porém o manuseio dos mesmos pode gerar custos que nem sempre são levados em consideração.
Em propriedades que possuem muitos tanques, por exemplo, o produtor precisa se deslocar
individualmente para cada um dos tanques a fim de realizar a medição da temperatura da água,
o que consome um tempo considerável de mão de obra, e também de combustível, caso o
produtor utilize um veículo à combustão para se deslocar de um tanque a outro. Como a medição
da temperatura idealmente deve ser realizada imediatamente antes de cada arraçoamento, o
produtor precisa dispender deste tempo de medição várias vezes ao dia, tornando o processo
oneroso e aumentando os custos de produção. Por vezes, os produtores optam por facilitar o
processo, e realizam a medição apenas uma vez ao dia, ou mesmo, a cada 2 ou 3 dias, o que faz
com que o processo de arraçoamento seja ineficiente, visto que a temperatura da água varia
continuamente durante o ciclo de um dia.
Com vistas a melhorar este processo de medição, aliando baixo custo e agilidade no
processo de medição da temperatura da água de viveiros de piscicultura, este artigo tem como
objetivo demonstrar um protótipo de medição de temperatura de corpos d’agua, que realiza a
leitura da temperatura sem contato direto com o fluído, e que pode ser deslocado de forma ágil
de um tanque para outro com a ajuda de um drone.
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2. DESENVOLVIMENTO
A

automação de funções de manejo através de recursos tecnológicos torna-

se um importante aliado para os produtores aquícolas, pois dispensa diversos processos
manuais que demandam tempo, e implicam em custos de produção, além de dificultar a
precisão na execução de tarefas rotineiras importantes para o desempenho produtivo
(BAYER et al., 2011).
Atualmente a automação de processos e o futuro da tecnologia está diretamente ligada
ao conceito de Internet das coisas, conhecida pela sigla IoT que vem do termo americano
“Internet of Things”, que é uma tecnologia em evolução que tem o objetivo de conectar objetos
do mundo real a pessoas, visando facilitar a vida de quem as utiliza (MOTA; BATISTA, 2013).
Este conceito se beneficia diretamente dos avanços tecnológicos feitos nas últimas décadas em
relação a microeletrônica, o que possibilitou criar dispositivos funcionalmente poderosos com
tamanho reduzido, baixo consumo de energia e baixo custo. Atualmente são encontrados no
mercado diversos módulos microcontrolados e sensores de baixo custo para as mais diversas
aplicações. No protótipo abordado neste artigo, utilizou-se o módulo ESP32 da fabricante
ESPRESSIF, ilustrado na Figura 2, conectado a um sensor de temperatura infravermelho e uma
bateria.

Figura 2. Módulo microcontrolado ESP32.
Fonte: ESPRESSIF (2019).
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O módulo ESP32 é um microcontrolador com processador dual core de 32 bits com
WiFi e Bluetooth integrado, possuindo ainda 36 canais de entrada a saída que podem ser
programados para uso geral. O módulo ainda possui suporte a alguns protocolos de
comunicação IoT como SPI, I2C, I2S e UART (ESPRESSIF, 2019). Este módulo foi definido
para integrar o protótipo devido a possibilidade de comunicação com dispositivos móveis, tais
como telefones celulares e tablets com suporte a conexões WiFi, de modo que os dados
coletados pelo sensor de temperatura no drone em pleno voo possam ser lidos em tempo real
por um dispositivo em terra.
O módulo ESP32 necessita de uma tensão de alimentação de 5V. Como o protótipo
necessita ser acoplado a um drone, o peso e o tamanho da bateria são de vital importância. Por
este motivo, utilizou-se uma bateria modelo 18650 de 3,7V e uma corrente de 2200 mAh. Esta
bateria é conhecida pelo seu tamanho reduzido, alta capacidade de corrente e peso reduzido (em
torno de 40 gramas). Utilizou-se também um módulo conversor para alojar a bateria e regular a
tensão de alimentação a ser fornecida para o microcontrolador, conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3. Módulo de energia utilizado no protótipo. Fonte:
WEMOS (2019).

O módulo conversor também é dotado de um regulador de carga, que possibilita a
recarga da bateria através de um carregador de telefone celular ou pela porta USB de um
computador qualquer.
O sensor de temperatura utilizado no protótipo foi o MLX90614ESF-DCI da marca
Melexis, ilustrado na Figura 4.
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Figura 4. Módulo MLX90614ESF-DCI.
Fonte: MELEXIS (2019).

O Módulo MLX90614ESF-DCI é um sensor de temperatura dotado de um filtro de
captura de ondas longas do espectro infravermelho, entre 5,5 e 14 µm, e é calibrado com
precisão de 0,02 ºC, podendo ser usado para uma vasta gama de aplicações tais como
equipamentos médicos de alta precisão, aparelhos de ar condicionado e medição de temperatura
de peças móveis em equipamentos industriais. O Sensor fornece a medição da temperatura em
duas perspectivas, as quais são o ambiente a qual se encontra, e do alvo ao qual está sendo
direcionado, o que faz com que este seja um sensor interessante para medição da temperatura
do ar e da superfície de corpos d’agua (MELEXIS, 2019). Para interligar o microcontrolador ao
sensor, utilizou-se o protocolo I2C, que possibilita a conexão de até 127 sensores utilizando
apenas 2 fios para comunicação de dados.
As rotinas de leitura de dados e envio dos mesmos através de comunicação WiFi foram
programadas no módulo ESP32 utilizando a linguagem de programação C++ com auxílio da
ferramenta Arduino IDE versão 1.8.9. O programa possibilita a conexão WiFi com o protótipo
do drone através de um ponto de acesso estabelecido pelo Módulo ESP32. Após realizada a
conexão, os dados podem ser acessados por qualquer navegador de internet instalado no
dispositivo que realizou a conexão, bastando para isto informar o endereço IP do
microcontrolador na barra de endereços. O endereço utilizado para realização dos testes do
protótipo foi “192.168.4.1”. A Figura 5 ilustra o processo de conexão de um smartphone com
o protótipo e a página desenvolvida para acompanhamento dos dados medidos em tempo real.
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Figura 5. Processo de conexão e acompanhamento das leituras realizadas pelo protótipo.
Fonte: Autoria própria.

Para a realização de testes com o protótipo, utilizou-se um drone da marca DJI, modelo
Phantom 4 Advanced, conforme ilustrado na figura 6.

Figura 6. Drone DJI Phantom 4 Advanced.
Fonte: DJI (2019).
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Este modelo de drone é bastante conhecido, sendo que já foram vendidas inúmeras
unidades no mundo todo por se tratar de um modelo bastante confiável e de fácil pilotagem.
Este modelo, no entanto, não possui suporte para fixação de componentes externos, tais quais
câmeras para geoprocessamento ou sensores de uso específico, por se tratar de um modelo de
drone que não é destinado especificamente para pesquisa e desenvolvimento. Portanto,
observou-se a necessidade de construção de uma base de fixação para o protótipo de leitura de
temperatura. Para tanto, utilizou-se um software de modelagem 3D para projetar um suporte
específico para atender as necessidades do projeto, e também com vistas a expansões futuras
do protótipo. Após modeladas as peças, estas foram impressas em uma impressora 3D da marca
3DCloner modelo lab utilizando filamento plástico ABS e PLA. O suporte conta com grampos
de fácil encaixe à base original do drone, bem como aletas para fixação dos componentes do
protótipo. O resultado pode ser observado na Figura 7.
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de

bem
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Figura 8. Teste de voo com o protótipo acoplado ao drone.
Fonte: Autoria Própria.

O protótipo montado incluindo base, componentes eletrônicos, bateria e fios de ligação
dos componentes resultou em um peso total de 162 gramas, o que não causou problemas na
estabilidade do drone. As medições foram testadas utilizando um termômetro de mercúrio em
uma pequena lâmina d’agua, cuja leitura de temperatura foi comparada à leitura do sensor
presente no drone, coletada a uma altura de 1,5 metros da lâmina d’agua. Após comparadas as
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temperaturas, observou-se que o sensor infravermelho apresentou uma diferença de 0,3ºC a
mais que o sensor a base de mercúrio, o que é um resultado satisfatório, tendo em vista que esta
margem de erro é insignificante para uso em ambiente de piscicultura.
A duração da bateria também foi avaliada, e proporcionou uma autonomia de 7,3 horas
de trabalho ininterruptas do protótipo, o que também é um resultado satisfatório, tendo em vista
que a autonomia média de um drone modelo Phantom 4 é de 28 minutos de voo. No caso
hipotético de um ambiente de piscicultura, caso o produtor possuísse várias baterias reservas
para o drone, poderia realizar a substituição das mesmas cerca de 15 vezes até necessitar
recarregar a bateria do protótipo de medição.

3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O custo para aquisição dos componentes do protótipo desenvolvido é de cerca de 300
reais. Este valor não inclui custos com frete e outros encargos inerentes a aquisição dos
componentes. Também não inclui os custos de mão de obra para o desenvolvimento do mesmo.
Este valor, no entanto, indica que este protótipo tem um grande potencial de virar um produto
comercializável, pois apresenta um baixo custo, que pode facilmente ser compensado pela
economia na mão de obra empregada para realizar as medições, além da economia de ração
decorrente do cálculo correto da quantidade de ração em função da temperatura da água.
Apesar dos resultados apresentados serem satisfatórios, pretende-se em um trabalho
futuro realizar testes com o protótipo de forma a colher mais amostras de temperatura em
diferentes altitudes e em diferentes lâminas d’agua, comparando os resultados a um sensor de
maior precisão, tal qual uma sonda multiparâmetro utilizada por profissionais da área de
engenharia de pesca, utilizando para isto um método estatístico, que poderá garantir uma maior
confiabilidade aos resultados colhidos.
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Resumo: No presente artigo buscaremos entender o princípio da precaução junto do uso dos
agrotóxicos num contexto de valorização do desenvolvimento rural sustentável, como caminho
alternativo, consciente e ecológico. Nesse sentido buscamos discorrer frente a compreensão do
conceito de desenvolvimento rural sustentável, assim como a importância precaução em relação
ao uso dos agroquímicos e os impactos causados pelo avanço da Revolução Verde. Para tanto,
tomamos como caminho metodológico, o estudo bibliográfico e descritivo acerca do tema.
Frente aos resultados alcançados podemos destacar a importância da renovação da agricultura,
em especial a familiar, a valorização das pessoas e seus modos de vida, assim como a
preservação da natureza e da saúde humana.
Palavras-chave: Sustentabilidade, desenvolvimento e ecologia.

Abstract: In this article we will try to understand the precautionary principle with the use of
pesticides in a context of valorization of sustainable rural development, as an alternative,
conscious and ecological path. In this sense, we seek to discuss the understanding of the concept
of sustainable rural development, as well as the precautionary importance in relation to the use
of agrochemicals and the impacts caused by the progress of the Green Revolution. To do so,
we take as a methodological path, the bibliographic and descriptive study about the theme. In
view of the results achieved, we can highlight the importance of the renewal of agriculture,
especially the family, the valuation of people and their ways of life, as well as the preservation
of nature and human health.
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1. INTRODUÇÃO

No presente texto buscaremos compreender o desenvolvimento rural sustentável num
contraponto ao uso dos agrotóxicos na agricultura tradicional, tendo como base o princípio da
precaução.
Desse modo pensar o desenvolvimento rural sustentável considerando realidade dos
países subdesenvolvidos a partir da Nova Ordem Mundial, em que o domínio das grandes
potências econômicas fazem-se hegemônicas, no sentido determinante do que se deve produzir
e como devem ser os cultivos, respaldados no que se convencionou chamar de Revolução Verde
faz-se uma tarefa acima de tudo questionadora.
Diante da ótica vigente da agricultura tradicional, baseada no uso de agroquímicos e no
agronegócio, o que nos chama a atenção de modo especial são os impactos causados no meio
ambiente, mas também no meio social, tendo a vista que este processo abarca diferentes níveis
de intervenção na relação homem – natureza.
Para tanto, tomamos como caminho metodológico o estudo bibliográfico e descritivo, que
segundo Richardson (2012) objetiva explicar sistematicamente os fenômenos de forma clara e
detalhada. Assim as atividades previstas são: I- seleção das obras que serão estudadas a partir
do nosso recorte temático; II- leitura e análise das obras; III- redação dos fichamentos e sínteses
preliminares; IV- redação final dos resultados.
E é com uma perspectiva respeitosa e dialogada que buscaremos trabalhar a importância
do desenvolvimento rural sustentável levando em considerando os impactos socioambientais
do uso dos agroquímicos pela agricultura tradicional, buscando discorrer sobre a necessidade
do cuidado com o meio ambiente e o uso dos recursos naturais de modo responsável.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Desenvolvimento rural sustentável

Diante da realidade brasileira e de muitos países latino-americanos, classificados como
subdesenvolvidos, atendendo critérios socioeconômicos, a partir da ótica da Nova Ordem
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Mundial, sendo estes receptores da renovação da agricultura por meio da transferência de
tecnologias via Revolução Verde, pensar o desenvolvimento rural sustentável vem ao
encontro da compreensão que se tem desses conceitos, frente a necessidade de uma revisão
ética e responsável com a transformação social.
Nesse sentido, queremos entender o que é desenvolvimento rural sustentável? Assim,
entendemos que o desenvolvimento é um processo constante de conquistas nos âmbitos sociais,
econômicos, políticos, culturais e ambientais, que possa abranger uma grande parcela da
população, de modo responsável frente as diferenças e a valorização das identidades, a tomada
de decisões conjuntas, a cooperação e o cuidado com o meio ambiente (Saquet, 2019).
Outrossim a compreensão de desenvolvimento, contextualizando com a agricultura,
requer romper com a visão simplista e economicista de interversões estatais com óticas
neoliberalistas que se construiu ao longo da história, na sociedade capitalista. Devemos ir além
da mera visão de acúmulo de bens, da concepção material para perceber as condições de vida
da população.
Conforme Boisier (2004), o desenvolvimento envolve as diferentes dimensões da
condição humana, de recuperação de valores com uma postura ética, e de acordo com Saquet
(2019), é um movimento que ocorre no local, no território, possui um ponto de partida, o
indivíduo e suas relações.
Nesse sentido Alves (2008), destaca o desenvolvimento frente a diferenciação de exógeno
e endógeno, acerca do impacto da Revolução Verde, no contexto da agricultura e
principalmente das comunidades rurais, discutindo os impactos desse processo na realidade dos
países subdesenvolvidos.
Para o autor, desenvolvimento exógeno refere-se a todo o conjunto ofertado pela
Revolução

Verde,

num

movimento

homogeneizante,

centrado

na

racionalidade

técnicocientífica, com foco financeiro. Um processo que deixa de lado os saberes populares,
locais, ocorrendo um afastamento na relação homem-natureza, que torna-se cada vez mais
predatória e exploratória, numa relação de subordinação do campo à cidade, já o endógeno,
aparece como um caminho contraditório ao primeiro, porém não deve ser tomado como
perfeito, porque traz consigo as carências do agricultor familiar, principalmente seu processo
formativo e a absorção de novas tecnologias, numa relação homogeneizante produzida pela
globalização (Alves, 2008).
Nesse sentido, o movimento de renovação do meio rural, firmado na inserção socioeconômica
do pequeno agricultor, precisa observar as necessidades e as reinvindicações dessa população,
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partindo de uma concepção contra hegemônica contraria a agricultura empresarial (Ramirez,
2018).
Desse modo, configuram-se, novas relações homem-natureza, em que a agricultura
tradicional, volta-se cada vez mais a produção de commodities, servindo ao mercado externo,
gerando impactos ao meio ambiente, com a utilização dos agroquímicos.
Consoante (Alves, 2008) dentre os problemas causados pelo crescimento da Revolução
Verde, tanto no Brasil como nos demais países subdesenvolvidos, podemos citar, o movimento
de concentração de terra, levando ao forte êxodo rural, o acesso desigual aos benefícios,
considerando financiamentos e pacotes tecnológicos, a degradação ambiental, [...]
“deterioração da qualidade dos recursos naturais, como: solos, aguas, perda da biodiversidade,
queda abrupta das reservas florestais, aquecimento global e mudanças nos regimes pluviais
(ALVES, 2008, p. 66), assim como a perda gradual dos conhecimentos locais.
Porém, em contrapartida, cresce um movimento ligado ao fortalecimento da agricultura
sustentável, vinculado a produção de alimentos e a preservação da natureza, com base no
fortalecimento do pensamento ecológico, com destaque para o que Boff denominou de ecologia
ambiental, política e social, mental e integral, construindo uma relação de interação entre
homem e natureza, partindo-se de uma postura mais respeitosa, harmoniosa e responsável (Boff,
[1938] 2012).
Nesse sentido, Boff ([1938] 2012) ao destacar a urgência das quatro ecologias, evidencia
a dependência da sociedade moderna no desenvolvimento infinito, que não considera as
condições de vida das pessoas e a saúde do planeta. Desse modo, pensar o desenvolvimento
sustentável considerando a inter-relação campo-cidade, exige uma nova percepção do rural que
atenda às necessidades dos sujeitos e a preservação do meio ambiente.
Nesse sentido, concordando com Alves (2008), o desenvolvimento rural sustentável parte
de um conjunto de relações que o homem estabelece com o meio ambiente, com a natureza,
criando possibilidades de evoluir, social, histórico, cultural e economicamente, detendo três
elementos básicos, sendo, a observância frente a necessidade de formação dos agricultores, para
a absorção de novas tecnologias que venham a auxiliar no processo produtivo com baixo
impacto socioambiental, o estimulo a produção diversificada e a valorização da agricultura
familiar em relação a dinâmica da economia rural.
A noção de desenvolvimento (rural) sustentável tem como uma de suas premissas
fundamentais o reconhecimento da “insustentabilidade” ou inadequação econômica, social e
ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas (Schmitt, 1995)
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Com o advento da Terceira Revolução Agrícola ou, Revolução Verde, como também é
chamada, a agricultura passou por uma transformação, introduziu-se a mecanização e o uso
intensivo de biocida (defensivos agrícolas, pesticidas, produtos fitossanitários, agrotóxicos).
Essa mudança propiciou o aumento da produção agrícola mediante a mecanização e
homoneização da agricultura, bem como a expansão de monoculturas. Em razão desse novo
modelo de agricultura foi sendo introduzido o uso de agrotóxicos obtidos através de inovações
tecnológicas de transgenia.
Transgênicos segundo Marinho (2003) apud Camara, Marinho, Guilam e Nodari (2009)
são organismos que tiveram seu genoma modificado com o intuito de atribuir-lhes nova
característica ou alterar alguma característica já existente, mediante a inserção ou eliminação
de um ou mais genes.
Mas não foi somente o uso de agrotóxicos que surgiu com a Revolução Verde. A
degradação ambiental e os problemas de saúde estão cada vez mais presentes no meio rural, [...]
“Desse modo, o avanço da Revolução Verde sobre os territórios e sobre os sistemas produtivos
tradicionais traz consigo, além da evidência do sucesso da racionalidade científica,
questionamentos sobre os resultados alcançados” (ALVES, 2008, p.65), considerando-se os
âmbitos sociais, culturais, ambientais e políticos.
Diante de tais fatos, um aspecto que merece destaque ao se falar em Desenvolvimento
Rural, é a questão ambiental, que no Brasil apareceu na década de 90 com a Conferência das
Nações de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro
(SANTOS, 2018, p.3055).
Ainda, segundo Santos (2018, p.3055) “esse evento, que ficou mais popular com o
ECO/92, foi a segunda amostra solene da ONU em prol do meio ambiente, resultando na
elaboração da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e no estabelecimento da
Agenda 21”264. Após a realização da ECO-92, o termo desenvolvimento sustentável, surgido na
década de 1970, transformou-se em princípio (SIRVINSKAS, 2008, p. 55). Ainda, segundo o
autor, o princípio do desenvolvimento sustentável, que é um dos princípios do Direito
Ambiental, “procura conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento

264

A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo de um determinado território que envolve a
implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21. Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável
pela construção de um Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio
de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No Fórum são também definidos os meios de implementação
e as responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade local na implementação, acompanhamento e
revisão desses projetos e ações. http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
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socioeconômico para a melhoria da qualidade de vida do homem. É a utilização racional dos
recursos naturais não renováveis.”
Lemos (2008) assevera que a Conferência do Rio de Janeiro de 1992 foi de suma importância
para o reconhecimento do direito da humanidade à preservação do equilíbrio ecológico do
planeta, dando maior destaque ao princípio do desenvolvimento sustentável, que está insculpido
no art. 1º265266267 da Declaração sobre desenvolvimento da Organização das Nações Unidas.
O princípio do desenvolvimento sustentável encontra respaldo no ordenamento jurídico
pátrio, no art. 225 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) 268. Também possui previsão
no Princípio 4 da Declaração do Rio “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção
ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser
considerada isoladamente deste”269.
Segundo Amado (2009, p.37) “as necessidades humanas são ilimitadas (fruto de um
consumismo exagerado incentivado pelos fornecedores de produtos e serviços), mas os recursos
ambientais não, tendo o planeta Terra uma capacidade máxima de suporte, sendo curial buscar
a SUSTENTABILIDADE.”
Granja (2013) apud Fiorillo (2006, p.27-28) aduz que:
“[...] o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das
bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo
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Artigo 1º
266

. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e

todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a
ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser
plenamente realizados.
267

. O direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do direito dos povos de

autodeterminação que inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre
Direitos Humanos, o exercício de seu direito inalienável de soberania plena sobre todas as sua riquezas e
recursos naturais. http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/bmestar/dec86.htm
268

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preserválo
para
as
presentes
e
futuras
gerações.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
269

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/
Declaracao_Rio_Meio_Ambiente_Desenvolvimento.pdf
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igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para
que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos
que temos hoje à nossa disposição”.

Desse modo, ao pensar a sustentabilidade no contexto da produção no meio rural, faz-se
necessário a observância dos diferentes fatores que compõem a trama de relações estabelecidas
pelos atores/sujeitos, tanto em escala local como global, reconfigurando redes e conexões,
considerando as inter-relações de poder, dominação e exploração, mas também de renovação
da agricultura, manutenção dos saberes locais com responsabilidade ecológica (Alves 2008,
Boff [1938] 2012 e Saquet 2019).

2.2 Princípio da Precaução

A cúpula da Terra ou Rio 92, traz como princípio fundamental a necessária revisão do
padrão de sociedade que estamos construindo, também questionamentos acerca do ritmo de
produção e consumo que a humanidade vem estabelecendo, nesse sentido Boff ([1938] 2012),
evidencia a ecologia moral, presente nesse documento.
[...] uma mudança na mente e no coração, no sentido de um novo
sentimento de interdependência global e de responsabilidade universal.
Ao mudarmos nossa mente e nosso coração estamos criando as bases para a construção
de uma sociedade humana na qual a população, o uso racional dos recursos, o cuidado
com os resíduos e a preservação do meio ambiente estejam em sintonia fina e num
equilíbrio saudável (BOFF, [1938] 2012, p.24).

Desse modo, a Declaração do Rio (ECO/92), no Princípio 15 dispõe que
“Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente
viáveis para prevenir a degradação ambiental. ”270

Amado (2009, p.35) afirma que o princípio da precaução “caracteriza-se pela ação
antecipada diante do risco desconhecido. Enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, a
precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Prevenção se dá em relação ao perigo
concreto, ao passo que a precaução envolve perigo abstrato ou potencial.” De acordo com
Lemos (2008, p. 69)
“A declaração Ministerial de Bergen, sobre Desenvolvimento Sustentável, da Região
da Comunidade Européia (1990) foi o primeiro instrumento internacional que
considerou o princípio como de aplicação geral, ligado ao desenvolvimento
sustentável, estabelecendo que: “A fim de obter o desenvolvimento sustentável, as
políticas devem ser baseadas no princípio da precaução. Medidas ambientais devem
270

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/
Declaracao_Rio_Meio_Ambiente_Desenvolvimento.pdf
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antecipar, impedir e atacar as causas da degradação ambiental. Onde existirem ameaças
de danos sérios ou irreversíveis, a falta de total certeza científica não deve ser usada
como razão para retardar a tomada de medidas que visam a impedir a degradação
ambiental”.

O princípio da precaução, portanto, requer que as políticas públicas e decisões que
ofereçam riscos ambientais graves sejam precedidas de estudos de avaliação do impacto
ambiental, que podem se apresentar como um importante instrumento do princípio da
precaução, pois assegurarão que as decisões sejam tomadas de acordo com a melhor informação
científica disponível (REIS, 2011). E é em torno dessa informação científica ou certeza
científica que paira a grande discussão sobre a aplicação do princípio da precaução.
Pode-se dizer ainda, que o princípio da precaução segundo SILVEIRA (2012, p. 47)
possui dois elementos:
O primeiro é a ameaça de danos sérios ou irreversíveis: a ameaça de danos deve ser
significativa,

considerável,

portadora

de

um

potencial

de

desvalor

jurídicoambientalmente relevante ou ainda possuir a nota da irrevogabilidade da
consumação. O segundo é a falta de certeza científica: o risco deve ser abstrato, carente
de uma comprovação empírica absoluta. Trata-se de um risco desconhecido, incerto,
sobre o qual paira a sombra da dúvida em virtude da ausência de provas científicas
suficientes. Em suma: a incidência do princípio depende da existência de motivos
razoáveis para suspeitar que potenciais perigos de consequências graves ou
irreversíveis para o ambiente ou a saúde humana, embora os dados científicos
disponíveis no momento não permitam uma avaliação detalhada e conclusiva.

Em 2001 a Convenção sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (ONU/2001) marcou
o progresso do princípio da precaução pois estendeu sua aplicação à saúde pública. A
Convenção referiu-se unicamente a alguns produtos químicos como PCB, HCB e DDT, dentre
os quais há pesticidas. O Brasil assinou e ratificou a Convenção em 2004 (FERMET, 2008).
Portanto, ao falar-se na liberação no ambiente e no mercado dos organismos
geneticamente modificados (OGM), estaremos frente a uma atividade com maior incerteza
científica em razão das consequências graves e irreversíveis para o ambiente, a saúde humana
e a agricultura convencional, cabível, assim, a aplicação do princípio da precaução (SILVEIRA,
2012).
Silva e Borbato apud Diaféria (2004, p.212)271, relatam que o uso de agrotóxicos no
Brasil teve início com a chegada do DDT (diclorodifeniltricloroetano), tendo sido um dos
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https://cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201712/18112227-principio-da-precaucao-e-o-uso-de-agrotoxicos.pdf
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primeiros pesticidas a ser utilizados no pós segunda guerra mundial para o combate de pragas
em plantações. Afirmam ainda, que nos anos 50 juntamente com o investimento em
maquinários agrícolas, os agrotóxicos e fertilizantes foram a alavanca precursora da chamada
“Revolução Verde”, onde se acreditava na eficácia do crescimento da produção agrícola
mundial para a erradicação da fome.
Os autores, agora citando Ferreira (2012, p. 186) alegam, que em vista da pretensão de
se assegurar o direito fundamental de ter um ambiente ecologicamente equilibrado, tal como
previsto no art. 225 da Constituição Federal de 1988, e, considerando que os agrotóxicos são
prováveis substâncias que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente, necessário
que o poder público controlasse todas as etapas e procedimentos relativos ao uso, a
comercialização e controle destas substâncias.
As normas para registro e comercialização de agrotóxicos no Brasil encontram-se
dispostas na Lei nº 7.802/1989 272 .
O princípio da precaução encontra-se normatizado na Lei nª 11.105/2005273, que trata da
biossegurança. O art. 1º da referida Lei assim dispõe:
Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a
importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o
consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente
modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço
científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde
humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção
do meio ambiente.

Cunha (2013, p.70) afirma que “A tutela do meio ambiente expressa na Constituição
renova o direito de propriedade e dos direitos de usá-la, tornando-se, entretanto, uma
apropriação indevida quando seu uso promove a degradação ambiental, comprometendo as
gerações, ou seja, as coletividades presentes e futuras (BENJAMIN, 2007)”. O autor assevera
ainda que :
A Lei 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, apresenta em seu
art. 9º ações preventivas ambientais, estabelecendo os padrões de qualidade ambiental,
o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a
revisão de atividades efetiva e potencialmente poluidoras. A Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) é um instrumento ambiental consagrado, tanto para projetos que
envolvam execução física de obras e processos de transformação, como para políticas
e planos estratégicos (MILARÉ, 2007).
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm
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Portanto, havendo omissão na adoção de medidas de precaução, nos termos da Lei dos
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1988), e desde que haja risco de dano ambiental grave ou
irreversível, poderá o infrator ser punido de forma mais severa. Nesse sentido, a Lei de
Biossegurança, em seu art. 1º, ao fazer menção ao princípio, em suas exposições preliminares
e gerais, dita como diretrizes “o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e
biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do
princípio da precaução para a proteção do meio ambiente” (Milaré, 2016).
3. CONCLUSÃO
O princípio do desenvolvimento sustentável deve ser analisado juntamente com os
demais princípios de proteção ao meio ambiente. Respeitando-se tal princípio é que as
necessidades do presente serão atendidas sem comprometer as necessidades das gerações
futuras, pois haverá desenvolvimento com preservação do meio ambiente.
O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no
art. 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)274. Para a defesa e proteção do meio
ambiente, necessário que sejam respeitados alguns princípios fundamentais, tal como o da
precaução que foi objeto de estudo. O respeito à tal princípio está diretamente ligado ao
desenvolvimento sustentável uma vez que o avanço das tecnologias devem passar por
avaliações do impacto ambiental. E quando se fala na utilização de agrotóxicos, é que fica mais
clara a necessidade do respeito ao princípio da precaução, que tem como função primordial
apontar, em caso de incerteza científica, a cutela necessária no uso de algum tipo de agrotóxico
dentro do território brasileiro.
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O ENSINO DA BIOLOGIA DO SOLO PARA CRIANÇAS COM AUTISMO
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Resumo
A definição de solo é muito ampla e bastante subjetiva, mas pode ser definida como sendo um
padrão trifásico do solo, que tem seu início a partir de processos de origem física, química e
biológica, sendo esta ultima, contribuinte fundamental tanto pra formação, quanto para os
efeitos de incremento aos sistemas de produção agrícola. Sendo essa parcela componente
fundamental para os processos de ciclagem, que contribui para o bom desenvolvimento dos
sistemas agrícolas, entende-se que a biologia do solo é um processo puramente educativo, se
enquadrando nos princípios da educação ambiental, que tem por premissa a construção de
valores sociais voltados à conservação do meio ambiente. Por meio dos processos de
desenvolvimento baseado nos princípios de Piaget, buscou-se expandir o ensino de educação
ambiental, biologia do solo e de conservação à crianças do ensino regular em fase inicial de
alfabetização, bem como à crianças do ensino especial que são portadoras do Transtorno do
Espectro a Autista (TEA). Assim, por meio da construção de um livro intitulado “O pé de feijão
de Miqueleto”, que por meio de uma forma lúdica tem a finalidade de proporcionar um fácil
entendimento e objetivar o desenvolvimento cognitivo das crianças com TEA. O livro pode ser
utilizado como uma ferramenta de ensino dos princípios de conservação da biologia do solo,
além de ser uma alternativa para o desenvolvimento e inclusão dos portadores de TEA.
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Abstract
The soil definition is wide and very subjective but can be defined as being a three-phase soil
pattern, which starts from physical, chemical and biological origin proces. being a fundamental
contributor to the formation and for the purpose of increasing agricultural production systems.
Since this part is a fundamental component to the cycling processes, which contributes to the
development of the agricultural systems, it is understood that soil biology is purely an
educational process conforming to the principles of environmental education, whose premise
is the construction of social values aimed at the conservation of the environment. The
development processes based on the principles of Piaget was used to expand the environmental
education teachig, soil biology and conservation to children of regular education in the initial
stage of literacy, as well as the special education children who are carriers of Autism Spectrum
Disorder (ASD). And then by the writing of a book entitled "Miqueleto bean foot," which use a
playful way aims to provide an easillyy understanding and objectivates the cognitive
development of children with ASD. Te book can be used as a teaching tool to the conservation
principles of soil biology, besides of being an alternative for the development and inclusion of
the ASD patients.

Kay words: Soil Biology; Environmental Education; ASD; Autism; Soil Conservation
1. INTRODUÇÃO
A

definição de solo é muito ampla e bastante subjetiva, o que muitas vezes

gera discordâncias acerca do seu entendimento. Uma das definições bastante usuais é
feita por Soil taxonomy (1975) e do Soil survey manual (1984) e citado pelo IBGE
(2007), que estabelece o solo como sendo o agrupamento de indivíduos naturais de
ampla diversidade que promove o revolvimento da superfície da terra, e que
eventualmente é modificado ou mesmo construído pelos fatores antrópicos, contendo
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uma fração de matéria orgânica viva, servindo ou sendo capaz de servir à sustentação
de plantas ao ar livre.
Para que esse processo de formação dos solos ocorra, muitos fatores podem estar
associados, como fatores físicos e químicos. Entretanto, um fator que contribui de maneira
significativa para a formação dos solos são os fatores biológicos. (EMBRAPA, 2013).
Sendo a biologia do solo um processo puramente educativo, estabelece-se a educação
como uma ponte que promove a correlação entre patrimônio cultural e a construção do futuro.
(SHINYASHIKI, 2014). Esta é encarada como uma importante ferramenta que age de maneira
propulsora na transformação social. Partindo dos princípios educacionais, acredita-se,
sobretudo, no potencial transformador que a educação exerce, assim sendo a parcela jovem o
principal fomento das relações a serem transformadas. (EMEDIATO, 1978).
Frente aos princípios de aprendizagem, os conceitos de educação, biologia do solo e
microbiologia, tem-se a educação ambiental como fator abrangente de todos esses processos,
uma vez que a Lei no 9.795 de 1999 (BRASIL, 1999), prevê em seu Artigo 1º que a educação
ambiental é um processos do qual indivíduos constroem valores sociais voltados à conservação
do meio ambiente.
A mesma Lei prevê ainda no seu Art. 2º, como sendo um “componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”.
Aleixo et. al.(2018) expõe que a Educação Ambiental tem potencial de ser utilizada como
ferramenta para uso consciente dos recursos naturais, uma vez que o solo é um componente
central para a manutenção e preservação da estabilidade dos ecossistemas e que sua degradação
por fatores antrópicos, determina uma perda de sua capacidade produtiva, da estabilidade desse
ambiente, além de gerar impactos diretos à vida.
Nesse sentido, buscou-se conciliar o ensino ambiental e de conservação do solo, aos
processos de aprendizagem de crianças em fase inicial de alfabetização, mas sobretudo à
crianças inseridas dentro do Transtorno do Espectro Autista(TEA), uma vez que esses possuem
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limitações acerca dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, que são diferenciados em
relação a crianças de mesma faixa etária.

2. DESENVOLVIMENTO
Podemos interpretar o solo como sendo um padrão trifásico que possui uma parcela
sólida, líquida e gasosa (FILHO & FRANCELINO, 2001). Este é proveniente de processos de
formação que predomina o intemperismo, sendo de origem física, química e/ou biológica. Essa
formação pode ser a partir da rocha mãe (origem mineral), que origina distintos tipos de solos,
bem como, da parcela proveniente da degradação de resíduos vegetais (origem orgânica).
(EMBRAPA, 2013); (RESENDE et. al., 2007).
A

biologia do solo contribui para além dos processos de formação dos

solos, como sendo um agente que subsidia os agroecossistemas, promovendo
incrementos produtivos e rentáveis que de maneiras tais, é desprezado e interpretado de
maneira pejorativa, sendo muitas vezes associados a doenças e fatores danosos
desprezando enfaticamente os aspectos qualitativos dessa parcela do solo. (GALLI,
1964).
O ensino acerca da biologia do solo à crianças e adolescentes, é encarado como um fator
a ser suplantado, em detrimento muitas vezes da falta de matérias pedagógicos, bem como, do
difícil acesso por professores a informações corretas.
Tendo em vista a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, esta define em seu Art. 2º, que:
“A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho ”.

O inciso II do Art. 3º da mesma lei, assegura ainda que a criança deve dispor de liberdade
para o aprendizado, ensinamento, pesquisa e cultura, livre pensamento e acesso a arte e ao saber.
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Frente ao exposto, entende-se como Aprendizagem, um processo entre a criança e o
ambiente em que está inserida, sendo que é durante este processo - que ocorre de forma
dinâmica e interativa - que a criança absorve conhecimentos e passa a desenvolver estratégias
de adaptação ligadas aos seus interesses e também aos estímulos que recebe desse ambiente
(TABILE E JACOMETO, 2017).
Partindo de tal ideia, sabe-se que dentro da ciência foram desenvolvidas diversas teorias
voltadas para os processos de desenvolvimento do ser humano (dentre eles a aprendizagem),
sendo separadas por escolas: 1) as teorias Psicanalíticas de Freud e Erickson; 2) as Cognitivas
de Vygotsky e de Piaget e 3) as que envolvem os condicionamentos clássicos de Pavlov e o
Condicionamento Operante de Skinner, além da Teoria Socioconstrutivistas de Bandura
(TABILE E JACOMETO, 2017). Diante da vastidão de modelos, para esse trabalho optamos
por nos basear nas Teorias Cognitivas.
Jean Piaget teve como principal foco dos seus trabalhos, o estudo da natureza do conhecimento
humano. Tendo como ponto principal de pesquisa, o desenvolvimento dos seus filhos, publicou
diversos estudos científicos e a teoria denominada de “inteligência sensóriomotriz”, na qual
descrevia que existe uma forma de inteligência prática que se origina a partir dos conhecimentos
primários que a criança tem acerca dos objetos a sua volta. Partindo de tais estudos, foram
desenvolvidas as Teorias Psicogenéticas, que atualmente norteiam a forma como a pedagogia
deve pensar o processo de ensino-aprendizagem para as crianças. (TABILE E JACOMETO,
2017).
A Teoria Psicogenética parte do princípio de que desenvolvimento ocorre a partir de um
processo de organização e reorganização estrutural, de forma sequencial e em estádios
independentes e do nível de desenvolvimento mental, as psicogêneses (CHAKUR, 2005). Outra
- e talvez a principal - contribuição de Piaget para essa teoria, foi o fato de que a aprendizagem
se dá pelos processos de assimilação e acomodação, bem como, dividir o desenvolvimento
infantil em estádios, que vão de acordo com a capacidade que a criança tem de aprender alguns
conteúdos de acordo com a sua idade.
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Para J. Piaget, dentro da reflexão acerca do desenvolvimento e da aprendizagem, há uma
inter-correlação entre esses dois conceitos, sendo o desenvolvimento a mola propulsora do
processo de aprendizagem (RABELO & PASSOS, 2005).
A educação ambiental, além de promover a sensibilização para um olhar mais crítico
acerca da conservação ambiental, pode ser aplicada como agente de inclusão social,
KRAETZIG (2008), definiu em sua pesquisa que a educação ambiental, aplicada de maneira
adequada, contribui para o desenvolvimento social e intelectual e construção de novos valores
de indivíduos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE’s).
O Autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresenta-se como um transtorno
que limita a interação social, a comunicação e o desenvolvimento do indivíduo. Nas bases da
Lei Nº 12.764, define-se autismo como:
“Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para
interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; Padrões restritivos e repetitivos de
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos”. (BRASIL, 2012).

Segundo a lei de diretrizes e bases da educação, e com base na lei nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, tem no seu artigo 3º, inciso IV, o direito a inclusão e o acesso à educação,
assegurados aos portadores de TEA.
Para abordagem de trabalho, levou-se em consideração a criança como participante ativo
na construção do livro intitulado “O pé de feijão de Miqueleto”. Este, na forma de uma história
infantil, apresenta-se na fase de construção, uma vez que a participação de crianças com TEA
é bastante variável e dependente da aceitação das atividades propostas aos mesmos.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A história se baseia no livro infantil o João e o pé de feijão e traz Miqueleto com
protagonista. Um menino que com uma visão bastante particular do mundo, ganha sementes de
feijão de um andarilho, que possuíam uma alquimia, que pode ser encarada como uma variedade
bastante produtiva ou mesmo uma semente que recebeu um tratamento a fim de evitar o ataque
de patógenos.
Com o desenrolar da trama, Miqueleto, observa o declínio das plantas em detrimento ao
ataque de agentes fitopatológicos que podem são abordadas de duas maneira: uma com um bom
desenvolvimento, sendo encarada como o efeito positivo de agentes biológicos que promovem
a Fixação Biológica de Nitrogénio(FBN) e outra como um desenvolvimento limitado em função
da ação danosa de fitopatógenos a exemplo da Sclerotinia sclerotiorum.
A história tratada pretende terminar com ajuda e participação das crianças com Autismo,
a fim de estimular uma resposta acerca do desenvolvimento cognitivo e também para subsidiar
a conclusão do trabalho, ao passo que por meio da interação com as crianças com TEA, é
possível obter um retorno mais apropriado da forma de abordagem e os limites a serem
respeitados.
Busca-se por meio desta ação, fazer com que os pais, tutores e professores dessas
crianças, uma vez que estes desempenham um papel imprescindível de mediadores da
aprendizagem e do desenvolvimento da criança, desenvolvam um pensamento crítico acerca do
assunto, haja vista, que muitas vezes desconhecem ou mesmo ignoram sobre a importância dos
microrganismos do solo.
Tendo em vista que a abordagem do livro, que se apresenta de maneira lúdica e simplória
para um fácil entendimento, estima-se promover o conhecimento sobre os microrganismos do
solo e conscientizar sobre a preservação da biologia do solo, bem como, da importância desta
prática para a manutenção dos sistemas agrícolas.
Tratando-se de crianças com TEA, a elaboração desta ferramenta, se apresenta como
uma forma de inclusão e de estímulo para o desenvolvimento cognitivo, avanço nas relações
interpessoais desta criança e estimulação da aprendizagem. Entretanto, essa abordagem deve
ser feita dentro da particularidade de cada aluno, uma vez que existe diferentes níveis de TEA.
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3. METODOLOGIA
O trabalho está sendo realizado na Escola De Educação Especial Rouxinol – APAE da
cidade de Palotina e apresenta-se em fase de avaliação da aceitabilidade da história aplicada,
bem com, da metodologia usada para elaboração deste. O mesmo processo está sendo realizado
concomitantemente com crianças de escolas de ensino regular da cidade uma vez que estes
apresentam um entendimento mais elucidado em razão do seu desenvolvimento cognitivo em
relação as crianças com TEA.
A

elaboração do um livro acerca da biologia do solo para estimular a

conservação, bem como, da importância que os agentes biológicos, que compõem a
fração orgânica do solo, contribuem para os sistemas agrícolas de modo geral, ao passo
que a cidade de Palotina é um município amplamente agrícola tendo como base
econômica o agronegócio.
A ideia surgiu inicialmente do projeto de extensão intitulado De Pequenos Pra Pequenos,
fundamentado na Universidade Federal do Paraná no Setor de Palotina, que tem como como
público alvo crianças em fase inicial de alfabetização.
Para a elaboração deste, buscou-se identificar a fase de aprendizagem que as crianças se
encontram para, a partir desta estabelecer fatores que promovem um fácil entendimento do
conteúdo proposto, bem como a contribuição para um pensamento mais crítico acerca da
biologia do solo e dos microrganismos que nesse ambiente colonizam.
As atividades em andamento na APAE – Palotina acontecem semanalmente a fim de
estabelecer um vinculo com as crianças, uma vez que os alunos acompanhados apresentam um
nível moderado à severo de Autismo, o que demanda um trabalho mais elaborado e de maneira
sutil.
O trabalho proposto não apresenta uma metodologia específica, ao passo que a abordagem
realizada com as crianças com autismo se da por intermédio das professoras, pedagogas e
psicólogos da APAE – Palotina, assim, a abordagem se dá de maneira paulatina a fim de
respeitar o espaço e os limites dos alunos. Doravante as particularidades dos portadores de TEA,
considera-se importante um trabalho sutil, aprazível e intermitente, para as ações não
promovam impactos que venham a prejudicar o desenvolvimento, bem como, a relação já
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estabelecida, tanto por parte dos autores que realizam as atividades, quanto das professoras, que
convivem intimamente com os alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a alta interação com os sistemas produtivos primários de origem agrícola
e sendo o solo, o fator basilar e propulsor da economia palotinense, estabelece-se como sendo
de fundamental importância a conscientização da conservação do solo, o conhecimento dos
microrganismos que contribuem para os sistemas agrícolas, bem como da importância da
biologia do solo como fator de acréscimo à produtividade.
Acreditando também no potencial transformador que a educação exerce, e tendo uma
visão a longo prazo do caráter transformador da sociedade a partir da parcela jovem, busca-se
promover ações que contribuam para a construção de um sistema agrícola sustentável,
consciente e com base nos princípios ecológicos.
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Resumo
Os cereais em geral são usados em diversos alimentos e preparações, sobretudo em diferentes
tipos de pães, os quais normalmente são comercializados aplicando o trigo em sua fabricação.
Já o malte é um grão utilizado para a fabricação de cervejas, sendo um resíduo resultante do
processo inicial desta fabricação, e por muitas vezes, é descartado pelas indústrias sem a devida
reutilização. Assim, neste estudo surge uma alternativa de reaproveitar esse resíduo para
enriquecer o pão, antes composto apenas por farinha de trigo, bem como diversificar a produção
da agroindústria familiar. Foram aplicadas análises sensoriais com escolares (6 a 10 anos) e
com o público em geral, análises bromatológicas de umidade, cinzas, proteínas e lipídeos, e a
análise microbiológica seguindo o padrão da RDC nº 12 da ANVISA. O pão formulado
apresentou qualidade microbiológica condizente com os padrões de qualidade preconizados
pela legislação vigente. Foram observadas no pão enriquecido com bagaço de malte, qualidades
nutricionais como elevados teores de proteínas e fibras alimentares, além de conteúdo de
lipídios inferiores aos produtos encontrados no mercado. Os testes de aceitação por escala
hedônica indicaram que o produto apresentou significativa aceitação para ambos os públicos, e
o teste de intenção de compra revelou que 78% comprariam o produto, indicando que o mesmo
possui potencial para comercialização, inclusive para inclusão na alimentação escolar. A
utilização do bagaço de malte como ingrediente para enriquecer a formulação do pão foi
tecnologicamente viável e contribuindo como uma nova proposta de reaproveitamento do
subproduto, indicando que o produto é benéfico do ponto de vista nutricional e comercial.
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Abstract
REAPROVAL OF MALT BAGGAGE FOR THE DEVELOPMENT OF A
NUTRITIONALLY BALANCED BREAD: ADDING VALUE AND SUSTAINABILITY AT
FAMILAR AGROINDUSTRIE: Cereals are generally used in various foods and preparations,
especially in different types of breads, which are usually marketed by applying wheat in their
manufacture. Malt is a grain used to make beers, being a residue resulting from the initial
process of this manufacture, and is often discarded by the industries without proper reuse. Thus,
in this study there is an alternative to reuse this residue to enrich the bread, previously composed
only of wheat flour, as well as to diversify the production of the family agroindustry. Sensorial
analyzes were carried out with schoolchildren (6 to 10 years old) and with the general public,
as well as bromatological analyzes of moisture, ashes, proteins and lipids, and the
microbiological analysis following the standard of ANVISA's RDC No. 12. The bread
formulated presented microbiological quality in accordance with the quality standards
recommended by the current legislation. They were observed in bread enriched with malt
bagasse, nutritional qualities such as high levels of proteins and dietary fibers, besides lipid
content lower than products found in the market. Hedonic scale acceptance tests indicated that
the product showed significant acceptance for both audiences, and the intention to purchase test
revealed that 78% would buy the product, indicating that it has potential for commercialization,
including for inclusion in school feeding. The use of malt as an ingredient to enrich the bread
formulation was technologically feasible and contributing as a new proposal for reuse of the
by-product, indicating that the product is beneficial from a nutritional and commercial point of
view.
Keywords: bread; malt; by-product; enrichment.

1. INTRODUÇÃO
“O trigo e o pão – cereal e alimento. Nada tão universal nem tão global quanto esses
dois inseparáveis e indispensáveis elementos. ” (ALMEIDA NETO, 2008, p. 06).
Quando o homem descobriu que alguns grãos que cresciam soltos pela natureza podiam
ser plantados e cultivados, sua evolução foi constante. Existiam vários tipos de cereais, entre
eles, aveia, cevada, sorvo e o trigo. No Egito, o pão era o alimento básico e com ele também se
pagavam os salários. Assim como a troca de mercadorias e de serviços, a utilização do pão
como pagamento ou complemento de um salário era um costume que ainda continuaria por
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muitos séculos, até a Idade Média. Hoje o valor do pão vai além disso, pois é um alimento de
baixo custo, nutritivo e saudável (ABIPC, 2015).
Os cereais são quaisquer frutos ou sementes comestíveis da família das gramíneas que
podem ser utilizados como alimento. O principal uso destes são para fabricação de farinhas
destinadas a produtos de panificação e as fibras e farelos, para fabricação de ração animal.
Durante o processamento, muitos dos nutrientes separam-se, concentram-se ou até mesmo
perdem-se (ABIPC, 2015).
Dentre os cereais já citados, está o grão de malte, que provém de diversos cereais como
a cevada, no qual é frequentemente utilizado na fabricação de cervejas. O bagaço do malte é
um resíduo resultante do processo inicial desta fabricação, e por muitas vezes, é descartado
pelas indústrias sem a devida reutilização (AQUARONE, 2001. SANTOS; RIBEIRO, 2005).
Segundo Hernández et al. (1999), o bagaço de malte contém 20 a 30% de proteínas e 70 a 80%
de fibras. O alto valor de fibras apresenta um potencial de utilização, trazendo benefícios ao
consumidor de todas as idades do ponto de vista nutricional (DOBRZANSKI; DIAS; AYALA,
2008).
Estudo realizado por Gregolin et a. (2017), revela que 31,8% das agroindústrias
estudadas eram produtoras de panificados, incluindo pães, cucas, bolachas, bolos e massas, eu
que aproximadamente 25% das agroindústrias comercializavam para o mercado institucional,
Programa Nacional de Alimentação Escolas (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA). Isto demonstra a representação que os panificados têm sobre a produção e agregação
valor na agroindústria familiar.
De acordo com Mior (2005) a agroindústria familiar é uma maneira de organização da
produção agrícola familiar na qual se produz, processo ou ainda e transforma parte de sua
produção agrícola e/ou pecuária, agregando assim maior valor na comercialização dos
produtos, representando um importante incremento de renda para inúmeras famílias no campo.
Dados apontam que cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são fruto da
agricultura familiar. Vale frisar que, nesse processo, técnicas de cultivo e extrativismo que
englobam práticas tradicionais e conhecimento popular estão presentes. A principal
característica da agricultura familiar está associada à policultura, ou seja, o plantio de diversos
tipos de produtos. Visto priorizar práticas tradicionais de cultivo e de baixo impacto ambiental,
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a agricultura familiar tem sido grande aliada da sustentabilidade, da responsabilidade
socioambiental e da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, [20--]).
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi implantado em 1955, e seu
principal avanço ocorreu em 2009, com a publicação da Lei 11.947, a qual preconiza que 30%
dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam
investidos na aquisição de alimentos da agricultura familiar, priorizando ainda o produtor local,
agroecológico e/ou orgânico, comunidades tradicionais e assentamentos da reforma agrária
(BRASIL, 2009; BRASIL, 2013).
O objetivo do programa é atender as necessidades nutricionais dos alunos da préescola
ao ensino fundamental das redes públicas e filantrópicas de ensino, além de estimular a
integração de temas relativos à nutrição ao currículo escolar durante a permanência dos mesmos
na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento
escolar, além de promover hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2013).
Por sua vez, a alimentação humana deve conter diferentes porções de cereais em todas
as faixas etárias da vida, identificando que o consumo diário e variado de cereais, são ótimas
fontes de fibras. Para crianças em fase escolar, esta fase é caracterizada por maior atividade
física, ritmo de crescimento acentuado, porém mais lento, com predomínio do peso em relação
à altura (MINAS GERAIS, 2010), necessitando assim de uma alimentação em qualidade e
quantidade suficiente para atender suas necessidades nutricionais.
Diante disso, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um pão enriquecido
com resíduo de malte, como potencial produto de diversificação e comercialização da
agroindústria familiar, sobretudo para a alimentação escolar.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento do produto foi conduzido no Laboratório de Gastronomia da
Faculdade de Pato Branco – FADEP. As análises bromatológicas foram realizadas no
laboratório de bromatologia da referida instituição, e as análises microbiológicas foram
realizada pelo laboratório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTPRF, no mês
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de Abril de 2019. As matérias-primas utilizadas para a preparação, exceto o malte, foram
adquiridas no comércio local de Pato Branco - PR.
O bagaço de malte foi obtido de uma microempresa que fornece insumos, curso
cervejeiro e aparelhagem para fabricação de cerveja artesanal, situada em Pato Branco - PR, e
armazenado em congelador caseiro até posterior uso. Evidencia-se que o resíduo pode ser
utilizado desde que seja armazenado de maneira correta por até três meses.
As matérias-primas necessárias para a elaboração do produto e suas formulações, foram:
farinha de trigo, bagaço de malte, açúcar, sal, fermento biológico fresco, água potável, óleo de
soja. O processo de elaboração do produto está descrito na figura 1.
Diluir 25 g de fermento biológico em 106 mL de água morna.

Adicionar 5 g de sal e 51 g de açúcar no fermento já diluído e reservar por 10 minutos.

Acrescentar 100 g de farinha de trigo, 2 colheres de óleo de soja e 60 g de bagaço de malte, misturar e
reservar por 20 minutos.

Adicionar 150 g de farinha de trigo até a mistura atingir a consistência ideal (soltando das mãos).

Para o fermento agir, deixar a mistura descansar por 15 minutos, em seguida sovar.

Após o início do crescimento da massa, levar ao cilindro elétrico e adicionar farinha de trigo até que a
massa fique homogênea.

Pré-aquecer o forno á 60 °C por 15 minutos, untar a forma e adicionar o pão.

Ligar o vapor de água do forno á 60 °C por 2 minutos. Após este procedimento, aumentar a temperatura
para 180 °C e assar o pão por 25 minutos.

Figura 1. Fluxograma do processamento do pão de malte
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Após a elaboração do produto no Laboratório de Técnica Dietética, foram armazenadas
100 g do mesmo para realização da análise microbiológica e 100 g para as análises
bromatológicas.

2.4 Análise sensorial
A

análise sensorial é realizada em função das respostas transmitidas pelos

indivíduos às várias sensações que se originam de reações fisiológicas e são resultantes de
certos estímulos, gerando a interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos. Para isto é
preciso que haja entre as partes, indivíduos e produtos, contato e interação. O estímulo é medido
por processos físicos e químicos e as sensações por efeitos psicológicos. As sensações
produzidas podem dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou desgosto
em relação ao produto avaliado. Nesta avaliação, os indivíduos, por meio dos próprios órgãos
sensórios, numa percepção somato-sensorial, utilizam os sentidos da visão, olfato, audição, tato
e paladar (LUTZ, 2008).
A análise sensorial foi realizada com crianças do ensino fundamental, de 6 a 10 anos,
de uma escola municipal, localizada no município de Pato Branco – PR, utilizando a escala
hedônica de 5 pontos, na qual 1 corresponda à detestei e 1 adorei. Para as análises com o público
em geral, utilizou-se o teste de aceitação de 9 pontos, sendo o 1 desgostei muitíssimo e 9 gostei
muitíssimo, o teste de intenção de compra com escala de 5 pontos, sendo 1 certamente não
compraria e o 5 certamente compraria, realizada com 51 provadores não treinados estudantes
da Faculdade de Pato Branco - FADEP. Todos os públicos que participaram das análises
receberam o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) contendo todas as
informações necessárias para orientação sobre o produto desenvolvido e seus alergênicos,
autorizando a realização da mesma. Ressalta-se que para as crianças os pais ou responsáveis
assinaram o TCLE.
As amostras foram enumeradas com três dígitos ao acaso utilizando uma tabela padrão,
somente para o público em geral. Sempre na quantidade suficiente para análise e, se fosse o
caso, com medidas de massa ou peso e volumes bem definidos (LUTZ, 2008).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

2.5 Análises bromatológicas e microbiológicas
A

análise bromatológica, dentro do contexto da química analítica aplicada,

desempenha importante papel avaliador da qualidade e segurança dos alimentos (LUTZ, 2008).
As análises realizadas foram: teor de umidade, cinzas, lipídeos, proteína, fibras e carboidratos.
O teor de umidade, cinzas e lipídios, foi designado através de método gravimétrico. Para
a análise de proteínas foi utilizado o método de Kjeldahl, para resíduos orgânicos. O fator para
proteína utilizado foi 6,25 segundo a Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003, para
proteínas de soja e de milho, sendo correspondente ao produto fabricado. Os valores de fibras
foram estimados pelo valor de porcentagem de bagaço de malte na composição, como indica a
Resolução nº 360, de 23 de dezembro de 2003 e Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 1998, na
qual um pão de bagaço de malte com 30% de malte tem 4,51 gramas de fibras para 100 gramas
de produto. Carboidratos foram definidos a partir da diferença para 100% entre a soma de todas
as análises (TACO, 2011).
Utilizou-se a RDC nº 12, de 02 de Janeiro de 2001 para determinar as análises
microbiológicas a serem realizadas, sendo estas Coliformes a 45 ºC/g e Salmonella sp/25g, para
pão sem recheio e sem cobertura e produtos de panificação (roscas, farinha de rosca, torradas e
pão tipo sueco, com ou sem sabores) e similares. Os resultados foram avaliados conforme a
legislação referida.

3. RESULTADOS
3.1 Análise sensorial
As análises sensoriais realizadas em escolares demonstraram que o produto obteve uma
aceitação de 93,75%, somando a escala adorei e gostei (figura 2).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

100,00

89,58%

80,00
60,00
40,00
20,00

4,17%

2,08%

4,17%

0,00
Detestei

Não Gostei

Indiferente

Gostei

Adorei

Figura 2. Aceitabilidade do pão de malte em escolares de 6 a 10 anos
Fonte: As autoras
(2019)

Acredita-se que alta porcentagem de aceitação é devido ao sabor doce do pão oriundo
do grão de bagaço de malte, pois mesmo após a mosturação cervejeira ainda há resíduos de
açucares em sua composição.
De acordo com a Resolução nº 26, de 17 de Junho de 2013, pertencente ao Ministério
da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o índice de
aceitabilidade deve ser de, no mínimo, 90% para Resto Ingestão e de 85% para Escala
Hedônica, sendo o pão de malte um potencial produto para alimentação escolar.
Os hábitos alimentares adquiridos durante a infância e adolescência podem influenciar
preferências e práticas na idade adulta e, consequentemente, também o estado nutricional.
Assim, é importante que se conheça a situação da população, principalmente na infância e
adolescência, pois é nesta fase da vida que as ações de intervenção podem ser mais efetivas,
propiciando a aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis e contribuindo para uma melhor
qualidade de vida desde os primeiros anos (SAMPAIO et al., 2007).
O quadro 1, apresenta a análise sensorial do produto elaborado para o público em geral,
tendo em vista a porcentagem de aceitação.
Quadro 1. Porcentagem de aceitação por critérios sensoriais
Atributo
% de aceitação
Aparência
Aroma
Sabor
Textura
Impressão global
Fonte: As autoras (2019)

80,39
66,67
86,27
76.47
86,27
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A aparência, sabor e a impressão global obtiveram aceitação maior que 80%, o que é
considerado significativo. A textura, porém, classifica-se com aceitação entre 70 e 80%, se
encontrando também no padrão de aceitação de um novo produto para o mercado. Esses
resultados indicam, segundo Meilgaard (1991), que o produto pode seguir para novas etapas de
testes de mercado. Por fim, o aroma com o resultado de 66%, não é classificada como
significativo. Este pode ser entendido como baixa aceitação, devido ao aroma característico do
fermento utilizado. O atributo mais comentado na análise sensorial foi o sabor, que a maioria
dos provadores aprovaram e demonstraram interesse na combinação malte versus pão.
Os provadores no geral manifestaram curiosidade em relação ao produto, questionando
maiores informações sobre o preço de venda e o valor nutricional do pão. Muitos dos
provadores elogiaram a iniciativa de um produto que utiliza um resíduo em sua formulação,
assim como receberam com entusiasmo a ideia de um “pão de cerveja”. Os gráficos dispostos
na figura 3 demonstram os resultados específicos descritos no quadro 1.
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Figura 3. Análise sensorial do pão de malte pelo público geral para cada atributo. Fonte: As autoras (2019)

Outro fator observado durante a análise sensorial foi a intenção de compra do produto
(figura 4).
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Figura 4. Porcentagem de intenção de compra pelo público geral.
Fonte: As autoras (2019)

A intenção de compra resultou positivamente, 51% dos provadores provavelmente
comprariam. Destacando-se ainda que 25% certamente comprariam. De forma geral, o produto
foi bem aceito em todos os critérios avaliativos, com potencial de mercado.

3.2 Análises bromatológicas e microbiológicas
As análises bromatológicas realizadas foram comparadas com os do pão de trigo
sovado, segundo a Tabela de Composição dos Alimentos (TACO) (quadro 2).
Quadro 2. Resultado das análises bromatológicas em 100 g de pão de malte em comparação a 100 g de
pão de trigo sovado

Análise
Umidade
Cinzas
Proteínas

Valor encontrado em 100 g
de pão com bagaço de malte
24,30%
1,43%
9,94%

Valor encontrado em 100 g
de pão de trigo sovado
25,80%
1,50%
8,40%
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Lipídeos
Carboidratos
Fibras

0,84%
60,79%
2,70%

2,80%
53,90%
2,30%

Fonte: As autoras (2019)

Observa-se que a umidade do produto está acima do valor de referência, sendo este 15%
conforme a RDC Nº 263, de 22 DE Setembro de 2005, não interferindo na qualidade nutricional
do produto, porém diminuindo o tempo entre comercialização e o consumo, o que se denomina
comercialmente como tempo de prateleira.
Os resultados com mais relevância indicados no quadro 2 são os níveis de proteínas e
fibras, sendo assim, constata-se que a adição de bagaço de malte à preparação influenciou neste
resultado, estando acima do teor de fibras de um pão de trigo tradicional.
O valor de fibras, resíduo de proteínas e açúcares, torna este bagaço com potencial de
utilização em produtos elaborados na panificação, como pães de forma e biscoitos, onde o
incremento principalmente em fibras traz benefícios ao consumidor do ponto de vista
nutricional e de funcionalidade, uma vez que agrega benefícios à saúde (DOBRZANSKI;
DIAS; AYALA, 2008).
Segundo a legislação vigente e literatura, já mencionada, pode-se dizer que o pão
formulado a partir de 30% de bagaço de malte classifica-se como um alimento fonte de fibras
por possuir 4,51 gramas de fibra alimentar na porção de 100 gramas. Considerando que a
formulação do pão de mal desenvolvimento neste estudo, possui 18% de bagaço de malte,
totalizam-se 2,7 gramas de fibras, a cada 100 grama do produto.
Alimentos enriquecidos com fibras podem, segundo a Portaria n.º 27, de 13 de janeiro
de 1998, informar na embalagem os seguintes termos (BRASIL, 1998): a) Fonte de fibras, para
alimentos com, no mínimo, 1,5 g de fibras/100 mL de produto pronto para consumo no caso de
líquidos e 3 g de fibras/100 g, no caso de sólidos; b) Rico ou alto teor de fibras, para alimentos
com, no mínimo, 3g de fibras/100mL de produto pronto para consumo no caso de líquidos e 6g
de fibras/100 g, no caso de sólidos.
Assim sendo o produto desenvolvido, apesar do valor significativo de fibras, ainda não pode
ser denominado como fonte de fibras, todavia sugere-se a realização de um novo estudo com
maios percentual de malte na formulação para aumento deste teor.
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Na análise microbiológica, segundo a RDC nº 12, de 02 de Janeiro de 2001, observouse
a ausência total de Salmonellasp/25g, resultado este já esperado. Para Coliformes
termotolerantes a 45 ºC, foi encontrado o valor de <3,0 NMP (1)/g, possuindo valor inferior
comparado ao de referência segundo a mesma RDC, indicando segurança, ausência de riscos
de intoxicação e de contaminação fecal no referido alimento conforme figura 5.

Figura 5. Análise microbiológica do pão de malte.
Fonte: Laboratório de Qualidade Agroindustrial – LAQUA/UTFPR-PATO BRANCO

De acordo com o descrito neste trabalho, a produção final do pão com bagaço de malte,
apresenta-se na figura 6.

Figura 6. Produto final.
Fonte: As autoras (2019)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bagaço de malte como ingrediente para enriquecer a formulação do pão destaca uma
proposta de reaproveitamento, tanto para as indústrias cervejeiras onde este bagaço é
classificado como resíduo, quanto aos produtores de panificados que podem adquiri-lo com um
baixo custo, além de ser nutricionalmente benéfico para saúde. O pão desenvolvido apresentou
qualidade microbiológica de acordo com a legislação vigente, assim como demonstrou também
o aumento em níveis de proteínas e fibras devido às qualidades do resíduo, se comparada a uma
receita padrão e tradicional de pão. Obteve ainda a aparência de um pão integral, mesmo sem
possuir farinha de trigo integral na sua formulação e ficou com sabor acentuado característico
de levedo de cerveja.
Os testes sensoriais indicaram que o produto obtido apresentou boa aceitação para
ambos os públicos avaliadores, e a intenção de compra revelou que os avaliadores comprariam
o produto, indicando que o mesmo possui potencial para comercialização. O estudo comprova
que o aproveitamento do subproduto obtido das indústrias cervejeiras contribui de forma
nutricional aos produtos que ele for acrescido.
Esta pesquisa demonstrou que o bagaço de malte, apesar de ser um resíduo ainda pouco
difundido, pode ser incluído de diversas formas como na alimentação infantil visando os
parâmetros do PNAE, na agricultura familiar como um grão antes descartado, rentável,
sustentável e que tem potencial de mercado, no dia-a-dia da população em geral para melhor
qualidade nutricional alimentar.
Para futuros estudos, acredita-se ser necessário um melhor entendimento sobre este
resíduo, conhecendo de fato suas propriedades alimentícias, uma vez que é utilizado como
substrato para ração animal, tijolos ecológicos e fins energéticos. Outrossim, sugere-se o
desenvolvimento de um pão com maior percentual de malte, para acréscimo dos teores de fibras
alimentares.
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TERRITÓRIOS HETEROGÊNEOS E SOBREPOSTOS: da reprodução do capital aos
territórios de resistência
TERRITORIOS HETEROGÉNEOS Y SOBREPOSTOS: de la reproducción del capital a
los territorios de resistencia
Luís Fabiano de Aguiar Silva281

Grupo de Trabalho: TERRITÓRIOS, REDES E DESENVOLVIMENTO
Resumo

Este artigo integra uma proposta de pesquisa em andamento, intitulada, Territórios
heterogêneos e sobrepostos: da reprodução do capital aos territórios de resistência, cujo
objetivo é explicar a dinâmica territorial existente na agricultura do leste maranhense, a partir
das sobreposições territoriais entre o agronegócio e a produção familiar, por meio de uma
abordagem territorial histórica e multidimensional de base local. O leste maranhense constitui
um importante polo produtor de soja, a novíssima fronteira agrícola do Estado, com destaque
para o município de Mata Roma. As repercussões desse dinamismo agrícola na região revelam
que a concentração do capital para a produção de um território especializado, com atenção para
exportação e controle de diretrizes externas, em oposição a um gênero de produção familiar,
que historicamente sempre esteve associada com os cultivos de arroz, mandioca e feijão, a
criação de animais e ao extrativismo. Apresentamos, portanto, uma proposta de análise das
alterações da configuração territorial manifestadas pelas marcas do avanço tecnológico, pela
expansão das forças produtivas, que envolvem o capital, o produtivismo e a consolidação dos
complexos agroindustriais, que alteram a organização social e as relações de trabalho no espaço
rural. Ao eleger a abordagem territorial de orientação prática e a investigação-ação participativa
pensamos na possibilidade de construção de novas territorialidades e temporalidades com os
sujeitos da pesquisa, camponeses dos povoados Bom Sucesso dos Negros no município de Mata
Roma, em que pesem a produção artesanal de alimentos, a recuperação e preservação de
mananciais, a identidade cultural e autogestão, que dessa maneira se configura como
organização e luta de resistência contra o capitalismo parasitário e a favor de uma democracia
local.

Palavras-chave: Abordagem Territorial. Investigação-Ação Participativa. Produção Familiar.
Leste Maranhense.
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Resumen

Este artículo integra una propuesta de investigación en marcha titulada, Territorios
heterogéneos y superpuestos: de la reproducción del capital a los territorios de resistencia, cuyo
objetivo es explicar la dinámica territorial existente en la agricultura del este maranhense, a
partir de las superposiciones territoriales entre el agronegocio y la producción familiar, a través
de un enfoque territorial histórico y multidimensional de base local. El Este del Estado de
Maranhão constituye un importante polo productor de soja, la nueva frontera agrícola del
Estado, con destaque para el municipio de Mata Roma. Las repercusiones de ese dinamismo
agrícola en la región revelan que la concentración del capital para la producción de un territorio
especializado, con atención para exportación y control de directrices externas, en oposición a
un género de producción familiar, que históricamente siempre estuvo asociada con los cultivos
de arroz , mandioca y frijoles, la cría de animales y el extractivismo. Por lo tanto, presentamos
una propuesta de análisis de las alteraciones de la configuración territorial manifestadas por las
marcas del avance tecnológico, por la expansión de las fuerzas productivas, que involucran el
capital, el productivismo y la consolidación de los complejos agroindustriales, que alteran la
organización social y las relaciones de trabajo en el espacio rural. Al elegir el enfoque territorial
de orientación práctica y la investigación-acción participativa pensamos en la posibilidad de
construcción de nuevas territorialidades y temporalidades con los sujetos de la investigación,
campesinos de los pueblos Bom Sucesso dos Negros en el municipio de Mata Roma, en que
pesen la producción artesanal de los alimentos, la recuperación y preservación de manantiales,
la identidad cultural y autogestión, que de esa manera se configura como organización y lucha
de resistencia contra el capitalismo parasitario ya favor de una democracia local.

Palabras clave: Enfoque Territorial. Investigación-Acción Participativa. Producción Familiar.
Este Maranhense.

1 INTRODUÇÃO

Entendemos que a natureza da produção acadêmica define-se, geralmente, a partir das
circunstâncias, tecidas por interesses pessoais e necessidades que permeiam o cotidiano de
quem a produz. A origem deste artigo, intitulado “Territórios heterogêneos e sobrepostos: da
reprodução do capital aos territórios de resistência”, como parte de um projeto de pesquisa em
andamento situa-se nesta perspectiva.
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Portanto, traçamos o caminho intelectual inicial de todo o processo posterior, a partir da
nossa vivência e convivência no espaço rural da microrregião de Chapadinha, nos saberes desse
autor, baseados em suas reflexões e experiências cotidianas e no conhecimento do meio.
Da adolescência, as memórias das casas de farinha, das gamelas de buriti, dos cultivos
de subsistência, das “veredas”, idas e vindas do interior (comunidades rurais), marcas da
peculiar paisagem do campo. No atual cenário, a monocultura, o maquinário, o desmatamento.
Tempos outros, as recordações de um tempo mais lento que ainda resistem ao tempo rápido, da
competição e acumulação do capital.
O delineamento desta pesquisa, portanto, dedica-se ao estudo da dinâmica territorial
existente na agricultura da mesorregião leste maranhense, mediante as transformações
econômicas advindas da expansão da fronteira agrícola implantadas, a partir da década de 1990
com o pacote tecnológico para a agricultura.
Apresentamos, portanto, uma proposta de análise das alterações da configuração
territorial manifestadas pelas marcas do avanço tecnológico, pela expansão das forças
produtivas, que envolvem o capital, o produtivismo e a consolidação dos complexos
agroindustriais, que alteram a organização social e as relações de trabalho no espaço rural, no
recorte espacial proposto.
Assim, na contramão da mundialização do capital, dos novos fronts agrícolas, da
degradação ambiental, da competitividade e em favor do poder de decisão das comunidades
familiares, do manejo agroecológico na produção de alimentos e da reprodução e valorização
do conhecimento e identidade do agricultor, como argumentado em Saquet (2011, 2014),
portanto, expomos as dimensões sociais, privilegiando os elementos e processos políticos e
econômicos norteadoras dos nossos objetivos científicos e políticos.
A partir da tese mencionada, Saquet (2011) assevera que,
O estudo desses elementos e processos permite mostrar e explicar os
ritmostemporalidades-desigualdades, as diferenças, as tradições-identidadescontinuidades e as mudanças-descontinuidades, as relações de poder, os conflitos, as
contradições, a produção-circulação-troca-consumo, o manejo e uso da terra, a
degradação da natureza, as técnicas e tecnologias, as politicas públicas, enfim,
aspectos fundamentais, tanto econômicos, como políticos, culturais e ambientais
(SAQUET, 2011, p. 218).
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Esses elementos e processos conflituosos apresentados pelo autor estão no interior da
dinâmica territorial existente na agricultura do leste do Maranhão, e, devem ser identificados,
representados, compreendidos e valorizados, servindo de base para a construção de projetos de
desenvolvimento com mais justiça social e com liberdade decisória dos grupos sociais, num
movimento contínuo de resistência ao processo capitalista de produção (SAQUET, 2011,
2014).
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fronteira agropecuária é um dos principais elementos que compõem a questão
agrária brasileira na atualidade. No Brasil, historicamente a ocupação de novas áreas ao
longo do seu território tem como características a intensificação da mecanização,
degradação ambiental, concentração fundiária e êxodo rural, que se materializam num
processo socialterritorial contraditório.
A mundialização da economia promove o avanço tecnológico e as transformações no
rural, que afetam o trabalho e os meios de produção, entre os quais a terra. Os reflexos
sobre o espaço rural se dão através da expansão das forças produtivas, que
compreendem o capital, a tecnologia e a divisão social do trabalho, criando
articulações e relações de interdependência e subordinação entre os lugares. [...]
Ocorreu a padronização de processos técnicos, o produtivismo e a consolidação dos
complexos agroindustriais. Com isso, as experiências e os conhecimentos tradicionais
diversificados dos camponeses vêm sendo, em grande medida, substituídos por
condutas técnicas e padronizadas, ou seja, dá-se a subordinação do trabalho ao capital,
acarretando exclusão social e êxodo rural (DE DAVID, 2010, p. 40).

Na mesorregião leste, e em especial a microrregião de Chapadinha constitui um
importante polo produtor de soja, a novíssima fronteira agrícola do Estado, com destaque para
os municípios de Chapadinha, Mata Roma, Anapurus, Buriti e Brejo. Segundo Carneiro et al.
(2008) citado por Costa (2017), o modelo de agronegócio desenvolvido no Estado do Maranhão
possui aspectos de elevada produtividade, superando os valores de 230.000 toneladas de soja
produzida no estado maranhense (PAM-IBGE, 2016-2017), conforme o quadro que segue:
Quadro 1: Área plantada com soja dos principais municípios produtores no Leste
Maranhense (2016-2017).
Quantidade produzida
Área Plantada (hectares)
(Toneladas)
Municípios
2016
2017
2016
2017
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Anapurus
Brejo
Buriti
Chapadinha
Magalhães de Almeida
Mata Roma
Milagres do Maranhão
Santa Quitéria do Maranhão
São Benedito do Rio Preto
São Bernardo
Urbano Santos
TOTAL

6.800
25.500
13.500
3.700
3.050
8.100
3.500
1.900
1.240
1.310
1.350
69.950

7.200
23.600
14.000
3.800
4.554
8.400
3.650
2.400
1.300
1.400
1.400
71.704

16.320
63.000
36.450
9.546
6.954
21.870
9.030
4.028
2.976
3.000
3.402
176.576

23.760
78.352
43.400
12.350
13.389
28.476
11.863
7.200
4.186
4.116
4.200
231.292

Fonte: PAM-IBGE, (2017).

As repercussões desse dinamismo agrícola na região revelam que a concentração do
capital para a produção de um território especializado, com atenção para exportação e controle
de diretrizes externas, em oposição a um gênero de produção familiar, que historicamente
sempre esteve associada com os cultivos de arroz, mandioca e feijão, a criação de animais para
o consumo doméstico e ao extrativismo.
Nesse sentido, Saquet (2010) afirma:
Nesse processo, são as culturas de soja e milho as que mais representam o dinamismo
da produção agrícola, o que faz com que muitos atrelem a produtividade ao conceito
de desenvolvimento, sem considerar que este é substantivado por outras dimensões
sociais. Essa perspectiva política e econômica é que explica o montante superior de
recursos destinados as práticas consideradas modernas ao longo da história brasileira,
em detrimento, muitas vezes, de uma agricultura voltada à produção de alimentos que
não são adequados ao pacote tecnológico. (SANTOS e SAQUET, 2010, p. 210).

Estes rastros acompanham as comunidades camponesas presentes no recorte espacial
escolhido, consolidadas como territórios de resistências frente ao avanço contínuo e
hegemônico do agronegócio sojicultor, sinônimo de um pseudodesenvolvimento com
aparências de moderno, que encobrem impactos perversos e excludentes, social e
territorialmente (SANTOS e SAQUET, 2010).
Do ponto de vista histórico, os processos territoriais, isto é, econômicos, políticos,
culturais e naturais na microrregião de Chapadinha modificaram-se a partir dos anos 1990, com
a intensa migração sulista pelas vias do Cerrado nordestino e central brasileiro, munidos com
um pacote tecnológico (SANTOS e SAQUET, 2010), converteram terras de baixo custo e
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compreendidas como devolutas em territórios de produção e exportação, palco recente de
transformações, contradições e relações de poder.
Assim, a justificativa para debruçar estudos sobre os recortes temático, espacial e
temporal é de natureza política, econômica bem como cultural, a partir da compreensão dos
processos e elementos territoriais. A relevância social do tema que se pretende desenvolver
decorre das transformações advindas do agronegócio que colocam em xeque a reprodução da
vida das comunidades rurais, que resistem ao êxodo rural, à mecanização e inserção no mercado
no leste do estado maranhense. Assim, propomos uma Geografia que faça sentido territorial
para esses camponeses, ou seja, que possa contribuir para definir um significado à vida deles e
formar a consciência de um território de esperança, que seja capaz de perceber as forças que os
oprimem.
A importância institucional da temática inscreve-se na contribuição teórica da dinâmica
deste processo territorial e suas diversas implicações, somadas às iniciativas de pesquisas
acadêmicas no sentido de fomentar estudos científicos sobre este processo. No entanto,
pretende-se para além da contribuição teórica (ensino e pesquisa), alcançar a produção de
subsídios para a cooperação no espaço estudado, incomum em trabalhos acadêmicos e escassos
na temática aqui proposta. A cooperação segundo Saquet (2017, p. 43) corresponde a:
[...] un proceso de construcción dialógica de ideas, planeamientos, proyectos y
procesos de desarrollo que tengan como objetivo la mejora de las condiciones de vida
del PUEBLO urbano y rural, la preservación de la naturaleza, la recuperación de los
ambientes degradados y contaminados, la valorización del saber-hacer, de la
participación popular, del debate, de las identidades y de los patrimonios sociales y
naturales.

As razões pessoais que tornam importante a realização da pesquisa proposta alimentamse de uma Geografia colaborativa, conforme Saquet (2015, p. 143), “produzindo conhecimento
que possa ser utilizado efetiva e partcipativamente pelos sujeitos estudados”, pois nossa
vivência e convivência em parte da área objeto de estudo, principalmente na microrregião de
Chapadinha, possa facilitar a ação voluntária para a melhoria das condições de vida das
comunidades rurais que outrora visitamos na adolescência, conforme já mencionamos.
Acreditamos que, assim, contribuiremos para a conservação da natureza, com a produção
artesanal de alimentos, com uma educação de valorização dos conhecimentos populares e, a

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

importância de um tempo mais lento que sobreviva sem a racionalidade da competição e
acumulação do capital, preservando a cultura e o ambiente (SAQUET, 2017).
Para subsidiar a leitura do fenômeno geográfico objeto de pesquisa, elegemos, os
conceitos de território e territorialidade, como orientação para a apreensão dos elementos e
processos econômicos, políticos, culturais e naturais determinantes na construção de um arranjo
territorial de base participativa e justa.
Essa reflexão acerca destas concepções é fundamental, essência, no entendimento e
defesa das identidades locais, que as tensões orquestradas pelo sistema hegemônicocapitalista
tendem a destruir, a qual nos propomos a combater (Saquet, 2015).
Raffestin (1993) contribui ao delinear o sistema de forças na conjuntura territorial, pois
as principais características desses elementos e processos revelam a dimensão do processo
territorial enquanto um sistema interligado e dinâmico, a partir das relações de poder das
diferentes redes de circulação e comunicação.
Para Saquet (2011; 2014; 2015), território e territorialidade são as principais categorias
de análise e interpretação geográfica, sem é claro, desconsiderar as demais, como espaço,
região, paisagem e lugar. O território facilita compreender as relações, contradições,
diversidades, conflitualidades e unidades que devem orientar projetos de desenvolvimento
territorial a partir dos objetivos individuais e coletivos em certa comunidade.
O desenvolvimento desses dois conceitos é didaticamente apresentado por esse autor,
O território é produto das relações sociedade-natureza e condição para a reprodução
social; campo de poder que envolve edificações e relações sociais
(econômicaspolíticas-culturais-ambientais) historicamente determinadas. [...] Os
territórios são produzidos espacio-temporalmente pelo exercício do poder por
determinado grupo ou classe social e por suas respectivas territorialidades cotidianas
(SAQUET, 2015, p. 45).

Por sua vez:
As territorialidades (econômicas-políticas e culturais) são, simultaneamente,
resultado, condicionantes e caracterizadoras da territorialização e do território num
movimento contínuo de desterritorialização e reterritorialização: as relações sociais,
as apropriações e as demais práticas espacio-temporais, ou seja, as territorialidades
determinam cada território, influenciando, ao mesmo tempo, a sua própria reprodução
(com rupturas e permanências), a partir do território formado, isto é, são influenciadas
pelo território em cada relação espaço-tempo (SAQUET, 2015, p. 45).
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Nesse sentido, entendemos o território como produto do processo de territorialização,
ou seja, dos indivíduos vivendo em sociedade, por meio das ações cotidianas no ambiente.
Sendo lugar de vida, parte material, de organização, luta e resistência política.
Quanto à territorialidade, correspondem às relações, práticas e apropriações sociais que
efetivamos, na família, na escola, no trabalho, na igreja, etc. Estas tramas de relações, as
territorialidades, constituem a parte imaterial, e, determinam cada território.
Assim, é no cerne da expansão da modernização agrícola no leste maranhense, a partir
de 1990, mediante ao avanço de empresas e compra de terras, que os processos territoriais nessa
região se modificam. Segundo Paula Andrade (2012, p. 9) citado por Costa (2017, p.
235) [...] “a expropriação camponesa é a marca do modelo produtivo do capital em curso, com
incorporação de suas terras ao mercado, objetivando usos da natureza como forma de
espoliação da sociedade”. Diante das imposições do modo de produção capitalista, está posta a
urgência da realização de experiências em favor de práticas democráticas de desenvolvimento
territorial, com autonomia e valorização local para tal realidade apontada.

3 OBJETIVOS:
Geral:
Explicar a dinâmica territorial existente na agricultura do Leste Maranhense a partir da
década de 1990, em especial as sobreposições territoriais entre o agronegócio e a produção
familiar, por meio de uma abordagem territorial histórica e multidimensional.
Específicos:
•

Caracterizar a abordagem territorial histórica e multidimensional de

desenvolvimento de base local e ecológica;
•

Identificar os principais processos sociais e econômicos provocados pelo

agronegócio no leste maranhense;
•

Produzir subsídios para a construção participativa de novas territorialidades e

temporalidades junto com a comunidade do Bom Sucesso no município de Mata Roma-MA,

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

evidenciando os elementos e processos econômicos, políticos e culturais, por meio da discussão
e construção de propostas de desenvolvimento local e ecológico;
•

Resgatar o saber popular articulado a abordagem territorial de base local, junto

às escolas das comunidades rurais.

4 METODOLOGIA

Nesta etapa descrevemos o percurso da pesquisa a ser realizada, desde sua construção
teórica até sua realização no campo. Assim, definimos sinteticamente os elementos que
nortearão metodologicamente nossa práxis.
Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica e documental, mediante uma
leitura sistemática, com fichamentos de cada obra selecionada, de modo a ressaltar os pontos
pertinentes ao nosso objeto de pesquisa em estudos abordados pelos autores, com destaque para
o aprofundamento do referencial teórico-metodológico, concernente à abordagem territorial e
a investigação-ação participativa.
Neste estudo optamos pela combinação de duas concepções metodológicas, que
possuem caráter complementar e integrador. A pesquisa qualitativa para coletar e analisar os
dados que não seriam essencialmente quantificáveis. E a pesquisa quantitativa, a ser utilizada
para trabalhar os dados possíveis de quantificação, como a caracterização socioeconômica dos
sujeitos estudados. Portanto, o conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem, ao
contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente,
excluindo qualquer dicotomia.
Assim, em relação aos instrumentos de coleta de dados primários a serem utilizados
nesse estudo destacam-se: a aplicação de questionários, a realização de entrevistas junto às 154
famílias rurais da comunidade Quilombola Bom Sucesso dos Negros, sinalizando uma fase
diagnóstica para posterior apresentação a comunidade com intuito de criar um espaço de
diálogo.
E, para dar suporte a esse estudo, nos apoiamos na abordagem territorial
multidimensional de base local para explicar a dinâmica territorial (processos econômicos,
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políticos, culturais e naturais) e na investigação-ação participativa, como opções
teóricometodológicas.
4.1 Abordagem Territorial
Ao eleger a abordagem territorial pensamos na possibilidade de construção de novas
territorialidades e temporalidades com os sujeitos da pesquisa, camponeses do povoado Bom
Sucesso no município de Mata Roma na microrregião de Chapadinha, em que pesem a produção
artesanal de alimentos, a recuperação e preservação de mananciais, a identidade cultural e
autogestão, que dessa maneira se configura como organização e luta de resistência contra o
capitalismo parasitário e a favor de uma democracia local. Nesse sentido, Saquet (2015, p. 176177), esclarece:
[...] a abordagem territorial é central para a construção de uma sociedade mais justa,
que possa construir sua autonomia e se autogovernar, produzindo um novo território
e novas territorialidades. [...] é uma forma de contribuir na superação de aspectos das
dicotomias natureza/sociedade e ideia/matéria e subsidiar a elaboração de propostas
de desenvolvimento, valorizando as relações sociais entre sujeitos, destes com seus
lugares e destes com outros lugares, (i)materialmente.

Optar por essa abordagem de acordo com Santos e Saquet (2010, p. 202) “também
possibilita a compreensão da processualidade existente no movimento (histórico) do tempo e
das relações (transescalares) de poder, bem como as redes de circulação e comunicação
concretizadas historicamente”. Para Heidrich (2010, p. 27) a abordagem territorial tem revelado
a geografia um potencial analítico promissor, especialmente por dois aspectos:
[...] (1) a compreensão dos processos sociais, econômicos, políticos e culturais por
meio da territorialidade confere ás analises uma dimensão não muito usual, a de
discutir os problemas humanos considerando-se ações, fluxos e representações; e (2)
a consideração de que as relações estruturantes da territorialidade nem sempre são
politicas, mas antes destas, sociais, cotidianas, diferindo a analise das tradicionais
compreensões da territorialidade vinculadas ao Estado-nação.

E continuando com seu pensamento, afirma que:
[...] a abordagem territorial pode ser vista como um campo de reflexões que se refere
(a) à territorialidade das instituições e das sociedades, que envolvem o poder político;
(b) à territorialidade dos indivíduos, grupos e comunidades, que envolvem o poder
social; (c) às questões territoriais em que se intersectam, se entrelaçam e se conflitam
instituições e indivíduos, que envolvem o entrechoque de poderes políticos e sociais
(HEIDRICH, 2010, p. 28).
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Assim, opção teórico-metodológica adotada é uma forma, segundo Saquet (2017, 2015,
2015a), de compreensão da problemática territorial (processos econômicos, políticos, culturais
e naturais) presentes em nosso recorte espacial, que nos move na direção da cooperação
participativa de valorização da produção de alimentos sem uso de insumos químicos, da
conservação da natureza, da identidade e do patrimônio das famílias camponesas como uma
forma de resistência e luta contra o capital hegemônico.
4.1 Investigação-Ação participativa
Ancoramo-nos ainda na investigação-ação participativa para democratizar o
planejamento de forma colaborativa e desenvolver uma agenda de pesquisa para coletar dados,
participar de análises críticas e planejar ações para melhorar a vida ou efetuar mudanças sociais
na comunidade escolhida.
Entre o conjunto definições possíveis, daremos a de Thiollent (2011, p. 20), que diz:
[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida
e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

Para Moretti e Adams (2011), a investigação-ação participativa ou pesquisa-ação e,
recentemente, sistematização de experiências têm representado em suas práticas libertadoras e
democráticas, importante instrumento na construção de autonomias dialógicas, sem é claro
renunciar o rigor metodológico.
A investigação-ação participativa ou, como é mais comumente conhecida, a
pesquisaação, é uma ferramenta prática de intervenção antes de ser uma forma de investigação,
mas que não possa constituir um importante instrumento para construção de conhecimento.
Suas características mais marcantes são o compromisso com a democratização e
desmistificação da pesquisa e a utilização de resultados para melhorar a vida dos colaboradores
da comunidade. O princípio básico e distintivo é diálogo sustentado entre pesquisadores
externos e da comunidade, no qual conhecimento acadêmico e saberes populares estão
vinculados à transformação social.
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Para Dionne (2007), a investigação-ação participativa primeiramente pretende reduzir a
lacuna existente entre teoria e prática, dando conta da distância, que tem sua origem, em vários
campos do conhecimento, entre reflexão teórica e prática profissional.
Assim, esta corresponde a uma ciência social ativa que requer unidade teórica e prática
que, a partir das trocas dialógicas entre os praticiens (participantes práticos), com vistas a
realizar uma mudança social centrada em problemas reais, útil ao povo, que lhes permita mudar
sua situação através da ação (Figura 1).
Figura 1: Compreensão da investigação-ação participativa

Conhecimento
Popular

Conhecimento
Acadêmico

Transformação Social
Fonte: Elaborado pelo a utor (2019)
5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O recorte espacial será a comunidade Quilombola Bom Sucesso dos Negros situada a
37 quilômetros da sede municipal de Mata Roma – MA (Mapa 1), cidade pertencente a
microrregião de Chapadinha, situada na Mesorregião Leste Maranhense282.
No início de ano de 2012, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual sou membro,
realizou o primeiro Manaaim283 na Escola Benedito Correa, onde realizamos um trabalho de

282

A espacialização aqui apresentada se assenta na Proposta de Regionalização para o Desenvolvimento do
Maranhão elaborada pelo IMESC (2015). A qual fazemos uso da divisão do Estado do Maranhão em
Mesorregiões e Microrregiões Geográfica.
283

Retiro espiritual realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular que coincide com o período de carnaval.
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evangelização com uma noite aberta à comunidade. Nos anos de 2013, 2014, 2017 e 2018
sempre no mesmo período realizávamos o Manaaim, e nas oportunidades me deparava com as
dificuldades e condições de vida desta localidade.
Mapa 1 – Localização da área de estudo.

Assim, elegemos essa comunidade rural como nosso recorte espacial, que sufocada pelo
avanço do agronegócio, em especial da soja e do eucalipto, tem levado ao êxodo rural e a
diminuição das lavouras temporárias, cuja produção destina-se ao consumo familiar, sendo os
principais produtos o arroz, feijão, milho e mandioca, que logo tem causado a diminuição das
casas de farinha, importante fonte de renda dessa comunidade (Imagem 1).
Imagem 1: Casa de Farinha no povoado Mata dos Brigadeiros em Mata Roma – MA.
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Fonte: Arquivo do autor, 2018.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sucintamente o termo pesquisa significa “busca” ou “procura”, é a resposta para alguma
coisa. Embora seja uma prática teórica, nossa pesquisa vincula pensamento e ação. Neste
contexto, pretende-se alcançar os objetivos registrados no item três284 deste estudo, esperamos
também atingir resultados enquanto construção teórica, metodológica e aplicações.
Acreditamos teoricamente contribuir acerca da reflexão dos conceitos de território e
territorialidade, fundamentais para apreensão e orientação dos processos geográficos, que
precisam ser considerados nos estudos e nos processos de planejamento e gestão territorial.
Esperamos difundir com esse estudo a abordagem territorial e a investigação-ação
participativa, enquanto propostas teórico-metodológicas de pesquisas e instrumentos práticos
de formação territorial com base numa resistência política e cultural camponesa frente ao
agronegócio.
Por fim, a aplicabilidade. Almejamos, além da análise histórico-crítica do agronegócio
no leste maranhense, subsidiar a construção participativa de propostas de desenvolvimento de
284

Sobre os objetivos, ir à página 8.
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base local de incremento da produção agropecuária e artesanal de alimentos e valorização dos
produtos com identidade territorial, a começar pela “farinha de puba”, na comunidade do Bom
Sucesso dos Negros no município de Mata Roma – MA.
Acreditamos, portanto, na construção de novas territorialidades e temporalidades com
os moradores dessas comunidades, ou seja, construindo com os sujeitos outra forma de
organização política, vinculada as suas necessidades, na conquista de melhores condições de
vida, num movimento de resistência a favor dos sonhos e conquista de autonomia.
REFERÊNCIAS

COSTA, S. B. da. A Geografia e a questão no Maranhão Contemporâneo: dilemas históricos,
desafios e a reprodução camponesa em foco. In: RODRIGUES, S. J. D.; SANTOS, L. E. N.
dos; COSTA, C. R. R. da. (Org.). Temas da Geografia do Maranhão: território e
desenvolvimento regional. Lugar, Educação e Cultura. São Luís, Café & Lápis; Edufma: 2017.

DE DAVID, C. O ensino de Geografia nas escolas do campo: subsídios para uma prática
integradora. In: MATOS, K. S. A. L. de. et al (Org.). Experiências e Diálogos em Educação
do Campo. Fortaleza: Edições UFC, 2010.

DIONNE, Hugues. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Brasília: Liber Livro
Editora, 2007.

HEIDRICH, A. L. Espaço e multiterritorialidade entre territórios: reflexões sobre a abordagem
territorial. In: PEREIRA, S. R.; COSTA, B. P. da; SOUZA, E. B. C. de. (Org.). Teorias e
práticas territoriais: análises espaço-temporais. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

IBGE. Produção Agrícola Municipal. 2017. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 3
out. 2018.
MORETTI, C. Z; ADAMS, Telmo. Pesquisa participativa e educação popular:
epistemologias do sul. Educação & Realidade, vol. 36, núm. 2 mayo-agosto, 2011, pp. 447463.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

SANTOS, R. A. dos; SAQUET, M. A. Considerações sobre a modernização da agricultura no
Sudoeste do Paraná. In: ____. (Org.) Geografia agrária, território e desenvolvimento. 1. ed.
São Paulo: Expressão Popular, 2010.

__________. Contribuições teórico-metodológicas para uma abordagem territorial
multidimensional em geografia agrária. In: SAQUET, M. A.; SUZUKI, J. L.; MARAFON, G.
J. (Org.). Territorialidade e diversidade nos campos e nas cidades latino-americanas e
francesas. 1. ed. São Paulo: Outras Expressões, 2011.

SAQUET, M. A. Territorialidades, relações campo-cidade e ruralidades em processos de
transformação territorial e autonomia. Campo-Território: Revista de Geografia Agrária.
Edição especial do XXI ENGA-2012, p. 1-30, jun., 2014.

__________. Por uma geografia das territorialidades e das temporalidades: uma
concepção multidimensional voltada para a cooperação e para o desenvolvimento
territorial. 2. ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.

__________. Abordagens e concepções de território. 4. ed. São Paulo: Outras Expressões,
2015a.

__________. Territorio, clase social y lugar: premisas fundamentales del desarrollo
territorial de base local, ecológica y cultural. Colombia. Arquetipo Volumen (15). pp. 3969,
2017.

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: UM EXEMPLO DE PRÁTICA
PEDAGÓGICA NO OESTE PARANAENSE
Anadir Fochezatto 1285

Grupo de Trabalho 7: Segurança e Soberania Alimentar; Cultura Alimentar:
Interfaces nos Contextos Rurais e Urbanos

Resumo
O presente artigo tem como finalidade apresentar uma prática pedagógica desenvolvida no
município de Santa Helena, no extremo oeste paranaense. Bem como, evidenciar o importante
papel que a educação pode exercer na construção do desenvolvimento. Para tanto, discute-se a
necessidade de uma educação que se proponha emancipar os sujeitos para que eles conscientes
possam provocar as transformações necessárias ao desenvolvimento.
Palavras-chave: Educação; Desenvolvimento; Emancipação; Prática Pedagógica;
A existência, porque humana, não pode ser muda,
silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas
palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os
homens
transformam
o
mundo.
Existir,
humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo.
O mundo pronunciado, por sua vez, se volta
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir
deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os
homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão (FREIRE, 1981, p.92).

1. INTRODUÇÃO

Aluna especial no Programa de Doutorado em Desenvolvimento Rural e Sustentável – Unioeste – Campus
de Marechal Candido Rondon. Professora lotada na Secretaria Municipal de Santa Helena – Pr. 2 Utilizaremos
o termo homem no sentido de homo sapiens sapiens.
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O homem2 não apenas está no mundo, mas com o mundo. O homem e o mundo estão
intimamente conectados já que possuem a mesma natureza. O homem, ao longo da história,
veio se diferenciando dos outros animais pelo desenvolvimento da capacidade cognoscitiva, o
que lhe possibilitou, de forma abstrata afastar-se da realidade objetiva despertando a consciência
de si próprio e do seu entorno. Veio, “desprendendo-se do seu contorno, veio tornando-se um
ser, não da adaptação, mas da transformação do contorno, um ser de decisão” (FREIRE, 1980,
p. 40).
Se biologicamente saudável, o homem nasce com potencial para desenvolver capacidade
cognoscitiva, porém o desenvolvimento destas não se resume à condições biológicas, conforme
defendido por Lev Smyonovich Vygotsky. Para esse estudioso do desenvolvimento intelectual
humano, a formação das funções psíquicas superiores (pensar, abstrair, refletir, criar, projetar,
etc.) só acontece se houver interação sócio histórica entre os sujeitos e dela dependerá o nível
de consciência alcançado. Se criado isolado de relações sociais, o sujeito não desenvolverá
capacidades básicas que o caracterizam como ser humano: pensamento, linguagem, entre
outros. Para ele, a aprendizagem acontece antes do desenvolvimento e o desenvolvimento, por
conseguinte, é condicionado pela aprendizagem (VYGOTSKY, 1998). Portanto, a formação
das funções psíquicas superiores se dá em função da combinação dialética entre fatores
biológicos e fatores sociais.
A qualidade das interações sócio culturais de modo geral exercem papel preponderante
nesse processo contribuindo para o grau de complexidade alcançado pela consciência. A
formação da mente humana só é possível com a convivência cultural e por ela determinada, no
que se refere ao nível de consciência alcançada em face da realidade objetivada. Isto quer dizer
que o processo de pensar demanda de ser aprendido, portanto se aprende a pensar com e como
aqueles com os quais se convive. Esse processo é de extrema importância, uma vez que as
relações sociais ao mesmo tempo que determinam a forma de pensar são por ela determinadas,
numa relação dialética.
Ao contrário dos outros animais, o homem é capaz de reagir conscientemente aos
estímulos do ambiente e construir distintas formas de satisfazer necessidades, resolver conflitos,
solucionar problemas e enfrentar inúmeros outros desafios que se apresentam diante dele, seja
em suas relações sociais ou na relação com a natureza.
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[…] somente o homem, como um ser que trabalha, que tem um
pensamento linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si mesmo e
sobre a sua própria atividade, que dele se separa, somente ele, ao
alcançar tais níveis, se faz um ser da práxis. [...]” (FREIRE, 1980, p.
39).
Por sua capacidade de refletir, agir e refletir novamente o homem se destaca entre os
animais, transformando a natureza e transformando a si próprio. Nesse processo permanente de
responder aos estímulos do ambiente o ser humano se modifica no próprio ato de construir as
respostas (FREIRE, 1989, p. 40). Nesse sentido, a educação tem um papel importantíssimo,
quando pode auxiliar na desconstrução de visões deterministas ou fatalistas acercada realidade
histórica em suas mais variados aspectos (sociais, econômicos, culturais, etc.) .
Em se tratando de visões deterministas, podemos exemplificar com a máxima de que a
agricultura convencional, apoiada no uso intensivo de insumos químicos e sementes
modificadas geneticamente, é a única forma possível nos dias atuais. Nesse sentido, a educação
pode exercer papel transformador ao problematizar concepções arraigadas, demonstrando que
é possível praticar outras formas de agricultura que possam garantir a segurança e a soberania
alimentar e assim provocar rupturas paradigmáticas.
No final da década de 1960, Paulo Freire, exilado no Chile, e trabalhando como acessor
do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e do Ministério da Educação, bem como
consultor da UNESCO (organização das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
no Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, faz reflexões acerca do
processo educativo presente na relação entre técnicos extencionistas e camponeses. Ou seja,
analisa o caráter da educação realizada através da ação dos extencionistas. Em sua análise, ele
evidencia uma característica educativa basilar presente na ação dos técnicos: a
antidialogicidade.
Nesse sentido, Paulo Freire, afirma que a educação enquanto concepção antidialógica,
não contribui para a emancipação do homem, uma vez que almeja a conquista e a manipulação
da mente. Para ele, esse modelo de educação atua a partirde uma invasão cultural. Isto é, essa
educação “sugere um sujeito que invade o outro ou, uma cultura invadida por outra, um povo
invadido por outro” (FOCHEZATTO, 2012, p. 73) e nessa relação entre invasor e invadidos,
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O primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que atuam na atuação do
primeiro; este diz a palavra; os segundos, proibidos de dizer a sua,
escutam a palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das
hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles; estes são “pensados” por
aqueles. O invasor prescreve; os invadidos são pacientes da prescrição
(FREIRE, 1980, p. 41-42).

Diante disso, configura-se a educação antidialógica, com um sistema educativo
construído para o sujeito e não construído com o sujeito. Nesse modelo de educação o
conhecimento é apenas estendido ao educando, sobrepondo a ele um conjunto de valores, o que
caracteriza a invasão cultural. Igualmente é necessário esclarecer que não se trata de um
processo determinista, mas dialético. Embora que, em última instância, trata-se de uma prática
aceita pelo sujeito invadido mediante certas circunstâncias, como o isolamento social,
concepções conservadoras, vulnerabilidade econômica, ignorância, entre outros.
No sistema de produção capitalista, a educação antidialógica, enquanto elemento
componente de um projeto de sociedade pautado em relações mercantis, implica também numa
determinada concepção de desenvolvimento coerente com a dominação para a manutenção do
status quo.
Já no final da década de 1960, Paulo Freire analisou essa questão quando tratava da
relação entre agrônomos e camponeses. Essa relação, como analisou ele, se pautava numa
concepção mecanicista de ensino que associava a modernização agrícola com desenvolvimento
agrário.
Sobre isso assim ele se refere:
No desenvolvimento, pelo contrário, o ponto de decisão se encontra no
ser que se transforma e seu processo não se verifica mecanicamente.
Desta maneira, se bem que todo desenvolvimento seja modernização,
nem toda modernização é desenvolvimento (FREIRE, 1980, p.57).
De acordo com o autor, para que haja desenvolvimento o ensino e aprendizagem das
técnicas modernizantes não pode ser um processo mecânico e manipulador. O sujeito que
aprende deve ser o sujeito da transformação e não mero receptor daquela informação. De modo
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geral, a agricultura convencional vigente, continua associando o desenvolvimento rural com a
modernização técnica voltada à produtividade.
Diante disso, se efetivamente busca-se o desenvolvimento do campo, entendido aqui
como qualidade de vida, é necessário superar a concepção mecanicista mercantil cerca da
sociedade, do homem e da educação. É necessário considerar a importância da educação para a
emancipação, através de uma prática pedagógica que problematize a realidade e que acredite na
transformação histórica. É neste sentido que apresentaremos uma prática pedagógica realizada
no município de Santa Helena, no extremo oeste paranaense.

2. UM EXEMPLO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA NO OESTE PARANAENSE
No estado do Paraná a modernização agrícola inicia a partir da década de 1960 e se
intensifica no decorrer da década de 1970, incentivada pelos governos militares e políticas de
fomento ao desenvolvimento econômico. De modo prático, essa modernização se dá via
mecanização da terra e a valorização da agricultura intensiva praticada com o uso de
maquinários modernos, insumos agrícolas com necessidade cada vez menor de mão-de-obra.
Em virtude disso, atualmente, a agricultura convencional é marcada pelo cultivo de
grandes extensões de monoculturas e intensa utilização de agrotóxicos e outros insumos
químicos que provocam a contaminação das águas, do solo, do ar e da vida. Inseridos nessa
realidade e amparados pela teoria paulofreiriana de educação, desenvolvemos uma prática
pedagógica com a finalidade de analisar nosso entorno.
Diante dessa realidade e apoiados na legislação brasileira que prevê o direito da criança
e adolescente de ter garantia à proteção da família e órgãos competentes para que se desenvolva
e tenha saúde, desenvolvemos um projeto para refletir acerca dos agrotóxicos em nosso
cotidiano. Conforme previsto na Constituição Federal286 e no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) em seu artigo 7º:

286

Artigo 227. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação [...], à dignidade, ao respeito, [...], além de colocalos à salvo de toda forma de negligência, [...], violência, [...] e opressão.”
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A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência (ECA, artigo 7°).
O projeto O uso dos agrotóxicos e a ética na produção dos alimentos – impactos
ambientais e humanos, foi produzido com as turmas de 4º e 5º anos287 da Escola Municipal
Anita Garibaldi, localizada no Distrito de Vila Celeste, interior do Município de Santa
Helena/Pr, durante os meses de junho, julho e agosto de 2018. Na sua maioria, os alunos da
nossa escola são compostos por filhos de agricultores, pelos filhos de operários da Unidade
Produtora de Pintainhos vinculada a Cooperativa Agroindustrial Lar e crianças da Tekohá V’yá
Renda288.
O objetivo concreto principal do projeto foi refletir sobre as consequências da exposição
de crianças e adolescentes aos agrotóxicos, tendo como propósito político e filosófico mais
amplo problematizar a realidade local e com isto desenvolver uma prática pedagógica
emancipadora. Mais especificamente, por meio da observação e a da pesquisa, procuramos
conhecer as principais consequências ambientais e humanas provocadas por esses insumos
agrícolas; conhecer práticas alternativas e mais naturais para a produção de alimentos e,
igualmente, durante o processo, assegurar o protagonismo dos alunos para o exercício da
cidadania.289
Para alcançar os objetivos elencados, lançamos mão das seguintes fontes de pesquisa:
Dossiê Abrasco – Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos, da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (ABRASCO), dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA), pesquisas da Dra Larissa Mies Bombardi
(USP), entre outros.

287

Anos iniciais do Ensino Fundamental.
Aproximadamente 40 famílias Avá-Guarani compõem a Tekohá Vy’á Renda, sediada em Santa Helena Velha,
junto à sede do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), em Santa Helena/Pr.
288

289

Conforme artigo 2º da Lei nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sobre
os princípios e fins da educação nacional, uma das finalidades da educação é preparar o educando para o
exercício da cidadania.
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A partir das fontes teve início uma pesquisa de informações e dados relevantes que
auxiliaram na problematização das práticas agrícolas convencionais utilizadas na comunidade,
no estado e no país. Na sequência foi criada, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade
Fm (87,9)290, uma campanha de sensibilização, cujo lema, Plante saúde para nossa geração,
teve como intuito provocar o pensamento da comunidade para se atentar acerca do impacto de
suas escolhas sobre a vida presente e futura das nossas crianças e adolescentes. A campanha
buscou alertar e sensibilizar as autoridades municipais, bem a população em geral para que
protejam as crianças e adolescentes da exposição aos agrotóxicos, uma vez que o uso dos
insumos agrícolas não foi escolha dos pequenos. Várias atividades se somaram nessa campanha:
elaboração e distribuição de panfletos com informações e dados científicos, blitz informativa,
visita a sítio de produção orgânica, parceria com a Biolabore – Cooperativa de Trabalho e
Assistência Técnica do Paraná, filmagem e edição de curta metragem, parceria com a Rádio
Comunitária Liberdade Fm (87,9), filmagem e edição de curtametragem e elaboração de carta
para o legislativo municipal.
Os panfletos (Imagem 1 e Imagem 2) que, além do lema da campanha, continham
informações e dados sobre o uso dos agrotóxicos, dados sobre a contaminação dos alimentos e
da água e informações sobre os danos à saúde humana, foram distribuídos para aos colegas da
Escola Municipal Anita Garibaldi e aos colegas da Escola Estadual do Campo José Biesdorf, a
qual funciona no mesmo prédio, e à comunidade na blitz informativa realizada no dia 11 de
julho, junto ao Portal dos Pioneiros em Santa Helena Velha.
Imagem 1.

290

Imagem 2.

A Rádio Comunitária Liberdade Fm (87,9) tem 16 anos e é um projeto cultural fomentado pela Ong Academia

Cultural de Santa Helena (ACULT): https://www.fmcomunitaria.com.br/
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Tanto na panfletagem realizada no interior da escola quanto na panfletagem realizada
na rua, durante a blitz informativa, os alunos puderam exercer o direito à cidadania e
expressão291. Sendo protagonistas da ação, ao se desafiarem no contato com a comunidade para
divulgar seu trabalho e informar sobre a realidade que nos cerca.
Levar os alunos para visitar o sítio de produção orgânica teve como finalidade a inserção
deles num espaço onde se pratica formas alternativas de agricultura para que percebessem
vivenciando o potencial da agroecologia em benefício da qualidade de vida para o ser humano
e seu ambiente. Com essa atividade se somou a palestra sobre agroecologia realizada em
parceria com a Biolabore, a qual contribuiu apresentando o assunto para os pais dos alunos.
Com isto, esperava-se estimular os familiares eos próprios educandos a desenvolver práticas
agroecológicas em suas propriedades. Uma vez que a partir dessas atividades, puderam refletir
sobre a possibilidade de produzir alimentos de forma mais saudável e com menos impacto
ambiental.

291

Artigo 13. Da Convenção dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/1990): “A criança terá direito à
liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de
todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por
qualquer outro meio escolhido pela criança”.
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Com a parceria entre escola e Rádio Comunitária e a criação de filme curta-metragem
buscou-se ampliar o alcance da campanha para promover o diálogo com a comunidade em toda
a sua variedade de público, diferentes faixas etárias, diferentes escolaridades, diferentes classes
sociais e localização geográfica no território municipal.
Em sentido mais abrangente, recorremos ao apoio do representante local no legislativo
municipal, com o intuito de demonstrar aos alunos mecanismos para a organização comunitária,
bem como, demonstrar qual é o papel político do cidadão.

Primeiramente, o vereador foi

convidado a falar para os alunos sobre o “Papel Político do Cidadão e a importância da
organização comunitária para solucionar os problemas enfrentados pela comunidade”. No
mesmo sentido, também foi escrita uma carta, endereçada ao poder legislativo, explicando o
projeto, expondo a problemática, fazendo reflexões e sugerindo a criação de duas leis
municipais. Através dessa medida, buscamos demonstrar uma forma de participação do cidadão
para a construção de políticas públicas, uma vez que se sugeriu a criação de leis que
regulamentem algumas práticas agrícolas referentes ao uso de agrotóxicos.
Trata-se de uma atividade que exemplifica um modelo de prática pedagógica com cunho
crítico-problematizar que pode servir exemplo e estímulo para outros educadores e educadoras
que queiram pensar o desenvolvimento rural a partir de uma perspectiva humanizadora e
contribuir para romper paradigmas
O fato de ter sido realizada num local cuja cultura tradicional alinha-se ao capital, já
pode ser considerada como uma prática pedagógica de impacto significativo, na medida em que
aponta novos horizontes para os alunos dos anos iniciais da Educação Básica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a Revolução Verde, a partir da de 1960, o modelo de agricultura convencional foi
introduzido e aceito em nossa sociedade, por meio da efetivação de políticas públicas, linhas de
crédito, campanha ideológica, assistência técnica, entre outros. Esse processo não ocorre
instantaneamente. Primeiro,o projeto é comprado pelos governantes para depois ser vendido à
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população. Para que houvesse êxito um processo de educação é efetivado principalmente
através do discurso de combate à fome e trabalho da assistência técnica.
Diante disso, a prática pedagógica aqui apresentada ao ser desenvolvida, teve como
finalidade, a partir de informações científicas, analisar e problematizar a realidade local. Do
mesmo modo que o modelo de agricultura vigente foi outrora proposto e aceito, defendemos
que a educação, a médio e longo prazo, pode contribuir de forma eficaz para a conscientização
e emancipação das próximas gerações, no que concerne a ruptura de paradigmas acerca das
práticas agrócolas.
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Grupo de Trabalho 11: Agricultura de montanha e sistemas agroflorestais
Resumo
Em territórios de montanha as fragilidades ambientais inspiram preocupações e estratégias que
partem da conservação e valorização dos aspectos naturais, e surgem como oportunidade para
promover o desenvolvimento sustentável. Destaca-se a abordagem agroecológica na construção
de conhecimentos a partir da articulação de saberes acadêmico e tradicional na promoção de
inovações. Nessa perspectiva apresenta-se processos de construção de conhecimento
agroecológico no município de Nova Friburgo, na Região Serrana Fluminense. Destaca-se a
dinâmica da inserção de inovações relacionadas ao manejo agroecológico dos solos e
292

Embrapa Agrobiologia, Engenheiro Agrônomo, DSc, renato.assis@embrapa.br

293

Emater-Rio, Engenheiro Agrônomo, MSc, gersonyunes@yahoo.com.br

294

Embrapa Agrobiologia, Bióloga, PhD, adriana.aquino@embrapa.br

295

Embrapa Agrobiologia, Engenheiro Agrônomo, PhD, guilherme.guerra@embrapa.br

296

Pesagro-Rio, Engenheiro Agrônomo, DSc, laaguiar86@gmail.com

297

Embrapa Agrobiologia, Engenheira Agrônoma, DSc, alessandra.carvalho@embrapa.br

298

Embrapa Agrobiologia, Engenheiro Agrônomo, DSc, marcelo.ricalde@embrapa.br

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

fitossanitário nos sistemas de produção local. Para que propostas agroecológicas avancem nos
ambientes de montanha faz-se necessário que pesquisas articulem conhecimentos já
consolidados em outros espaços montanos, para que sejam (re)elaborados localmente.

Palavras-chave: Agricultura de Montanha; Hortaliças; Manejo Agroecológico do Solo;
Manejo Fitossanitário Agroecológico; Inovação Agroecológica.

Abstract
In mountain territories the environmental frailties inspire worry and strategies that start from
the conservation and appreciation of natural aspects, and emerge as opportunities to promote
sustainable development. The agroecological approach stands out in the construction of
knowledge starting from the articulation of traditional and academic know-how in the
promotion of innovations. In this perspective processes of construction of agroecological
knowledge present themselves in the city of Nova Friburgo, in the mountain range of the state
of Rio de Janeiro. The dynamic of the insertion of innovations related to the agroecological
management of the soils and phytosanitary in the local production systems stand out. In order
to agroecological proposals to advance in mountain regions it is necessary that research
articulate knowledge already consolidated in other mountainous spaces, so that they may be
(re)elaborated locally.

Key words: Mountain Agriculture; Vegetables; Agroecological Soil Management;
Agroecological Phytosanitary Management; Agroecological Innovation.

1. INTRODUÇÃO
O município de Nova Friburgo, insere-se no contexto Região Serrana Fluminense, em que a
agricultura representa importante polo de produção de hortaliças no Brasil, sendo fundamental
para o abastecimento da Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Caracteriza-se por
altas produtividades baseadas na utilização de tecnologias industrializadas, notadamente
fertilizantes sintéticos concentrados e agrotóxicos. Esse modelo de agricultura tem levado a
vulnerabilidade social e acentuado processo de degradação ambiental que compromete a
capacidade produtiva das unidades de produção.
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Há necessidade de viabilizar práticas e processos adequados a realidade dos sistemas de
produção montanheses locais para que esses, a partir da racionalização do uso de insumos,
avancem no processo de transição agroecológica. Ações pioneiras tem sido desenvolvidas,
verificando-se experiências tanto de produção como de pesquisa, articulando rede sociotécnica
local envolvendo agricultores, agentes de desenvolvimento rural e pesquisadores, no
entendimento de processos agroecológicos aplicáveis à região.
Para criar condições para a adaptação, consolidação e multiplicação de tecnologias e práticas
aplicadas à produção de base ecológica, e considerando a realidade socioprodutiva local, em
Nova Friburgo (RJ) a atuação da referida rede tem ocorrido a partir da identificação de
demandas por ações que contribuam para que estes sistemas avancem na transição
agroecológica.

2. AMBIENTES DE MONTANHA E AGROECOLOGIA
Em territórios de montanha, onde as vulnerabilidades ambientais (ex.: as derivadas da
declividade do relevo e do tipo de solo), inspiram preocupações, estratégias que partem da
conservação e valorização dos aspectos naturais, e surgem como uma oportunidade para
promover um estilo de desenvolvimento sustentável que, ao mesmo tempo que fortalece as
economias locais, limita os impactos sobre o meio ambiente, envolve a comunidade e valoriza
a sua cultura. Dessa forma, a conservação ambiental passa a ser condição essencial para o
desenvolvimento, uma vez que essa participa da matriz de geração de valor dos produtos. As
montanhas ocupam, aproximadamente, a quarta parte da superfície terrestre e são a base direta
de sustento de quase 12 % da população, proporcionando bens e serviços básicos para mais de
50% da humanidade (NAÇÕES UNIDAS, 2007).
Devido as suas dimensões verticais, as montanhas criam gradientes de temperatura,
precipitação e insolação. Uma determinada encosta pode reunir diversos sistemas climáticos,
cada um representando um microcosmo de uma diversidade ainda mais ampla de habitat,
apresentando assim grande variedade de sistemas ecológicos complexos e inter-relacionados
(NAÇÕES UNIDAS, 1992). Tudo isto contribui para a riqueza de espécies da fauna e da flora,
como também para o grande número de espécies endêmicas encontradas nas montanhas
(MARTINELLI, 2007). Além disso, as regiões montanhosas fornecem recursos fundamentais
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para o ser humano, como água, energia, minérios, produtos florestais e agrícolas (NAÇÕES
UNIDAS, 1992).
No que se refere à atividade agropecuária desenvolvida em montanhas, verifica-se
especificidades inerentes à fragilidade desses ambientes (FAO, 2002). A dificuldade de acesso,
proporcionada pela topografia; a susceptibilidade à variações climáticas; pouca profundidade
do solo, provocando deslizamentos de terras e processos erosivos; as oscilações de temperatura
entre os períodos diurno e noturno são algumas limitações da produção nesses ambientes, que
influenciam na comercialização e no desenvolvimento local. Mas, por outro lado, o manejo
adequado desses ambientes proporciona produção de gêneros alimentícios diferenciados. Para
o manejo adequado dos agroecossistemas situados em ambientes de montanha, entendese que
as práticas agroecológicas devem ser a base tecnológica apropriada, aliado a necessidade de
propostas de promoção do desenvolvimento rural que se articulem a partir de métodos
participativos, de modo a buscar desde sempre que os agricultores envolvidos se apropriem da
noção de território, e dos conhecimentos e processos agroecológicos, de forma a que estes
tenham autonomia na busca de caminhos que viabilizem melhores condições de permanência
e prática da agricultura nas montanhas.
No Brasil não existem políticas públicas específicas para o desenvolvimento sustentável de
regiões montanhosas (López, 2013). Além disso, restrições de atividades relacionadas às áreas
de preservação permanente (APPs), que são determinadas pelo Código Florestal, são mais
presentes nos ambientes de montanha (López et al., 2011).
Destarte, ao entender o desenvolvimento como a capacidade infinita de atores distintos se
conectarem e atuar como uma rede, os espaços passam a ganhar maiores possibilidades e
significados, estabelecendo a necessidade da utilização do conceito de regiões ou territórios. O
território não se define por seus limites físicos, mas sim, pela interação/cooperação social entre
os atores em seu interior. A natureza da cooperação está na habilidade dos atores de constituir
coalizões políticas, que reflitam a força de cada campo social. É importante destacar que sem
interação não é possível a promoção do desenvolvimento territorial.
De acordo com Borba et al. (2003), a abordagem agroecológica com enfoque territorial deve
elencar como diretrizes: a ampliação da escala de atuação, de tal forma que todo o território
seja contemplado; a avaliação dos contextos específicos a cada território; o crescimento
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econômico aliado ao desenvolvimento social e a conservação ambiental; a promoção de
capacitações e a organização dos agentes rurais fundamentais para a inovação; e as mudanças
de atitudes.
No processo de construção de conhecimentos por parte dos agricultores, é fundamental a
observação de aspectos relacionados aos recursos naturais como solo, água, clima,
biodiversidade local, entre outros. Nessa construção a contribuição do conhecimento
tradicional foi fundamental na história da agricultura, inclusive na identificação e adaptação
aos sistemas produtivos dos diversos alimentos atualmente cultivados.
Assim, historicamente, os agricultores sempre foram responsáveis por inovações tecnológicas
que auxiliassem conservar o meio ambiente e aumentar a produtividade agrícola. Na
manutenção desse processo histórico a agroecologia se destaca, propondo para isso resgatar e
valorizar o conhecimento dos agricultores familiares e comunidades tradicionais, como
estratégia básica para a articulação entre saberes acadêmico e tradicional para promover a
inovação e sua constituição em tecnologia social.

3. CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO AGROECOLÓGICO NAS MONTANHAS
DA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE
3.1. Manejo agroecológico dos solos
Segundo Antonio et al. (2017), em Nova Friburgo (RJ), dos mais de 2.400 produtores
envolvidos na produção agropecuária 90% são agricultores familiares. A principal atividade é
a produção de hortaliças. Além da mão de obra familiar, verifica-se também o sistema de
parceria e contratação eventual de trabalho, através de empreitada, ou com pagamento de diária.
É comum o preparo do solo com uso de microtrator ou trator, uso de adubos químicos sintéticos
e orgânicos (normalmente cama de aviário), uso de sementes comerciais, e agrotóxicos (no
controle fitossanitário e das plantas espontâneas), irrigação com bombeamento de água fluvial
ou por gravidade com água de nascente. A calagem é feita eventualmente, normalmente sem a
precedência da análise da fertilidade química do solo, da mesma forma que a adubação dos
cultivos. Conforme Mata (2006), os plantios são realizados no sentido da declividade do terreno
(“morro abaixo”) ou, eventualmente, com a disposição dos canteiros na diagonal do sentido da
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declividade do terreno (“espinha de peixe”). O cultivo seguindo o nível do terreno é pouco
utilizado.
Dentre as hortaliças produzidas no município em questão, a couve-flor é uma das que apresenta
maior expressão em termos de área cultivada e volume de produção, onde verifica-se a
ocorrência generalizada da doença conhecida como hérnia das crucíferas, cujo agente causal
(Plasmodiofora brassicae), em decorrência de manejo e preparo inadequado do solo, se
encontra largamente disseminado na região. Este problema é exemplar no que tange ao nível
de desequilíbrio ambiental regional, e seu impacto nos níveis de produtividade e custos de
produção, ao mesmo tempo que tem representado importante ponto para dialogar com as
agricultores acerca da necessidade de introduzir práticas agroecológicas em seus sistemas de
produção.
As alternativas técnicas referem-se a mecanismos que possam proporcionar aporte de matéria
orgânica aos sistemas de produção. Isto pode ser tentado, via produção de materiais na própria
unidade de produção agrícola, com rotação de cultivos que incluam plantas de cobertura de
solo. Estudos demonstraram experimentalmente que existem várias plantas que podem ser
utilizadas como adubo verde para cultivo de inverno na região serrana fluminense (Barradas,
1992). Experiências na região demonstraram a possibilidade de aceitação por parte dos
agricultores do uso da aveia-preta como planta de cobertura de inverno (ASSIS et al. 2012,
FERREIRA et al. 2014; AQUINO et al. 2014).
Com esse enfoque, a inserção da aveia-preta nas rotações locais de cultivo com hortaliças, teve
ampla adoção por agricultores envolvidos em processo de construção participativa de
conhecimentos, o que segundo Antonio (2017), constituiu iniciativa inovadora de preparo de
terreno nas rotações de cultivo de hortaliças, visando o plantio direto (Figura 1).
Ações visando à introdução do sistema de plantio direto de hortaliças na região indicam a
aveiapreta como a planta de cobertura com maior potencial em rotação de cultivo (Aquino et
al., 2014). Após a utilização da aveia, foi possível plantar na mesma área por três ciclos
consecutivos de cultivo de hortaliças. As estratégias agroecológicas de manejo do solo tem
proporcionado efetiva recuperação do potencial produtivo e tem sido apropriado por outros
agricultores, especialmente no uso da aveia preta associado ao plantio direto (FERREIRA et
al., 2014).
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De acordo com Antonio (2017), os agricultores observaram contribuição dessa prática para a
recuperação do solo e, em acréscimo, verificaram que houve efeito supressivo sobre pragas e
doenças, notadamente na incidência da hérnia das crucíferas. Observaram ainda aumento da
qualidade e produtividade da produção e melhoria da qualidade do solo, a qual se apresentou
de forma mais perceptiva para os agricultores pela: estruturação de raízes das plantas;
incorporação de matéria orgânica; maior “maciez’ do solo, presença de invertebrados
benéficos; ativação dos microrganismos do solo e fixação biológica de nitrogênio; transporte
de nutrientes das camadas mais baixas para a parte mais superficial do solo; manutenção da
umidade do solo, com consequente economia na irrigação; e melhoria da drenagem das áreas
de cultivo.

A

B

C

D

Figura 1. Diferentes estratégias de manejo e preparo de solo para o cultivo de hortaliças no
município de Nova Friburgo (RJ): cobertura morta com aveia preta (A); cultivo em nível (B);
cultivo em formato “espinha de peixe” (C); e cultivo “morro abaixo” (D). Foto: Alessandro
Melo Rifan.

Verificou-se que o plantio da aveia preta como planta de cobertura de solo ocorre
principalmente no período menos chuvoso (outono/inverno), quando há maior disponibilidade
de terras em descanso. A estratégia utilizada é de aração e gradagem seguida de semeio a lanço,
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podendo na sequência ocorrer ou não o preparo do terreno para a hortaliça a ser cultivada em
sucessão, ou seja, encanteirando ou preparando covas de plantio, de forma a que o terreno não
seja movimentado no período mais chuvoso na região (primavera/verão).
No que se refere ao manejo da aveia preta, identificou quatro estratégias distintas utilizadas
pelos agricultores: (1) dessecamento da aveia preta com herbicida para que a palhada deite
sobre o solo, na sequência são preparadas as covas e as mudas de hortaliças transplantadas em
plantio direto (DPD); (2) dessecamento da aveia preta com herbicida e incorporação da palhada
no solo, na sequência são preparadas as covas e as mudas de hortaliças transplantadas (DIP);
(3) espera-se que a aveia preta seque e deite sobre o terreno naturalmente (não há dessecamento
com herbicida), , na sequência são preparadas as covas e as mudas de hortaliças transplantadas
em plantio direto (NDPD); 4) espera-se que a aveia preta seque naturalmente, para então
incorporar sua palhada no solo, na sequência são preparadas as covas e as mudas de hortaliças
transplantadas (NDIP).
A maioria dos agricultores se utilizava dos manejos DPD e DIP, baseados no dessecamento da
aveia preta com herbicida. No caso dos manejos DPD e NDPD, incorporou-se a inovação da
prática do plantio direto das hortaliças no período mais chuvoso, com impacto positivo na
conservação do solo. Alguns agricultores inovaram e adaptaram a tecnologia as condições de
seus sistemas de produção, de forma a não utilizar herbicida para dessecar a aveia preta,
estabelecendo os manejos identificados como NDPD e NDIP.

3.1. Manejo agroecológico fitossanitário
Entende-se que a oportunidade de conduzir ações participativas estimulou a sensibilidade dos
pesquisadores no sentido de buscar soluções locais para superar as dificuldades encontradas
pelos agricultores na incorporação de conhecimentos e técnicas que potencializaram processos
ecológicos na gestão espaço-temporal de unidades de produção de base familiar locais. Porém,
apesar de novos métodos e técnicas terem sido incorporadas aos sistemas de produção,
constatou-se a necessidade de aprofundamento metodológico nas ações para avançar na
transição agroecológica dos sistemas de produção, de forma a incorporar um maior número de
práticas de manejo que otimizem os processos ecológicos e favoreçam o desempenho produtivo
e econômico das unidades agrícolas, com destaque para o manejo dos problemas fitossanitários.
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De acordo com Brignol (2012), a produção familiar de hortaliças é um dos setores onde a
quantidade de agrotóxicos utilizados por hectare é maior, destacando que na Região Serrana
Fluminense vários problemas ambientais e de saúde foram identificados como associados a
prática da olericultura. O que indicou a necessidade de fortalecimento de articulações
interinstitucionais, incorporando novas competências, notadamente que contribuam para a
adaptação e disseminação de alternativas ao uso de agrotóxicos, no manejo fitossanitário dos
sistemas de produção familiares da Região Serrana Fluminense.
Estudos realizados na região mostram que o uso generalizado dos agrotóxicos, tem levado à
contaminação do lençol freático e comprometido a saúde dos agricultores (Levigard, 2001;
Moreira et al., 2002; Gasparini; Freitas, 2013). Esse modelo de agricultura tem levado a uma
vulnerabilidade social e a um acentuado processo de degradação ambiental que termina por
comprometer a capacidade produtiva das unidades familiares.
Peres et al. (2001) caracterizaram um histórico de desinformação na Região Serrana
Fluminense, onde a linguagem técnica empregada em ações educativas e de treinamento, tem
impossibilitado a adoção de conhecimentos apropriado pelo trabalhador rural, estabelecendo
espaços para que a pressão do mercado crie “necessidades” para legitimar o uso de agrotóxicos,
ou seja, a reprodução dos mandamentos do capital industrial nos discursos de profissionais que
atuam no campo, como forma de justificar (ou legitimar) as práticas de uso de agrotóxicos. Por
sua vez, o desafio que se impõe para o avanço da transição agroecológica na Região Serrana
Fluminense é a interação entre agricultores, agentes de desenvolvimento rural e pesquisadores,
com base em métodos passíveis de serem moldados conforme as características sociais,
econômicas e ambientais locais dos ambientes de montanha regionais.
Brignol (2012), ao avaliar a percepção de risco em relação ao uso de agrotóxicos por parte de
agricultores familiares orgânicos e convencionais na Região Serrana Fluminense, identificou
que para o uso adequado destes produtos e sua redução quantitativa, faz-se necessário uma
atitude de respeitar e escutar os agricultores, aliado a viabilização financeira destes, de modo
que sejam motivados para mudanças de comportamento. Acrescenta ainda que uma fiscalização
sem apresentar alternativas, será pouco efetiva, sendo necessário além de ouvir os agricultores,
valorizar seu trabalho como provedores de alimentos e de saúde para a população.
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Com essa perspectiva, desenvolveu-se ação na região do terceiro distrito de Nova Friburgo (RJ)
junto a seis agricultores experimentadores para a promoção de construção participativa de
conhecimentos agroecológicos, no sentido de viabilizar alternativas ao uso de agrotóxicos no
manejo fitossanitário dos cultivos. Isto como estratégia de transição agroecológica de
substituição de insumos, conforme define Gliessman (2000).
Para a articulação dos agricultores experimentadores foi realizado levantamento de demandas
fitossanitárias para utilização de caldas alternativas e agentes de biocontrole, para as principais
culturas identificadas pelos agricultores, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1: Levantamento de demandas fitossanitárias para utilização de caldas alternativas e
agentes de biocontrole, junto a seis agricultores experimentadores em Nova Friburgo.
Agricultor
1

Principais pragas e doenças
- Morango: vermelhão do morangueiro,
podridão negra da raiz, formiga
cortadeira, pulgão, ácaro e coró das
hortaliças.

2

Feijão: mosca branca
Brassicas (couve-flor;
repolho; brócolos): pulgão e lagarta.
Couve-flor: lagarta
Tomate e brócolos:
bacterioses (podridão negra) e
fungos; - Pimentão: ácaro branco.
- Couve (folha): lagarta verde
(cruquerê), lagarta da guia e podridão
negra/sapecadeira (Xanthomonas); Tomate: broca pequena, broca grande
e lagarta das folhas;
Alface: míldio e mofo branco;
Ervilha: mofo branco;
- Nirá: pulgão;
- Crucíferas em geral: hérnia.

3

4

5

Agentes de controle sugeridos
Para controlar vermelhão do morangueiro utilizar Trichoderma
(1%);
Para controlar podridão negra utilizar calda bordalesa (1%);
Para controlar formiga cortadeira óleo de neem + calda sulfocálcica
(2%).
Realizar a aplicação depois de mexer/revirar o formigueiro;
Para controlar pulgão utilizar Cladosporium (1%);
Para controlar ácaro utilizar calda sulfocálcica (1%);
Para controlar coró das hortaliças utilizar Beauveria + Metarhizium
(1%); - Utilizar Trichoderma (1%) no morangueiro para estimular enraizamento
e brotação nos dois sistemas de cultivo (solo e suspenso).
- Para controlar mosca branca e pulgão utilizar Cladosporium (1%); Para controlar lagarta utilizar Bt (1%).
- Para controlar bacterioses e doenças fúngicas utilizar calda bordalesa (1%);
- Para controlar lagarta utilizar Bt (1%);
- Para controlar ácaro branco utilizar calda sulfocálcica (1%).
Para controlar lagartas em geral utilizar Bt (1%);
Para controlar podridão negra e míldio utilizar calda bordalesa
(1%); - Para controlar mofo branco utilizar Trichoderma (1%).

Para controlar pulgão utilizar Cladosporium (1%);
Para avaliar redução da incidência da hérnia utilizar Trichoderma da
seguinte forma:
Mudas: 1% na bandeja, e 0,5% para manutenção a cada 15 dias - no caso
de crucíferas de ciclo curto (1 mês) realizar as aplicações de forma semanal;
Semeadura direta: aplicar a 1% em pré-emergência e com a mesma
concentração em pós-emergência, e 0,5% para manutenção a cada 15 dias - no
caso de crucíferas de ciclo curto (1 mês) realizar as aplicações de forma
semanal.
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6

Nirá: pulgão;
Abóbora: lagarta;
Ervilha, feijão de vagem e
berinjela: vaquinha;
Crucíferas em geral: hérnia.

Para controlar pulgão utilizar Cladosporium (1%); - Para controlar
lagarta utilizar armadilha luminosa.
Para controlar vaquinha utilizar Metarhizium + Beauveria (1%)
Para avaliar redução da incidência da hérnia utilizar Trichoderma da
seguinte forma:
Mudas: 1% na bandeja, e 0,5% para manutenção a cada 15 dias - no caso
de crucíferas de ciclo curto (1 mês) realizar as aplicações de forma semanal;
Semeadura direta: aplicar a 1% em pré-emergência e com a mesma
concentração em pós-emergência, e 0,5% para manutenção a cada 15 dias - no
caso de crucíferas de ciclo curto (1 mês) realizar as aplicações de forma
semanal.

Fonte: Pesagro-Rio e Embrapa Agrobiologia.

Como resultado do uso dessas estratégias alternativas de controle fitossanitárias, aceitas pela
agricultura orgânica, verificou-se que diversas delas apresentaram resultados satisfatórios de
acordo com os agricultores experimentadores, com destaque para uso do Trichoderma em
morangueiro nos dois sistemas de cultivo: solo e suspenso, estimulando enraizamento e
brotação, ampliando a duração do ciclo produtivo cultura, bem como em crucíferas na redução
da incidência da hérnia das crucíferas. Também o uso de calda sulfocálcica em tomateiro foi
percebido como vantajoso, porém, a dificuldade encontrada foi ter o produto disponível no
mercado para pronta entrega, inviabilizando uma adoção efetiva das práticas experimentadas.
Assim, apesar dos agricultores experimentadores terem percebido como interessantes as
práticas propostas, percebeu-se que estratégias de substituição de insumos, conforme proposto,
não permitiu que uma reflexão por parte deles acerca do manejo agrícola em suas unidades
produtivas, com uso intensivo dos recursos naturais. Tecnologias portanto, com princípios
agroecológicos, mas que não avançaram no diálogo junto aos agricultores, posto serem
tecnologias de causa e efeito, baseadas em uma estrutura de pensamento moldada pelo
paradigma da “Revolução Verde”
Essa realidade foi distinta apenas em uma unidade de produção, que tinha realidade produtiva
distinta das demais, com maior diversificação produtiva ao longo de todo ano, assim como de
de plantas de cobertura e espontâneas, favorecendo a maior presença de inimigos naturais e
consequentemente o controle biológico conservativo, conforme discutem Altieri et al. (2003).
Essa realidade possibilitou subsídios para o diálogo acerca da importância da biodiversidade
para a sustentabilidade do agroecossistema, passo posterior a substituição de insumos na
transição agroecológica (Gliessman, 2000). Em outras palavras, foi possível articular
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conhecimentos que subsidiaram o debate com o agricultor experimentador em questão acerca
de princípios da agroecologia, de forma desvinculada da visão produtivista de curto prazo da
“Revolução Verde”, e sim associados a uma abordagem holística e sistêmica da unidade de
produção, que visassem sua sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambiental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se pensar em agricultura de montanha é fundamental gerar conhecimentos e tecnologias
para o desenvolvimento sustentável dessas áreas e conciliar a produção econômica frente à
legislação das áreas de preservação permanente, que considera essas áreas impróprias para
cultivo. Para tanto, faz-se necessário que pesquisas articulem conhecimentos já consolidados
em outros ambientes de montanha, para que sejam (re)elaborados localmente, de forma a se
adequarem à realidade dos sistemas de produção montanheses locais. Possibilitando que, a
partir de perspectiva sistêmica, seja possível avançar na direção efetiva de constituir processos
de transição agroecológica apoiados na construção de conhecimentos que contribuam para a
sustentabilidade das atividades agrícolas em ambientes de montanha.
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Resumo
O artigo em questão teve como objetivo compreender a sucessão familiar nas propriedades
leiteiras de Cascavel – Paraná. A sucessão familiar é de grande importância para a produção de
leite e principalmente para a continuidade da atividade na cidade. Os dados primários foram
coletados a partir de questionários que foram entregues aos produtores, sendo que 120
responderam e devolveram aos pesquisadores para que as perguntas fossem tabuladas e
analisadas. Em sua maioria, os produtores acreditam que os filhos permanecerão no campo, e
assumirão as atividades da família. No entanto, 39,6% não sabem ou acreditam que os filhos
não assumirão os negócios. Esse tema é relevante, e deve ser abordado dentro das famílias, pois
a sucessão deve ser realizada de forma planejada para que se tenha segurança alimentar e para
que se fortalece a agricultura.
Palavras-chave: Sucessão familiar. Produção leiteira. Juventude.
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Abstract
The objective of this article was to understand the family succession in the dairy properties of
Cascavel – Paraná. Family succession is of great importance for milk production and mainly
for the continuity of activity in the city. The primary data were collected from questionnaires
that were delivered to the producers, and 120 responded and returned to the researchers so
that the questions were tabulated and analyzed. Most producers believe that their children will
remain in the field, and take over the activities of the Family. However, 39.6% do not know or
believe that children will not assume business. This theme is relevant and should be addressed
within families, as the succession must be carried out in a planned way so as to ensure food
security and to strengthen agriculture.
Key words: Family succession. Dairy production. Youth.

1. INTRODUÇÃO
O agronegócio é caracterizado como uma das principais atividades econômicas do
Brasil, consolidando-se como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do
mundo, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico do país. Visto que
o agronegócio tem grande participação das propriedades e das pessoas que são responsáveis
pela produção, a sucessão dos produtores é um tema que merece atenção especial (CONTINI,
ET AL, 2006).
Neste contexto, existe um grande desafio, a permanência das famílias no campo, segundo o
IBGE (2010), cerca de 2 milhões de pessoas no país, entre 2000 e 2010 saíram das atividades
no meio rural e buscaram oportunidades nos centros urbanos. É importante compreender dessa
forma, quais os motivos que contribuem para permanência dos agricultores a continuarem com
o trabalho no campo.
As discussões que englobam o tema da juventude levam em conta divergentes
considerações acerca da definição do termo. Esta etapa da vida é sempre imprecisa, sendo
referida ao fim dos estudos, ao início da vida profissional, à saída da casa paterna ou à
constituição de uma nova família ou, ainda, simplesmente a uma faixa etária (CASTRO, 2007).
Os processos de manutenção do jovem no campo, ou seja, a sucessão do trabalho, não
do bem imóvel (terras), são também importantes. Segundo Jakubaszko e Pereira (2013), os
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jovens não têm manifestado interesse em assumir os destinos da propriedade rural da família.
Isso, de acordo com eles, foi demonstrado nos últimos anos pelo aumento de venda e
arrendamento de terras. Além disso, Schneider e Gazolla (2011) afirmam que a viabilização e
a permanência da família no campo passam necessariamente por novas alternativas de trabalho,
visto que a renda das atividades agrícolas tem se revelado insuficiente para a manutenção delas
no meio rural.
Lobley (2010) aponta que a sucessão deve representar elemento de significativa
importância para os formuladores de políticas públicas, dada a evidência desse processo na
influência sobre o comportamento e a tomada de decisão dos agricultores e a capacidade de
resposta a determinadas medidas políticas.
Diante do cenário apresentado, este artigo teve como objetivo analisar a sucessão
familiar, na produção leiteira de Cascavel Paraná. Na cidade são mais de 1800 produtores de
leite na cidade. O questionário foi aplicado a 120 produtores de leite.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 SUCESSÃO RURAL
As discussões que englobam o tema da juventude levam em conta divergentes
considerações acerca da definição do termo. Esta etapa da vida é sempre imprecisa, sendo
referida ao fim dos estudos, ao início da vida profissional, à saída da casa paterna ou à
constituição de uma nova família ou, ainda, simplesmente a uma faixa etária (CARNEIRO e
CASTRO, 2007).
Para fins práticos de investigações, instituições de vários países definem a juventude a
partir da abordagem cronológica de idade. No Brasil, o Senado aprovou, em 07 de julho de
2010, a Proposta de Emenda à Constituição nº 42/08 (a chamada PEC da juventude) que definiu
a idade para ser definido como jovem no Brasil na faixa entre 15 e 29 anos de idade. Este é o
conceito de jovem que este trabalho se utilizou para a definição de seus sujeitos de pesquisa.
Segundo Gasson e Errington (1993) a formação de novas gerações de agricultores é um
processo não tão simples, geralmente subdividido em três partes: a sucessão profissional, ou
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seja, a passagem da gerência do negócio e da capacidade de utilização do patrimônio para a
próxima geração; a transferência legal da propriedade da terra e dos ativos existentes; e,
finalmente, a aposentadoria, quando se encerra o ciclo. “Por sucessão entende-se a transferência
do controle ou gerenciamento dos negócios e do patrimônio aos filhos sucessores ou à próxima
geração” (GASSON, ERRINGTON, 1993).
Nesse contexto, o mais delicado desses processos é a manutenção do jovem no campo,
ou seja, a sucessão do trabalho, não do bem imóvel (terras). Segundo Jakubaszko e Pereira
(2013), os jovens não têm manifestado interesse em assumir os destinos da propriedade rural
da família. Isso, de acordo com eles, foi demonstrado nos últimos anos pelo aumento de venda
e arrendamento de terras. Além disso, Schneider e Gazolla (2011) afirmam que a viabilização
e a permanência da família no campo passam necessariamente por novas alternativas de
trabalho, visto que a renda das atividades agrícolas tem se revelado insuficiente para a
manutenção delas no meio rural.
Algumas pesquisas já foram feitas para descobrir quais os motivos desse desinteresse em
prosseguir na profissão dos pais. O levantamento de Mendonça, Ribeiro & Galizoni (2008) por
exemplo, apontou que algumas das razões da saída são as de poder avançar nos estudos na
cidade, a crescente integração campo-cidade, a insatisfação com a remuneração e a dificuldade
do trabalho agrícola. Para Lobley (2010) a sucessão intergeracional representa a renovação da
propriedade familiar e pode potencialmente funcionar como um útil corretivo para enfrentar o
envelhecimento cada vez mais crescente entre os agricultores e a população rural. .
Wheisheimer (2005) publicou um mapeamento acerca dos jovens em contextos rurais e
informou que de 1991 a 2000 houve uma redução de 26% da população jovem no meio rural, o
que causava um esvaziamento e uma masculinização da população rural. “Enquanto eles
[jovens agricultores] permanecerem invisíveis ao meio acadêmico e ao sistema político, não
sendo socialmente reconhecidos como sujeitos de direitos, dificilmente serão incluídos na
agenda governamental” (WHEISHEIMER, 2005 p. 8).
Um estudo importante sobre a sucessão e a juventude rural, feito por Matte e Machado
(2016) levantou diversas pesquisas sobre o tema na região Sul do Brasil. Além de analisar o
que já havia sido descoberto e o que ainda precisa ser, os autores apresentaram alguns dos
diagnósticos feitos por outros pesquisadores nos três estados. Um deles, Soares da Silva et al.
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(2011) estudou a sucessão rural em Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Nova Santa
Rosa, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Mercedes, todos no Oeste do Paraná. O trabalho
mostrou que entre os fatores que afastam os jovens do campo estão a jornada de trabalho
excessiva; falta de controle sobre os preços pagos e recebidos; - Penosidade da atividade; más
condições de trabalho e transporte; - Falta de acesso aos meios de comunicação e descaso de
políticas públicas direcionadas para a categoria de jovens rurais.
Kischener (2015) também fez um levantamento sobre o tema, mas no Sudoeste do
Paraná. As razões para o êxodo diagnosticadas foram: ausência de renda satisfatória; ausência
de valores de comunidade e exclusão ou falta de consideração sobre os projetos de vida dos
filhos nas estratégias de reprodução social da família. Somente nestes dois exemplos já é
possível identificar diferentes concepções e visões de mundo dos filhos de agricultores.
Já no trabalho de Perondi (2016) também no Sudoeste do Paraná, especificamente no
município de Capanema, constatou que os jovens deixam de assumir o negócio da família pelos
seguintes fatores: exclusão da mulher do processo de partilha (casamento); casamentos com
pessoas que não são do meio rural e acesso ao estudo e consequente trabalho urbano.
Matte e Machado (2016) apontaram, no seu levantamento, outras razões da não
continuidade e para o esvaziamento da área rural dos municípios: falta de mão de obra;
envelhecimento da população rural; pais sem amparo na velhice; mercado interno brasileiro
diretamente afetado por reduzir a produção de alimentos que o abastecem; expansão de
monoculturas (soja, silvicultura); domínio de área por poucos proprietários (monopólio);
descaso com as populações que permanecem no meio rural (marginalizadas); entre tantas outras
implicações.
Em sua conclusão, Matte e Machado (2016) acreditam que apesar de algumas respostas,
é preciso ampliar o leque de abordagem e entender os pais, os agricultores:
De maneira geral, além dos aspectos socioeconômicos que se mostram com relativa
importância, a questão que fica pendente é: quais estratégias os pais estão adotando
ou passam a adotar no intuito de orientar a tomada de decisão dos filhos? Foi possível
identificar alguns fatores que orientam a tomada de decisão dos filhos. Contudo, seria
interessante explorar essas questões em estudos futuros para entender o que os pais
têm feito para mudar esse cenário, caso estejam, de fato, fazendo algo (Matte e
Machado, 2016, p. 18).
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Além de estudar o fenômeno, é necessário criar incentivos públicos. Segundo Graziano e
Navarro (2015) a política rural brasileira deve se focar na manutenção da labuta e na criação de
oportunidades aos produtores, principalmente aos pequenos. Mas, antes disso, é preciso garantir
que os filhos deles fiquem lá. Lobley (2010) aponta que a sucessão deve representar elemento
de significativa importância para os formuladores de políticas públicas, dada a evidência desse
processo na influência sobre o comportamento e a tomada de decisão dos agricultores e a
capacidade de resposta a determinadas medidas políticas.
Para isso, um dos caminhos, segundo Jakubaszko e Lamônica (2013), é a conversa
dentro da família e a boa relação com os filhos eleva os índices de sucessão e garante que elas
tenham maior êxito: faça de seus filhos seus sócios e dê chances para que cresçam, inovem, se
sintam participantes, responsáveis, que sejam gratificados pelo sucesso e pelo lucro. Evite a
crítica e o veto a inovações. Seja, nessas horas, mais amigo e mais sócio e menos pai
(JAKUBASZKO e PEREIRA, 2012 p. 130).

2.2 DESENVOLVIMENTO RURAL SUTENTÁVEL

A agricultura da América do Sul foi muito influenciada pela conhecida
“Revolução Verde”, movimento produtivista adotado na agricultura brasileira a partir dos anos
70. Dotada de pacotes tecnológicos o modelo baseia-se em obtenção de créditos agrícolas para
estimular a grande produção agrícola, as esferas agroindustriais, as empresas de maquinários e
de insumos industriais para uso agrícola, entre eles fertilizantes e herbicidas, visando
exportação, alinhando-se ao mercado de commodities.
Este modelo de produção ainda predomina e já se mostrou não ser mais sustentável, ou
seja, o planeta não conseguirá suportá-lo se ele permanecer. Esse estilo de produção, atrelado
ao neoliberalismo e a uma ideia de desenvolvimento mensurável apenas pelo seu retorno
financeiro, guiou e ainda guia as decisões no mundo.
No entanto, alguns começaram a pensar e a fazer diferente. O conceito de
desenvolvimento, com o tempo, começou a mudar. Um dos principais autores que contribuiu
para isso foi Amartya Sen (2003), ganhador do Nobel de Economia e um dos criadores do
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conceito de Indíce de Desenvolvimento Humano – IDH, que busca quantificar o nível de uma
região com condições além do PIB e geração de renda.
Sen (2003) considera o desenvolvimento como um processo de eliminação dos fatores
que restringem a liberdade dos indivíduos, restrições que reduzem as possibilidades de
aproveitar oportunidades de mudar a própria vida – tudo isso distante de fatores economicistas
e com um olhar muito mais amplo. Justiça social, democracia entre outros pontos são levados
em conta no raciocínio dele.
Há diversos estudiosos no campo do desenvolvimento rural sustentável. Ignacy Sachs,
um dos mais célebres, apresenta importantes noções acerca do tema. Construtor da ideia de
ecodesenvolvimento, Sachs (2008) indica oito dimensões (econômica, social, ambiental,
ecológica, territorial, cultural, política nacional e política mundial) necessárias para o
desenvolvimento seja sustentado e includente, abrangendo a combinação de crescimento
econômico, aumento igualitário do bem-estar social e preservação ambiental.
Essa filosofia de pensamento também chegou ao agro. Segundo Schmitt (1995) a noção
de desenvolvimento - rural - sustentável tem como uma de suas premissas fundamentais o
reconhecimento da “insustentabilidade” ou inadequação econômica, social e ambiental do
padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas.
Para Almeida (1995a) este novo modelo de entender o desenvolvimento, e o
desenvolvimento rural defende que a agricultura seja socialmente justa, economicamente
viável, ecologicamente sustentável e culturalmente aceita, recuperando técnicas, valores e
tradições.
O desenvolvimento sustentável tem como eixo central a melhoria da qualidade de vida
humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas e, na sua
consecução, as pessoas, ao mesmo tempo que são beneficiários, são instrumentos do
processo, sendo seu envolvimento fundamental para o alcance do sucesso desejado.
Isto se verifica especialmente no que se refere à questão ambiental, na medida em que
as populações mais pobres, ao mesmo tempo que são as mais atingidas pela
degradação ambiental, em razão do desprovimento de recursos e da falta de
informação, são também agentes da degradação (ASSIS, 2006).

Já o termo desenvolvimento sustentável nasceu na década de 80, na Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, intitulada Comissão Brundtland. Aos poucos, os
estudiosos do setor foram direcionando os caminhos para criar outros tipos de relação com o
planeta, à luz da sustentabilidade. Um dos documentos mais importantes é a Agenda 2030,
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elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os ODSs (Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável), criaram diretrizes para o desenvolvimento susntetável do
planeta, incluindo também o meio rural. Onde buscase por uma reconexão com novos valores,
uma mudança de paradigma dos moradores do Planeta Terra:
Esse é o maior desafio da educação na atualidade: o da responsabilidade a tarefa de
coadjuvar este processo de reconstrução, educar para que os novos homens e mulheres
do mundo sejam capazes de suportar a carga desta crise civilizatória e convertê-la no
sentido de sua existência, para o reencantamento da vida e para a reconstrução do
mundo (LEFF, 2009 p.8).

2.4 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
O município de Cascavel – PR, localiza-se na região Oeste do Paraná, a 495 km de distância
de Curitiba, capital do Estado. A cidade possui mais de 1800 produtores de leite, os quais foram
o universo da pesquisa. O encaminhamento metodológico deu-se a partir da pesquisa
bibliográfica e de uma pesquisa documental, onde levantaram-se informações pertinentes para
a construção do questionário que fora aplicado aos produtores.
Os dados primários foram coletados a partir de um questionário que entregue aos produtores
de leite, de todos os questionários entregues, os pesquisadores receberam respondidos 120
questionários. Esses foram tabulados e transcritos como forma de compreender a sucessão
familiar na atividade leiteira da cidade. O próximo tópico aborda as informações que foram
colhidas dos produtores.

2.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise e discussão dos resultados se deu a partir dos resultados obtidos através dos
120 questionários respondidos pelos produtores de leite. Os questionários foram aplicados em
janeiro de 2018, e os pesquisadores receberam o retorno em meados do mês de fevereiro.
O primeiro questionamento está relacionado a assistência técnica. De acordo com o
levantamento, 54,2% dos produtores de leite de Cascavel não recebem nenhum tipo de
assistência técnica.

Gráfico 1: Assistência técnica
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* outros: a assistência técnica é fornecida pela Agropecuária Fontana; Agrônomo da cooperativa; agricultor não
lembrava; COPLAF; veterinários da Frios Cataratas; Agrônomo do Moinho Iguaçu; Técnicos da vigilância
sanitária; BM consultoria agropecuária; Coopavel; Plantar; Copacol.
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Logo em seguida está a Emater, que responde por 22% dos produtores assistidos. O
restante é dividido em laticínios, cooperativas ou uma baixíssima taxa de assistências técnicas
pagas. O auxílio e orientação, a inserção de tecnologias ou a extensão rural são serviços
fundamentais para o desenvolvimento geral da propriedade rural. Segundo Peixoto (2008), a
assistência técnica e a extensão rural têm importância fundamental no processo de comunicação
de novas tecnologias, geradas pela pesquisa, e de conhecimentos diversos, essenciais ao
desenvolvimento rural no sentido amplo e, especificamente, ao desenvolvimento das atividades
agropecuária, florestal e pesqueira.
No quadro 1, são apresentadas as dificuldades que foram relacionadas pelos produtores
de leite, em relação a produção. O quadro apresenta a relação entre a renda dos produtores e as
respostas que foram apresentadas por eles.

Quadro 1: Dificuldades encontradas pelos produtores de leite
Renda Familiar mensal proveniente do Leite
Qual é a principal dificuldade que o senhor encontra na produção de
leite?

Até 1
salário

de 1 A 2
salários

de 2 A 4
salários

de 4 A 8
salários

mais de 8
salários

Baixa remuneração

48,30%

54,50%

65,20%

47,40%

54,20%

34,20%

Custo de produção alto

41,70%

-

26,20%

47,40%

37,50%

60,60%

Ausência de assistência técnica

3,30%

18,20%

4,30%

-

4,20%

-

Custo de produção alto e baixa remuneração

0,80%

-

-

5,30%

-

-
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Má qualidade das vacas e pouco pasto

0,80%

9,10%

-

-

-

-

Baixa qualidade do plantel

0,80%

9,10%

-

-

-

-

Problemas com a saúde dos animais

0,80%

-

-

-

-

2,60%

Custo muito alto da alimentaçaõ para os
animais

0,80%

-

-

-

4,20%

-

Controle de doença da glândula mamária mastite

0,80%

-

-

-

-

2,60%

Não sabe/NR

1,70%

9,10%

4,30%

-

-

-

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,10%

100,10%

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
Dessa forma, observa-se que apenas os produtores que tem renda superior a oito salários
mínimos não consideram a baixa remuneração da produção de leite como dificuldade, esses
produtores consideram o alto custo de produção como a maior dificuldade encontrada na
produção de leite. Já os demais produtores com renda entre um salário mínimo e até oito salários
consideram a baixa remuneração na produção de leite como uma das dificuldades encontradas.
A dificuldade encontrada pode estar relacionada a pergunta anterior, onde os produtores
relataram que não recebem assistência técnica, pois a possibilidade de receber profissionais
capacitados e com a implementação da tecnologia os produtores poderiam obter resultados
melhores, e consequentemente reduzir o custo e aumentar os lucros.
Os produtores foram questionados em relação ao termo Sucessão familiar, para que fosse
possível realizar os próximos questionamentos. Dos respondentes 60% não sabia o que significa
o termo sucessão familiar, os dados que foram coletados são apresentados no quadro
2.
Quadro 2: O que significa o termo sucessão familiar
O senhor conhece e sabe o que
significa o termo "Sucessão
familiar"?

Renda familiar mensal proveniente do leite
Até 1
salário

de 1 A 2
salários

de 2 A 4
salários

de 4 A 8
salários

mais de 8
salários

SIM

40,00%

18,20%

26,10%

42,10%

45,80%

52,60%

NÃO

60,00%

81,80%

73,90%

57,90%

54,20%

47,40%

TOTAL

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
No quadro 2 é possível observar que 60% dos respondentes são sabem o que significa o
termo sucessão familiar, deste montante 81,8% das respostas são de produtores que tem renda
de até um salário mínimo, e 47,40% são de produtores tem renda acima de oito salários
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mínimos. A maioria dos agricultores não conhecia o termo sucessão familiar, no entanto, eles
apresentam preocupações em relação a isso, o quadro 3 apresenta essas informações. Para a
obtenção de respostas do quadro 3, os produtores tinham acesso ao questionário que continha a
seguinte informação: A Sucessão Familiar é a preparação dos filhos (nova geração) para
assumirem a propriedade e continuarem a produzir e viver no campo. Na sua propriedade, existe
preocupação em relação a esse assunto?
Quadro 3: Preocupação com o tema
Renda familiar mensal proveniente do Leite
Qual sua preocupação em relação ao
tema?

Até 1
salário

de 1 A 2
salários

de 2 A 4
salários

de 4 A 8
salários

mais de 8
salários

SIM

81,10%

90,00%

81,80%

78,90%

78,30%

81,80%

NÃO

18,00%

10,00%

13,60%

21,10%

21,70%

18,20%

0,90%

-

4,60%

-

-

-

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

NÃO
SABE/NR
TOTAL

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Depois de que os produtores tinham consciência do que se tratava o termo, os mesmos
responderam de forma mais contundente, os produtores em sua maioria apresentam
preocupação em relação a sucessão familiar, 81,1% estão preocupados com o assunto. Segundo
os autores Jakubaszko e Lamônica (2012), a boa relação com os filhos eleva os índices de
sucessão familiar, e garante que elas tenham mais sucesso. “Faça de seus filhos seus sócios e
dê chances para que cresçam, inovem, se sintam participantes, responsáveis, que sejam
gratificados pelo sucesso e pelo lucro. Evite a crítica e o veto a inovações. Seja, nessas horas,
mais amigo e mais sócio e menos pai” (JAKUBASZKO; PEREIRA, p 130, 2012).

Os

produtores foram questionados sobre quais ações estão desenvolvendo na propriedade para
buscar manter os filhos no campo, essas respostas são apresentadas no quadro 4. A principal
resposta apresentada pelos produtores é que eles incentivam principalmente através do diálogo
familiar. O quadro 4 apresenta as demais afirmativas apresentadas.
Quadro 4: Ações realizadas pelos agricultores para permanência dos filhos na propriedade.
Incentiva principalmente através do diálogo familiar

18,90%

Incentiva passando os conhecimentos da lavoura e da criação de
animais

7,80%

Incentiva por meio da modernização da propriedade

7,80%
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Aumentando a produtividade

6,70%

Incentiva formação universitária em áreas que tenham relação com
a lavoura e criação de animais

5,60%

Modernização da propriedade

5,60%

Filhos não tem interesse

5,60%

Nada

4,40%

Filhos muito novos ainda

4,40%

Nada, pois já pretendem permanecer na propriedade

4,40%

Dividiu a terra com os filhos

3,30%

Incentiva colocando os filhos para trabalhar na propriedade

3,30%

Procuram juntos novas tecnologias

1,10%

Incentiva mostrando que é possível sobreviver de forma digna na
roça

1,10%

Demonstra que o custo de vida é mais barato

1,10%

Incentiva por meio de especializações na produção de leite

1,10%

Incentiva por meio do aumento da produtividade e aumento da
quantidade de terra

1,10%

Incentiva por meio do aumento do lucro advindo da terra

1,10%

Incentiva o gosto pelo estilo de vida no campo

1,10%

Realiza atividades comunitárias e ensina o valor de se produzir
alimentos

1,10%

Tem dialogado muito e incentivado cursos
superiores que
tenham relação com a lavoura e criação de animais

1,10%

Incentiva a permanecerem acampados para conquistar a terra

1,10%

Incentiva a gostar do estilo de vida no campo e pretende aumentar
o tamanho da propriedade

1,10%

Estimula o gosto pelo estilo de vida no campo e dialoga sobre a
importância de produzir alimentos

1,10%

Pretende aumentar o tamanho da propriedade e reduzir os custos de
produção

1,10%

Aumentando o tamanho da propriedade

1,10%

Incentiva a gostar do estilo de vida no campo e pretende aumentar
a produtividade

1,10%

Demonstra a importância de produzir alimentos

1,10%

Leva os filhos às reuniões das entidades

1,10%

Não sabe

3,30%

Total

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Para se compreender o contexto da sucessão familiar, foram questionados se os filhos dos
produtores têm interesse em permanecer na propriedade. O resultado obtido foi o de que 60,4%
dos jovens querem permanecer como produtor rural, 28,8% não querem e 10,8% não sabem. A
indecisão, neste caso, pode ser considerada como um provável abandono, principalmente se os
filhos já estão crescidos. Essa hipótese se fortalece se for levado em conta que os próprios pais
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responderam negativa ou não sabendo, o que mostra que talvez essa luta já esteja perdida há
tempo.

Quadro 5: Interesse dos filhos em permanecer na propriedade
Há interesse dos seus filhos em
continuar na propriedade e dela tirar
seu sustento?

Renda familiar mensal proveniente do leite
Até 1
salário

de 1 A 2
salários

de 2 A 4
salários

de 4 A 8
salários

mais de 8
salários

Sim

60,40%

54,50%

70,00%

52,70%

60,30%

55,00%

Não

28,80%

19,20%

15,00%

36,80%

26,20%

35,00%

Não sabe

10,80%

19,20%

15,00%

10,50%

13,50%

10,00%

Total

100,00%

92,90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Os produtores de leite que possuem filhos, foram questionados em relação ao interesse que eles
acreditam que os filhos têm de permanecer na propriedade, e assumirem os negócios da família.
Segundo as respostas, 60,40% dos produtores acreditam que existe sim o interesse dos filhos
em permanecer na propriedade. O total dos respondentes da pergunta são 111, os demais não
possuem filhos na propriedade, isso porque ou os filhos já saíram da propriedade e foram morar
na cidade, ou porque não possuem filhos para dar continuidade nos negócios da família. Os
produtores que possuem filhos que não moram mais na propriedade optaram por não responder,
pois acreditam que os filhos não retornarão para a propriedade, dessa forma, acredita-se que o
percentual poderia ser diferente, considerando que 9 famílias já possuem filhos que tem
atividades fora da propriedade.
Essa pesquisa teve como foco os produtores de leite que são os responsáveis pela
atividade leiteira da propriedade, neste sentido, os produtores que acreditam que seus filhos
manterão as atividades na propriedade, o que poderá resultar em uma sucessão familiar que
venha ao encontro dos anseios dos pais, no entanto, cabe mencionar que os filhos não foram o
foco da pesquisa, e que se a pergunta fosse realizada aos mesmos é possível que as respostas
fossem diferentes das apresentadas pelos pais.
Então para se compreender quais os motivos levaram os produtores a acreditarem que
os filhos permanecerão na propriedade, foi realizada uma pergunta aberta com o objetivo de
entender a visão deles em relação aos motivos que levariam os filhos a permanecer na
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propriedade. Os principais motivos apresentados pelos produtores são apresentados no quadro
6.
Quadro 6: Razões para a permanência dos filhos no campo.
Qual é a principal razão para o seu filho permanecer
no campo?
Liberdade de morar no sítio e gosto pelavida na
área rural

20,90%

Qualidade de vida e tranquilidade

16,40%

Gosto de lidar com os animais e com a lavoura

9,00%

Dar continuidade ao negócio da família

6,00%

Sempre viveram na roça

3,00%

Gosta de ser autonomo

3,00%

Moram todos na propriedade e pretendem
3,00%
continuar assim
Realização como produtor rural

3,00%

Reconhecem a importância da agricultura
3,00%
familiar
Gosto por animais, e pelas máquinas
3,00%
Garantia de renda familiar e boa forma de
sustentar a família

3,00%

Muito desemprego na cidade

3,00%

Não gosta de estudar e pretende continuar
1,50%
produtor rural
Nunca saíram da roça e já tem um pedaço de terra 1,50%
Pretende aumentar a produtividade do leite

1,50%

Recebem incentivos dos pais

1,50%

Não possuem estudo e desde pequenos auxiliam
1,50%
nos trabalhos da propriedade
Não gostam da vida na área ubana

1,50%

Não sabem o motivo

13,40%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Os produtores acreditam que os maiores motivadores da permanência dos filhos no campo são
a liberdade de morar no sítio e pela vida na área rural com 20,9%, seguido da qualidade de vida
com 16,4%, seguidos pelo gosto dos filhos por animais e pela lavoura com 9%, além de dar
continuidade aos negócios das famílias com 6%. Além do gosto pelos animais, pelo medo do
desemprego na cidade, e ainda porque alguns filhos já possuem terras, e que poderão continuar

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

no interior. No entanto, apesar de vários produtores apresentarem motivos para os filhos
permanecerem no sítio, 13,4% não sabem o motivo que faria com que os filhos permanecessem
no campo. Percentual esse preocupante, pois 60,4% acreditam que os filhos vão permanecer no
campo.
Nesta perspectiva é importante que os produtores rurais influenciem seus filhos para dar
continuidade a atividade rural, preparando-os para a sucessão familiar da propriedade, pois o
futuro da agricultura depende da sucessão. Assim, é importante que os pais repassem o
conhecimento que possuem aos filhos sobre a gestão do negócio, das terras e do patrimônio,
para despertar nos filhos a possibilidade do processo sucessório.
A pesquisa mostrou que a 60,4% dos produtores de leite na cidade de Cascavel acreditam que
os filhos darão continuidade aos negócios da família no campo, no entanto, 39,6% não sabem
ou acreditam que não. Então, é importante a discussão do tema dentro das famílias, pois
sucessão realizada de forma planejada traz maior segurança alimentar, e fortalece a agricultura.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referida pesquisa foi realizada de forma quantitativa e buscou traçar um panorama da
sucessão familiar rural nas propriedades leiteiras de Cascavel, no Paraná. Foram distribuídos
questionários, dos quais, 120 produtores responderam de um universo de 1.809 que atuam na
cidade, conforme dados da Emater.
Em primeiro lugar, é possível afirmar que há um grave déficit de assistência técnica e
extensão rural na cidade. Exemplo de pujança agropecuária, a cidade precisa se reestruturar e
replanejar para atender esses produtores, que estão sem auxílio ou com auxílio direcionado,
com o atendimento de quem tem mais interesse em vender do que melhorar o desempenho de
fato. A afirmação refere-se à prática adotada principalmente pelas cooperativas da região Oeste
do Paraná, onde o próprio engenheiro agrônomo ou médico veterinário que presta assistência é
responsável pela venda dos produtos, com metas e cobranças internas. Portanto, essa relação de
confiança fica “abalada”.
É preciso pedir ao governo do Estado mais profissionais para atender não só Cascavel,
mas a região, principalmente via Emater. A Prefeitura de Cascavel, que é responsável pela
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administração de uma cidade rica, precisa dar mais atenção ao setor que gera boa parte da renda
das pessoas e empresas do município. Uma grande equipe de extensão rural deveria ser
montada, onde não há interesses comerciais. Outro ponto interessante de ser citado é que, na
pesquisa, foi averiguado que um terço dos produtores de leite só tem a renda do leite, não há
outra fonte (nem mesmo aposentadorias, por exemplo). Isso mostra o cuidado que o assunto
deve ser mantido.
O índice de interesse dos jovens em permanecer na propriedade é grande, como visto
anteriormente (60,4%). No entanto, os que não querem já são quase 30% e o restante de
indecisos também tendem a não permanecer. A permanência dos produtores rurais no campo,
principalmente os pequenos, é fundamental para garantir o alimento da mesa do brasileiro.
Além de diversos malefícios, seria no mínimo incoerente estimular o êxodo rural. “O pequeno
e o médio agricultor precisam ocupar o lugar central. Para tanto, sua organização é fundamental.
Mas cabe às políticas públicas por meio de subsídios claros e bem definidos, promover seu
desenvolvimento. Representam, em todo o país, 4,5 milhões de famílias, todas de trabalhadores
“com terra”. É mais coerente mantê-los no campo que cuidar deles na cidade”. (GRAZIANO e
NAVARRO, 2015, p.157).
Além disso, segundo Jabubaszko e Pereira (2012), a não permanência dos jovens atrasa
a democratização do acesso à terra. Com os jovens saindo, suas terras acabam sendo vendidas
e incorporadas aos grandes latifúndios. Isso desfaz os avanços da reforma agrária brasileira,
bastante disseminada no Sul do País.
Com o artigo e a pesquisa, pode-se perceber, enfim, que os órgãos públicos,
cooperativas, entidades de classe e os próprios produtores precisam agir para combater o êxodo
rural, a não sucessão. O futuro do agronegócio são os jovens e crianças de hoje. É preciso
deixálos prontos, produtivos e com oportunidades.
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Resumo
O objetivo deste artigo é realizar um ensaio teórico sobre as contribuições do TRAF para o
desenvolvimento rural sustentável, dialogando com experiências da região Oeste do Paraná, em
propriedades familiares que o turismo rural é uma alternativa de diversificação produtiva e
renda. Foram estudadas especificamente três propriedades, sendo elas denominadas como
Família Borchert, no município de Quatro Pontes – PR, Circuito Sabiá em Matelândia -PR e
Sítio Arruda em São Miguel do Iguaçu – PR. Como considerações finais, fica evidente que a
região Oeste do Paraná encontra-se bem estabelecida quando se trata de locais onde o TRAF já
existe, porém é necessária uma atenção maior voltada para a questão da divulgação de tal
atividade. Além disso, o TRAF é uma excelente alternativa de diversificar e agregar valores na
produção das propriedades, além de proporcionar a permanência das famílias no campo, pelo
fato de que cada vez mais a pluriatividade está sendo executada.

Palavras-chave: alternativa, pluriatividade, diversificação produtiva, renda.
Abstract
The objective of this article is to conduct a theoretical essay on RTFA contributions to
sustainable rural development, dialoguing with experiences from the western region of Paraná,
in family farms that rural tourism is an alternative of productive diversification and income.
Three properties were specifically studied, being denominated Borchert Family, in the
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municipality of Quatro Pontes - PR, Sabiá Circuit in Matelândia - PR and Sítio Arruda in São
Miguel do Iguaçu - PR. As final considerations, it is evident that the western region of
Paraná is well established when it comes to places where RTFA already exists, but greater
attention is needed on the issue of dissemination of such activity. In addition, RTFA is an
excellent alternative to diversify and aggregate values in the production of properties, besides
providing the permanence of families in the field, due to the fact that more and more
pluriatividade is being executed.
Key words: alternative, pluriactivity, productive diversification, income.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um país que apresenta grande parte do seu território vinculado a agricultura,
onde muitas propriedades apresentam uma extensão territorial pequena, considerada uma
propriedade de agricultura familiar, sendo a minoria com uma extensão grande de terras, que
são denominadas como agricultura industrial. Referente à produção de alimentos, as pequenas
propriedades produzem cerca de 80% dos alimentos enquanto as grandes propriedades
produzem 20% (NIEDEMAYER et al., 2017).
A FAO (Organização para Agricultura e Alimentação) trabalhou o tema da agricultura
familiar, buscando diminuir as desigualdades e de certa forma incentivando aos pequenos
agricultores a continuarem em suas propriedades. A FAO pontuou o turismo rural como uma
alternativa produtiva aos agricultores familiares, sendo promotora de diversificação e renda das
propriedades familiares (NIEDEMAYER et al., 2017).
Nota-se também, que atualmente o ritmo acelerado do dia a dia dos grandes centros urbanos,
baseados no sistema capitalista, pode colocar em risco o contato do homem com a natureza,
devido ao pouco tempo para descansar, afastando assim o ser humano deste contato com o meio
ambiente.
Diante deste cenário, surge uma alternativa no espaço rural, que busca atender tanto a
aproximação do homem com a natureza e a busca pela melhoria da qualidade de vida e lazer,
através do Turismo no Espaço Rural (TER), bem como uma fonte de renda extra para a
agricultura familiar. Sendo assim, o Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), permite
atender tanto às necessidades da população urbana, quanto das famílias rurais, as quais são
incentivadas a ficar no campo e ter uma vida digna e de qualidade.
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Sendo assim, o objetivo deste artigo é realizar um ensaio teórico sobre as contribuições
do TRAF para o desenvolvimento rural sustentável, dialogando com experiências da região
Oeste do Paraná, em propriedades familiares que o turismo rural é uma alternativa de
diversificação produtiva e renda.

Turismo rural na agricultura familiar (TRAF)
Para o Ministério do Turismo (2010), o turismo rural é aquele onde se realiza atividades
turísticas em locais geograficamente definidos como meio rural, mesmo que não exista
nenhuma atividade agrícola ou agropecuária. Pode ocorrer também fora das propriedades,
dependendo da qualidade da paisagem externa e se a mesma apresenta atratividade e identidade.
O turismo rural é aquele que utiliza dos recursos, patrimônios culturais e arquitetônicos que
existem no meio rural, desde que estes agradem os turistas, abrindo as portas para uma nova
fonte de renda aos agricultores (SANTOS E SOUZA, 2010).
No que se diz respeito a agricultura familiar, com o passar dos anos, sofreu inúmeras
transformações, se desvinculando de uma agricultura conservacionista que muitas vezes não
era sustentável para uma onde a pluriatividade é a principal palavra para descrever uma
propriedade. A pluriatividade nada mais é do que desenvolver múltiplas fontes de renda, desde
atividades que estão voltadas para a parte agrícola como para as não agrícolas, como é o caso
do turismo rural (SILVESTRE, 2017).
As visitas até propriedades rurais, por pessoas que normalmente vivem em centros urbanos é
algo que ocorre há muitos anos no Brasil, porém por volta de vinte anos atrás foi que se
visualizou esse deslocamento como uma atividade econômica para as propriedades. Desde os
anos 1980 algumas propriedades situadas no sul do país, mais especificamente nos estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, começaram a desenvolver o turismo depois de passarem
por dificuldades no setor agropecuário (EMBRATUR, 2004).
Para o desenvolvimento de tal atividade na propriedade, o agricultor necessita de
mudanças na sua maneira de olhar para o seu ambiente de trabalho, desenvolver uma percepção
óptica sobre alguns artefatos, atividades e até mesmo em produtos que oferta no mercado
tradicional. Precisa visualizar e perceber o valor turístico das relações pessoais, a cultura e
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história local, o clima, a fauna e flora, os recursos hídricos e a gastronomia local (SILVESTRE,
2017).
Tal atividade pode trazer diversos benefícios, segundo a EMBRATUR (2004) dentre eles a
diversificação da economia regional; melhoria nas condições de vida do agricultor e seus
familiares; difusão de conhecimentos e técnicas das ciências agrárias; diminuição do êxodo
rural; intercâmbio cultural; conscientização e conservação dos recursos naturais; novas
oportunidades de trabalho; integração campo-cidade; agregação de valor aos produtos
primários; melhoria de bens imóveis; melhoria de infraestrutura para transporte, comunicação
e saneamento; valorização do meio rural; resgate da autoestima do agricultor.
A introdução do turismo rural numa propriedade deve ser realizada de forma cautelosa, ou seja,
a explicação de todas as mudanças que vão ocorrer na propriedade, principalmente o fato de
que o agricultor ao executar suas funções não estará mais sozinho, existirão pessoas que
precisam de atenção e explicação sobre o que estão vendo, ou até mesmo as atividades que
estão sendo realizadas. Com isso, os extensionistas têm o desafio de incorporar este
conhecimento, os fundamentos do setor turístico, nas famílias agricultoras, através de
metodologias e processos de ensino-aprendizagem considerando os aspectos do TRAF
(SILVESTRE, 2017).

Questão política para o turismo rural
No início, acreditava-se que apenas o poder público era responsável pelo turismo rural,
juntamente com as políticas públicas, mas com o decorrer do tempo houve a percepção de que
para ocorrer o turismo era necessário uma ação conjunta público/privada, de moradores, turistas
e empresas de turismo, pois apresentam uma forte influência, mas devendo sempre levar em
consideração os direitos e interesses de todos, atingindo assim os princípios da sustentabilidade.
O desenvolvimento do turismo se dá de forma diversificada, ou seja, é um conjunto de ações
socioeconômicos, ambientais e políticas com iniciativas e organização tanto de ordem pública
como privada. Portanto, é um processo onde atores e ações ultrapassam a questão individual e
formam grupos, formando as redes (TOMIO, 2014).
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O Estado pode atuar de sete formas no turismo, através da coordenação; planejamento;
legislação e regulamentação; empreendimentos; incentivos; responsabilidade social e proteção
do interesse público (LAROCA; GONZAGA, 2015).
No que envolve a parte de legislação, para o turismo rural, fica evidente que ainda existem
dificuldades, principalmente pelo fato de não estarem acompanhando as transformações que o
setor vem apresentando, o que resulta em atividades feitas de maneira informal pelos
agricultores (SANCHES, 2015).
Algumas legislações ambientais, de âmbito federal, podem ser aplicadas nas propriedades que
apresentam o setor turístico, permitindo que os agricultores possam fazer a gestão dos seus
negócios de forma ideal. Essas leis regulamentam a atividade turística, pois apresentam
legislações sanitárias, trabalhistas e de preservação do patrimônio natural. O governo federal,
através do Ministério do Turismo, investiu no desenvolvimento do turismo sustentável de base
comunitária, onde visa fortalecer os empreendimentos por meios de atividades coletivas, onde
se desenvolve roteiros turísticos (SANCHES, 2015).
O Brasil não apresenta uma legislação específica e única para o turismo rural, o que existe é
um plano nacional elaborado pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério
do Turismo em conjunto com o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf,
que visa integrar métodos de trabalho, para melhorar as condições de vida dos agricultores,
seus familiares e também a comunidade um retorno financeiro oriundo da atividade turística
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004).
O Paraná, apresenta diretrizes onde o turismo é uma atividade importante para o
desenvolvimento socioeconômico do estado, buscando as dimensões sociais, ambientais,
culturais e econômicas que o turismo proporciona, como a inclusão social e no mercado de
trabalho dos residentes, bem como, a contribuição na preservação ambiental e histórica de
alguns locais. O estado apresenta ainda coerência quando o assunto é desenvolvimento
sustentável, condizente com o abordado pela literatura, apresentando um orçamento satisfatório
com as necessidades das ações propostas (LAROCA; GONZAGA, 2015). O estado do Paraná
apresenta em sua legislação a Lei nº 15.143 - 31 de Maio de 2006, onde define e regulamenta
a atividade de TRAF no estado, colocando treze formas de ocorrência, dentre elas:
comercialização de produtos in natura ou transformados; comercialização de artesanato;
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produção rural, as atividades são colocadas como atrativos aos turistas; educação ambiental;
serviços de lazer; serviços de alimentação; serviços de hospedagem; arredores da unidade
familiar, onde próximo a propriedade existe algum atrativo natural do qual a família possa se
apropriar; patrimônio histórico; centro de pesquisa tecnológica e eventos realizados pela família
ou comunidade com cunho religioso ou cultural (PARANÁ, 2006).

Experiências do TRAF na região Oeste do Paraná

Família Borchert
A região oeste do Paraná, é uma referência quando se trata do TRAF, são várias experiências
que já foram estudadas e que se tornaram exemplos sobretudo no tema desenvolvimento rural
sustentável.
A propriedade rural da Família Borchert, localizada em um pequeno município da região oeste
paranaense, Quatro Pontes, tornou-se um marco de agricultura ecológica, visto que com intuito
de diversificar a propriedade, sem deixar de lado a preservação dos patrimônios culturais e
gastronômicos, buscou-se desenvolver atividades de TRAF e também trabalhar com a
agricultura orgânica (FADANELLI et al., 2018).
Após alguns insucessos ao trabalharem com as culturas de soja e milho, atividade com suínos
e algumas vacas de leite e também com a horticultura, descontentes com a situação financeira
devido a uma grave crise financeira que passaram, bem como utilização de agrotóxicos e a falta
de mão de obra desmotivou a continuidade nas atividades, assim buscando uma nova alternativa
para a permanência no campo, foi em uma conversa com um Engenheiro Agrônomo o Sr.
Fernando Borchert decidiu implantar a cultura da uva orgânica, que embora não possuía o selo
de certificação, utilizava as práticas recomendadas, e devido à herança familiar, já sabia como
fermentar a uva e logo em sequência já veio a produção de vinho (FADANELLI et al., 2018).
E foi no dia 1 de maio de 2007, que os Borchert’s tiveram a oportunidade de perceber que era
possível diversificar ainda mais a sua propriedade, obtendo uma renda extra. Neste dia, a

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

propriedade sediou o Primeiro Encontro de Gaiteiros, com a participação de gaiteiros de toda a
região, bem como a divulgação em TV, dessa maneira, o sítio se tornou sede anual do encontro
(FADANELLI et al., 2018).
Segundo o artigo de Fadanelli et. al (2018), a Sra. Maria Helena, esposa do Sr.
Fernando Borchert, conta que: “no primeiro encontro, haviam em média 45 pessoas no local,
dentre eles vários músicos da região. A partir do sucesso da primeira edição, os encontros
sequentes reuniram em média 250 pessoas. Além do Encontro Anual dos Gaiteiros, uma
parceria com a Prefeitura Municipal e Itaipu Binacional, com Programa Cultivando Água Boa,
foram realizados cursos de capacitação na propriedade, abrindo assim, suas atividades de
Turismo Rural para diversos tipos de grupo, tornando o TRAF uma importante fonte de renda
para família e proporcionando desenvolvimento rural sustentável.”
Para que o TRAF se concretiza-se auxiliando na questão socioeconômica da família
Borchert, diversas alterações foram realizadas, como a reforma do chiqueiro de suínos o qual
se transformou no salão de festas rústico, sendo expostos artefatos do mundo rural que
permitem trazer a nostalgia de coisas do passado. Neste ambiente, são realizados diversos
encontros, entre eles confraternizações, festas de casamento, aniversários, e principalmente
ações religiosas, como por exemplo primeira comunhão e crisma, devendo a reserva ser feita
com bastante antecedência, em função da alta demanda (FADANELLI et al., 2018). De acordo
com Fadanelli et. al (2018), o turismo rural realizado na propriedade Borchert, mais do que
proporcionar renda extra a família, demonstra a conservação da natureza no local, permite a
troca de saberes tradicionais e cultura local, melhorando a qualidade de vida das pessoas que
ali vivem, bem como gerando uma importante fonte de trabalho, além de caracterizar-se como
uma atividade interessante e com grande potencial de exploração pela agricultura familiar da
região oeste do Paraná.

Circuito Sabiá
Outra experiência da região oeste, é o chamado Circuito Sabiá, localizado no interior do
município de Matelândia - PR, sendo uma das regiões que faz parte do fluxo da Bacia
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Hidrográfica do Paraná III. Diante disso, um fato que chamou a atenção das autoridades para o
desenvolvimento do turismo rural no local bem como a conservação das águas, foi justamente
a presença de água por meio de rios e belas cachoeiras (GRENZEL; ZONIN, 2018).
Foi então, que no ano de 2005, através de parceria entre as entidades, Unioeste, Itaipu
Binacional, Emater e Conselho dos municípios Lindeiros ao lago de Itaipu, que surgiu a ideia
da implantação de um projeto piloto no comitê gestor dos Rios Sabiá e Xaxim, dentro do
programa Cultivando Água Boa - CAB, que foi auxiliado pela Prefeitura Municipal do
respectivo município a identificar os lugares com potencialidades, para criação do Comitê sobre
Turismo Local (GRENZEL; ZONIN, 2018).
Inicialmente, com a implantação do Circuito, a constituição se deu por 5 famílias, no
qual cada uma dessas era responsável por algum tipo de atrativo, dentre eles lazer, alimentação,
hospedagem, para que o turista pudesse conhecer todo o circuito (GRENZEL; ZONIN, 2018).
Porém, em visita técnica realizada recentemente, abril de 2019, através da disciplina de
“Extensão Inovadora e o Desenvolvimento Rural Sustentável”, desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação Strict Senso em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná - Unioeste, Campus de Marechal Cândido de Rondon-PR, constatou-se que
o Circuito Sabiá conta com a participação de duas famílias apenas, sendo elas a família de
Zilmar Bozio e Alfeu Grassi.
Zilmar, proprietário da pousada Bozio (propriedade com cerca de 5 alqueires), é solteiro mora
com os pais na cidade, trabalha também com avicultura, a qual é a principal renda da família e
utiliza a antiga casa da família no sítio para receber os hóspedes, sendo esta uma forma de
utilização do espaço que não estava sendo ocupado além de agregar renda extra (GRENZEL;
ZONIN, 2018).
Dentre os atrativos da pousada, os visitantes que lá passarem, além de hospedagem é possível
apreciar o passeio de trator para encantar-se com as belezas naturais além de se aproximar com
a vida no campo, banho de cachoeira, museu, artefatos de época, artesanato, e sobretudo conta
com um espaço amplo e aconchegante, para aqueles que procuram a paz e tranquilidade do
convívio com a natureza (GRENZEL; ZONIN, 2018).
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Já na propriedade da família do Alfeceu Grassi, fica evidente cultura italiana, onde o
casal recepciona os visitantes cumprimentando-os com aperto de mão e um abraço apertado a
cada um da excursão que chega (NIEDEMAYER et al., 2017).
A casa da família, típica Italiana, conta com um porão, onde são servidas as refeições
aos turistas, e também um pequeno museu com objetos que fizeram parte da história da família.
Já na parte superior da casa, a matriarca com o auxílio da família prepara o almoço/jantar, sendo
os alimentos utilizados no preparo dos pratos na maioria das vezes oriundos da própria
propriedade ou então adquiridos da “Casa do Colono” (Associação de Agricultores Familiares
de Matelândia) (NIEDEMAYER et al., 2017; NOGUEIRA et.al 2018).
As refeições ofertadas em almoços e jantares que são servidos pela família, contam com
uma gama enorme de opções da cultura italiana, dentre eles: macarrão diversos, polenta frita
ou recheada, mandioca, fortaia, tortei, carne de porco ou frango, abóbora refogada, saladas
diversas (almeirão, alface, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, manga, milho verde, pepino em
conserva, radite, repolho e tomate), entre outros. Além do vinho colonial, suco natural e para
finalizar a sobremesa de sagu de vinho com creme. Já no café da manhã, são servidos: café,
leite, pão caseiro, geleia de frutas, mel de jataí, grostoli, palito frito, pastel de carne e queijo,
calça virada, bolo de banana e torta de legumes, etc. (NIEDEMAYER et al., 2017; NOGUEIRA
et.al 2018).
Na propriedade Grassi, além do atrativo da gastronomia e cultura local, é possível
também desfrutar de uma trilha que atravessa o parreiral de uvas e finaliza às margens do Rio
Sabiá, com uma exuberante paisagem e contato direto com a harmonia e equilíbrio natureza
(NOGUEIRA et.al 2018).
Vale ressaltar, que as ações do Programa Cultivando Água Boa (CAB) foram essenciais
no contexto de DRS, visto que contribuiu para a recuperação das margens do Rio Sabiá, com a
implantação da mata ciliar e melhorou a qualidade da água, pois é realizada a verificação
constante, da qual são coletadas amostras semanais pelo Sr. Grassi e que são recolhidas pela
Itaipu para análise laboratorial. Ademais, corroborou positivamente a vida das pessoas que ali
vivem (NIEDEMAYER et al., 2017; NOGUEIRA et.al 2018).
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Sítio Arruda
O sítio Arruda é localizado no município de São Miguel do Iguaçu - PR, possui uma área de 5
ha, onde o proprietário, o Senhor Luiz Arruda, que apresenta uma produção do sistema
agroflorestal. Segundo o mesmo, ele adquiriu a terra no ano de 2001, sendo que a propriedade
estava sem cobertura de mata ciliar ao redor do córrego (COSTA et al., 2017). Logo depois de
comprar o lote rural, o proprietário foi convidado a fazer um curso sobre agricultura orgânica,
ofertado pela Itaipu Binacional através do programa Cultivando Água Boa, que lhe deu o
embasamento para iniciar a sua atividade. Tendo o curso finalizado, se associou na época a
APROSMI - Associação de Produtos de Agricultura e Pecuária Orgânica de São Miguel do
Iguaçu, atualmente esta instituição tornou-se uma cooperativa chamada BOREAL (COSTA et
al., 2017).
Existem três fontes principais de renda na propriedade, a produção de palmito pupunha,
polpa de suco de diversas frutas e a propriedade oferece, mediante agendamentos, almoço com
a maior parte dos alimentos sendo produzidos no local. A propriedade também apresenta uma
pequena trilha, onde o Senhor Arruda acompanha os visitantes e vai contando como foi a
reconstrução do local e a implantação do sistema agroflorestal, bem como, comentando sobre
as espécies que podem ser encontradas, tanto nativas quanto exóticas (FERREIRA et al., 2017;
COSTA et al., 2017).

Considerações Finais
Fica evidente que o TRAF é uma excelente alternativa de diversificar e agregar valores na
produção das propriedades, além de proporcionar a permanência das famílias no campo, pelo
fato de que cada vez mais a pluriatividade está sendo executada, levando em consideração a
prática das atividades agrícolas bem como as não agrícolas, sendo possível estreitar a relação
entre o homem e a natureza, partindo do princípio do cuidado.
É imprescindível a participação público/privada no segmento do turismo, visto que para a
atividade se desenvolver de forma positiva e diversificada as ações em prol do mesmo,
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necessitam permear de forma concomitante nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e de
infraestrutura, principalmente.
O TRAF ainda pode crescer muito a nível nacional, mas ainda é necessário a presença
de uma lei que regulamente tal atividade, desta forma os próprios agricultores podem se sentir
mais seguros em trabalhar com tal atividade, poderá ainda promover a criação de políticas
públicas que auxiliem no momento de preparação da propriedade para receber os visitantes e
também dar um suporte inicial até que o local vire uma rota turística. A preparação da equipe
técnica, dos extensionistas para auxiliar os produtores quanto a necessidade de informações e
dificuldades também é um ponto que deve ser aprimorado.
A região Oeste do Paraná encontra-se bem estabelecida quando se trata de locais onde o TRAF
já existe, entretanto muitas vezes a população desconhece a existência dos mesmos. Portanto,
é necessária uma atenção maior voltada para a questão da divulgação da atividade. Acredita-se
ainda, que existam muitas outras propriedades, que não foram citadas neste artigo, que
desenvolvem o TRAF, bem como existem outras que ainda não iniciaram, mas que apresentam
um potencial de desenvolver o turismo rural.
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Resumo
O objetivo do trabalho foi retratar o protagonismo das juventudes camponesas por meio de
práticas agroecológicas na otimização do desenvolvimento territorial nos Territórios da
Borborema, Piemonte da Borborema, Zona da Mata Norte e Sul, Cariri Oriental e Ocidental,
Médio Sertão, Vale do Piranhas, do Paraíba e do Piancó, localizados no Estado da PB. Desta
forma, os jovens que participaram desta pesquisa fizeram parte de cursos de extensão da
Residência Agrária Jovem-PB e realizaram vários projetos em seus territórios, onde 26 deles
ligaram-se diretamente ao desenvolvimento de sistemas de produção agrícola. Por outro lado,
embora seja verdade que a agricultura não é a única atividade com capacidade de dinamizar
os territórios, corre-se o risco de minimizar o papel desta proeminente atividade. Por fim, os
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projetos das juventudes concernentes aos sistemas de produção agrícola conseguiram se ligar
a todas as dimensões da agroecologia e ser favoráveis ao desenvolvimento territorial.
Palavras-chave: Sistemas de produção agrícola; territórios; dimensões da agroecologia
Abstract
The objective of this work was to portray the peasant youth protagonism through
agroecological practices in the optimization of territorial development in the Territories of
Borborema, Borborema Piemonte, Zona da Mata Norte and Sul, Cariri Oriental and Western,
Vale do Piranhas, Paraíba and Piancó and Meio Sertão, located in the State of PB. In this way,
the young people who participated in this research participated in extension courses for the
Agrarian Youth Residence-PB and carried out several projects in their territories, where 26 of
them were directly involved in the development of agricultural production systems. On the
other hand, while it is true that agriculture is not the only activity capable of dynamizing the
territories, there is a risk of minimizing the role of this prominent activity. Finally, youth
projects concerning agricultural production systems have been able to connect to all
dimensions of agroecology and to be favorable to territorial development.
Keywords: Agricultural production systems; territories; dimensions of agroecology
1. INTRODUÇÃO
De acordo com Macedo (2014), as juventudes camponesas podem apoiar a segurança
alimentar e a agroecologia e, por consequência, subvencionar na oferta de alimentos
saudáveis para a população, mas precisa-se ampliar a olhar sobre o segmento juventudes
camponesas, que não é uma simples especificidade da juventude brasileira, pois está falando
de um segmento estratégico para o desenvolvimento territorial e sustentável do país.
Neste sentido, ao pensar em desenvolvimento territorial é relevante atinar que
território não é apenas uma realidade geográfica ou física, mas uma realidade humana, social,
cultural e histórica (CAZELLA et al., 2009). Já Coulmin (1984) elencou que o desenvolvimento
territorial depende da sinergia de vários microssistemas locais que se cruzam e efetuam trocas
entre eles e com sistemas, para assim ter um melhor arranjo de interações se desdobrando e
engendrando o meio. E para Milton Santos (1996): “Território é um conjunto de fluxos
interagindo”.

E segundo Wilson (1996), duas características são cabais na noção do desenvolvimento
territorial, a primeira é deslindar a interação entre o “local” e o “global”308como almejada e
necessária e a segunda é a recusa da supremacia econômica, colocando o bem estar humano
no centro do processo de desenvolvimento.
Logo, conforme Brandão (2007) território pode ser considerado uma construção
social309 conflituosa; produção coletiva, dinâmica; unidade privilegiada de reprodução social;
expressão e produto das interações que os atores protagonizam, portanto, é proximidade,
atores e interações; é nexo, ligadura e junção de confluências e conflitualidades de projetos
de sujeitos sociopolíticos; é lócus de lutas políticas; envolve, arbítrio, criação e poder; deve ser
visto como ambiente politizado, em construção, sendo substancial buscar ampliar o campo de
ação da coletividade, aumentando sua autodeterminação e liberdade de decisão e tomar o
território enquanto potência vigorosa de transformação.
Em outra perspectiva, a agroecologia não se propõe como uma panaceia para resolver
todos os problemas gerados pelas ações antrópicas dos modelos de produção e de consumo,
nem espera ser a solução para as mazelas causadas pelas estruturas econômicas globalizadas
e oligopolizadas, senão que busca, simplesmente, orientar estratégias de desenvolvimento
rural e territorial mais sustentável e de transição para estilos de agriculturas com menor
impacto ambiental, como uma contribuição para a vida das atuais e futuras gerações neste
planeta de recursos limitados (CAPORAL, 2009).
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No trabalho ‘Mulheres e territórios vividos em contextos rurais: um olhar sobre a política de desenvolvimento
territorial’, do ano de 2018, Emília Pietrafesa de Godoi e Vilênia V. Porto Aguiar também elucidaram que
território é uma construção social e política. Da mesma forma, no texto ‘Desenvolvimento territorial rural no
Brasil: uma polêmica’ do ano de 2012, Carlos E. Guanziroli ressaltou que a formação de um território é uma
construção social que resulta do encontro e da mobilização dos atores sociais que integram um dado espaço
geográfico e que procuram identificar e resolver problemas comuns e sua construção pressupõe a existência de
uma relação de proximidades dos atores.

Com isso, o objetivo do trabalho foi retratar o protagonismo das juventudes
camponesas por meio de práticas agroecológicas na otimização do desenvolvimento
territorial nos Territórios da Borborema, Piemonte da Borborema, Zona da Mata Norte e Sul,
Cariri Oriental e Ocidental, Médio Sertão, Vale do Piranhas, Vale do Paraíba e Vale do Piancó,
localizados no Estado da Paraíba.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Caminho metodológico
Os jovens que participaram desta pesquisa fizeram parte de cursos de extensão da
Residência Agrária Jovem-PB (RAJ). Os cursos de extensão foram: ‘Juventude Rural:
Fortalecendo a Inclusão Produtiva na Zona da Mata e Brejo Paraibano’ e ‘Formação
Sóciohistórica de Jovens Camponeses para Inovação Tecnológica no Semiárido Paraibano’.
Esses cursos foram promovidos pela Política Nacional de Educação e Reforma Agrária
(Pronera) e Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), em parceria com a Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), Instituto Nacional do Semiárido (INSA/MCTI), Via Campesina, AS-PTA,
Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) entre outras.
O Pronera, criado em 1998, tem a missão de ampliar os níveis de escolarização formal
dos trabalhadores rurais assentados, atuando como instrumento de democratização do
conhecimento no campo, ao apoiar projetos de educação que utilizam metodologias voltadas
para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária, emancipação e empoderamento dos
sujeitos (INCRA, 2016).
Destarte, a RAJ foi desenvolvida nos Territórios da Borborema, Piemonte da
Borborema, Zona da Mata Norte e Sul, Cariri Oriental e Ocidental, Médio Sertão, Vale do
Piranhas, Vale do Paraíba e Vale do Piancó. O público participante foi formado por jovens
agricultores (as) assentados da reforma agrária e/ou moradores de comunidades rurais, com
idade entre 15 e 29 anos, cursando ou já tendo cursado o ensino médio, e que já participavam

de ações extensionistas, educativas ou organizativas junto à sociedade civil organizada,
movimentos sociais ou a órgãos do Estado.
O intuito da RAJ foi capacitar jovens agricultores (as) para que pudessem contribuir
com o desenvolvimento territorial e sustentável a partir de ações em suas próprias
comunidades e assentamentos, propiciando novos conhecimentos e apropriação de
tecnologia para a consolidação da autonomia econômica e inclusão social das juventudes do
campo.
A proposta de atividades teve duração de 24 meses, de 2015-2017, onde teve a
formação de duas turmas, a primeira (2015-2016) com a existência de cerca de 60 jovens e a
segunda (2016-2017) com cerca de 55 jovens, ou seja, um total de 115 jovens. Os jovens
faziam parte dos devidos territórios citados acima.
O processo de aprendizagem pela pesquisa seguiu princípios da Pedagogia da
Alternância e esteve dividido em dois momentos conectados: tempo escola e tempo
comunidade. No tempo escola aconteceram aulas teóricas e práticas. Já o tempo comunidade
foi acompanhado pela equipe de coordenação pedagógica do projeto, onde os estudantes
desenvolveram em sintonia com as dinâmicas locais as atividades definidas no tempo escola
e construíram e implementaram projetos coletivos ou individuais agrícolas ou não agrícolas.
Neste contexto, dentre o contingente dos 115 jovens formados, foram realizados
vários projetos. E visto que as juventudes influenciaram na otimização do desenvolvimento
territorial, foi feito um recorte neste trabalho dos projetos que as juventudes desenvolveram
nos seus territórios que estavam ligados a temática de sistemas de produção agrícola.
2.2 Resultados e Discussão
Antes de tratar atinente aos projetos realizados nos territórios pelas juventudes que
estão atrelados a temática de sistemas de produção agrícola, é importante ressaltar que o

insight acerca de território, é que o mesmo é multissetorial
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e multidimensional,

multissetorial por englobar distintos conjuntos de atividades econômicas, agricultura,
indústria, serviços etc., e multifuncional, por causa dos recursos do território, terra,
identidades culturais, biodiversidade, que remetem às características que o território pode
cumprir funções produtivas, ambientais, culturais e sociais (GUANZIROLI, 2012).
Da mesma maneira, Brandão (2007) salientou que território é multidimensional. E
segundo Froehlich (1999): “Só pensado enquanto multidimensional pode ser autêntico o
desenvolvimento.”
Assim, Favareto (2010) abordou que não faz mais sentido tratar o rural como sinônimo
do agrário ou atribuí-lo como um lugar de atraso, pobreza e produção de bens primários, mas
que é preciso compreendê-lo, sobretudo, por sua natureza territorial permeada de atributos.
Nesta perspectiva, Abramovay (2003) também enfatizou que o desenvolvimento rural
não se reduz ao crescimento agrícola e que está atrelado a duas correntes contemporâneas
do pensamento: a que subsume a dimensão territorial do desenvolvimento e a do capital
social que diz respeito as características da organização social, como confiança, normas e
sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade.
Com isso, a noção de território é perpassada na perspectiva que se abandone um
horizonte estritamente setorial, que considera a agricultura como o único setor e os
agricultores como os únicos atores (junto com os demais integrantes das cadeias
agroindustriais) que importam nas regiões rurais (ABRAMOVAY, 2007).
E Silva (1999) explicitou que há um aumento da complexidade do mundo rural, com
atividades econômicas diversas: agricultura, manufaturas e artesanato, transformação
agroalimentar, turismo e outros serviços, onde se visualiza que a agricultura deixa de ser a
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Arilson Favareto em sua obra: A abordagem territorial do desenvolvimento rural – mudança institucional ou
“inovação por adição”? também pôs em evidência que a nova visão do desenvolvimento rural é a transição do
enfoque setorial para o territorial (com caráter intersetorial e multidimensional).

única atividade econômica ou até a mais impactante em termos de renda nos territórios
rurais.
Portanto, embora seja verdade que a agricultura não é a única atividade com
capacidade de dinamizar os territórios, corre-se o risco de cair no outro extremo, e acabar
minimizando o papel desta atividade em função de uma amplitude de setores que muitas
vezes inexiste ou não tem uma boa expressividade (GUANZIROLI et al., 2001).
Logo, recoloca-se o papel da agricultura como essencial no processo estruturador das
economias regionais, sem desmerecer o papel das atividades não agrícolas, mas dando a cada
uma sua real proporção em função da realidade de um país como o Brasil, no qual ainda as
atividades agrícolas têm um papel crucial no desenvolvimento rural e territorial e,
consequentemente, na promoção das dietas familiares (GUANZIROLI, 2012).
E Sabourin, Massardier e Sotomayor (2016) elencaram que existe um risco de passar
de um extremo ao outro, invertendo em atividades, de fato inovadoras (turismo, ambiente,
educação, etc.), mas sem dúvida, ainda marginais ou pouco influenciadoras das dinâmicas
territoriais. Sendo assim, a agricultura não deixa de ser a atividade essencial da maioria dos
territórios rurais de América Latina, e não pode ser esquecida e alijada, sob o pretexto de
tomar em conta a complexidade e a diversidade do rural, uma vez que, denotam um caráter
suntuoso nas facetas territoriais (IICA 2013).
Neste arcabouço, é proeminente frisar que o papel da agricultura e pecuária é muito
relevante nas áreas rurais da América Latina, onde a porcentagem da população que trabalha
e vive da agricultura chega a valores próximos de 80% em muitos municípios rurais (SUMPSI,
2007), ou seja, é iniludível a importância dos sistemas de produção agrícola como uma
atividade salutar para o desenvolvimento territorial.
Desta forma, analisando-se os objetivos estabelecidos nos projetos desenvolvidos
nestes cursos, percebeu-se que, dos vários projetos realizados pelas juventudes, pelo menos
26 deles ligaram-se diretamente ao desenvolvimento de sistemas de produção agrícola no
campo, conforme o quadro abaixo.

Quadro 1. Projetos da primeira turma da RAJ (2015-2016)
PROJETOS (2015-2016)
Fundo Rotativo Solidário

Plantio de Palma

OBJETIVOS
MUNICÍPIO/TERRITÓRIO
- Fortalecer o fundo rotativo;
Remígio (Território da Buscar autonomia juvenil a Borborema)
partir de ações do campo e para o
campo;
- Aumentar a renda;
- Construir um banco de
Solânea (Território da
sementes e repassar as sementes
Borborema) para as
demais pessoas da comunidade;
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s e ter como produto final ovos
e carne; Mari (Território da Zona
da Mata Norte)
Horta Agroecológica Mãe Luiza
- Construir uma horta
Areia (Território da
agroecológica;
Borborema)
- Contribuir com a
segurançaalimentar da família;
Plantio de Palma
- Otimizar o plantio de palma
Remígio ((Território da para
alimentação animal;
Borborema)
Fortalecendo a Horta Familiar
- Aprimorar a horta Itabaiana (Território da Zona
agroecológica;
da Mata Sul)
- Melhorar a gestão produtiva
dahorta;
- Consumir alimentos saudáveisda
horta;
Horta Orgânica
- Construir uma horta orgânica
Alhandra (Território da
Zona para o consumo de alimentos da Mata Sul)
nutritivos e para cooperar com
um sistema produtivo
sustentável;
Horta Agroecológica Escolar
- Construir uma horta Conde (Território da Zona da
agroecológica em âmbito escolar
Mata Sul)
para influenciar outros
estudantes a produção alimentar
sustentável;
Quintais Produtivos
- Consolidar os quintais Riachão do Poço (Território da
produtivos de forma Zona da Mata Norte)
agroecológica;
Cultivos de Pimentas com - Fortalecer o cultivo Pilões (Território da Jovens da Comunidade
agroecológico de pimentas da
Borborema) comunidade.
Fonte: Própria (2019)
No quadro acima tem-se alguns projetos que foram desenvolvidos na primeira turma
da Residência Agrária Jovem na Paraíba. Portanto, no quadro a seguir observam-se os projetos
da segunda turma, de 2016/2017.
Quadro 2. Projetos da segunda turma da RAJ (2016-2017)
PROJETOS (2016/2017)
OBJETIVOS
Juventude e Família do Campo
- Construir uma horta
Apoiando Agroecologia
agroecológica comunitária;

MUNICÍPIO
Areial (Território da
Borborema)

Horta Orgânica

Resgate de Viveiro

Hortaliça Jardim

Criação de Viveiro Agroecológico

Plantio de Mamão Agroecológico

Enxertia

Reuso de Água

Ampliação de Horta Orgânica

Horta Agroecológica

- Colaborar com a saúde humana
eambiental;
- Consolidar a horta orgânica da Lagoa de
Dentro família; (Território do Piemonte
- Consumir alimentos saudáveis;
da Borborema)
- Resgatar viveiro para dar
Conde (Território da
encadeamento a atividades de
Zona da Mata Sul)
cunho sustentável;
- Se alimentar de forma saudável;
- Contribuir com a agroecologia;
- Construir uma horta sustentável; Areia (Território da
- Contribuir com a alimentação
Borborema)
saudável da família;
- Trabalhar de modo sustentável;
Sousa (Território
do - Unir produção, consumo e direito Vale do Piranhas) a
alimentação ancorada na agroecologia;
- Dar ênfase a cultura do mamão
Conde (Território da
em virtude de ser uma cultura com
Zona da Mata Sul)
aptidão na região;
- Resgatar a cultura da laranja;
Solânea (Território
da - Melhorar e ampliar a produção Borborema)
da laranja;
- Compartilhar experiências
comoutros jovens;
- Fazer um sistema de reuso de Solânea (Território da água
para utilização no plantio do Borborema) mamão;
- Promover soberania alimentar;
- Aumentar a horta orgânica e a
Conde (Território da
quantidade de culturas
Zona da Mata Sul)
(diversificação de culturas);
- Ingerir alimentos adequados
enutritivos;
- Construir uma horta Bananeiras (Território
agroecológica;
do Piemonte da
- Consumir alimentos variados;
Borborema)
- Apoiar a soberania alimentar;

Palma Forrageira

Viveiro Saião Agroecológico

Criação de Galinha Capoeira

Farmácia Viva

Horta Suspensa

- Colaborar com a
segurançaalimentar da família;
- Aumentar o cultivo de palmas;
São José dos Cordeiros
- Ofertar alimentação animal;
(Território do Cariri
- Cultivar palma para reduzir
Ocidental) custos quanto a
alimentação animal;
- Produzir mudas de plantas
Alagoa Grande
medicinais e frutíferas; (Território do Piemonte
- Fortalecer a soberania e
da
Borborema)
segurança alimentar e nutricional;
- Recuperar os bons tempos de
Caiana;
- Fazer reflorestamento;
- Resgatar o saber popular;
- Complementar a renda;
- Contribuir com a dinamização
daagroecologia e com um
produto final livre de agrotóxicos;
- Promover segurança alimentar;
São Domingos do
- Consumir produtos, por exemplo,
Cariri (Território do os ovos
(acesso a alimentação) Cariri
Oriental)
- Criar uma farmácia viva no
Diamante (Território
do assentamento Cabanos;
Vale do Piancó)
- Consumir alimentos que
nãoprejudiquem a saúde, ou seja,
que
não ocasione o surgimento de
doenças;
- Produzir o próprio alimento;
Itatuba (Território
do - Produzir o alimento de modo Vale do Paraíba)
sustentável;
- Economizar dinheiro (produzir
opróprio alimento e evitar a
compra em outros locais);

A Juventude que semeia a terra dela
- Construção de viveiro
Matureia (Território do
colhe seus frutos agroecológico para uso de toda a Médio Sertão) comunidade;
Produzir mudas de
espéciesdiferentes;
Proporcionar uma
alimentaçãosaudável para si, para a
família e comunidade.
Fonte: Própria (2019)
Cabe frisar que a totalidade destes projetos desenvolvidos teve como vanguarda as
bases da agroecologia e por se tratar de projetos ligados a sistemas produtivos, não
englobaram apenas a dimensão ambiental da agroecologia, mas também a dimensão
econômica, política, social, cultural e ética e influenciaram nos rumos do desenvolvimento
territorial das comunidades onde foram desenvolvidos.
Portanto, trata-se de experiências onde, a partir do desenvolvimento de processos
educacionais voltados à juventude rural destas comunidades, buscou-se alentar a autonomia
destes jovens, tornando-os agentes protagonistas na construção de experiências avançadas,
no sentido de um desenvolvimento territorial mais endógeno e sustentado, que tenha como
base novas premissas de produção ecológica, de desenvolvimento social e local311 e de relação
entre o ser humano e a natureza.
Neste contexto, segundo Favareto (2015), o fundamental é que o futuro das regiões
rurais possa ser pensado em novas bases de relação entre sociedade, natureza e economia,
com isso, nota-se que as juventudes camponesas retratadas neste trabalho não apenas
pensaram nessa relação, mas construíram projetos imbuídos nessa perspectiva.
De modo geral, pode-se dizer que o âmbito destes projetos está associado à noção de
“saúde ambiental”, conforme pensada por Ribeiro (2004), já que envolve uma perspectiva
relacional entre a saúde humana e cuidado com o meio ambiente.

311

Segundo Pecqueur em sua obra: ‘Le développement territorial: une nouvelle approche des processus de
développement pour les économies du Sud’ do ano de 2004, o recurso ao termo local a partir dos anos 1980 foi
aos poucos sendo substituído pela referência ao território, por esse não induzir nem à ideia de pequena escala,
nem de autarquia.

Neste ínterim, é conspícuo a interface entre estes aspectos do meio ambiente e da
saúde humana, na medida em que os projetos apresentam objetivos que relacionam o cuidado
com o meio ambiente e preocupações com a busca por uma alimentação saudável. Mais do
que isso, muitas vezes parece haver uma ligação estrutural entre estas duas dimensões, já que
cada uma delas só faz sentido quando em contato com a outra, ou seja, torna-se quase
impossível pensar-se em diligência com o meio ambiente, em termos de produção
agropecuária, sem que se tenha em conta a busca por uma alimentação saudável e vice e
versa.
Além disso, este processo materializa-se também na busca por segurança e soberania
alimentar manifestada em todos os projetos. E para Alem et al., (2015) a soberania alimentar
é capaz de dar conta de diversos aspectos da realidade, pois incorpora a questão do modelo
de produção, do acesso, da qualidade do alimento, da preocupação ambiental, enfim, captura
não só especificidades, mas apanha fenômenos presentes no cotidiano para influenciar em
um melhor viver.
Da mesma forma, a dimensão ambiental de alguns projetos desenvolvidos nestas
comunidades está coalizada a outras dimensões do desenvolvimento territorial ali proposto,
como os aspectos da geração de renda e do desenvolvimento econômico das famílias. Estes
elementos se materializam, sobretudo, a partir de diferentes estratégias de busca por
melhoria da renda dos sujeitos locais, seja através do aumento direto via comercialização dos
alimentos produzidos ou, por outro lado, via melhoria nos níveis de consumo interno das
famílias.
Nos dois casos, as estratégias produtivas de base agroecológica ensejaram a produção
de um alimento diferenciado nos mercados locais e/ou constituir-se como uma relevante base
nutricional e alimentar da própria família e, desta maneira, também contribuem para a sua
reprodução econômica, via redução de seus custos de manutenção.
Diante disso, percebe-se a diversidade de veredas através dos quais se materializa a
dimensão econômica destes projetos concatenados ao desenvolvimento territorial, visto que,
quando se fala em dimensão econômica, pensa-se não apenas na comercialização da

produção a partir dos projetos das juventudes e consequentemente a renda, mas também, na
transformação, consumo e utilização de tais produtos, pois assim, as juventudes e suas
famílias evitam comprar determinados alimentos, passando a ingerir seu próprio produto, e
isso pode influenciar na renda.
Um exemplo de aglutinação da dimensão ambiental e dimensão econômica, como
citada acima, consta, por exemplo, no projeto de enxertia, onde um dos fundamentos do
mesmo foi também comercializar a laranja na feira agroecológica ou feira livre da cidade de
Solânea-PB. De qualquer modo, visualiza-se, em linhas gerais, o protagonismo das juventudes
camponesas destas regiões, contribuindo no desenvolvimento de seus territórios, por meio
das práticas da agroecologia.
Dando sequencia a este raciocínio, pode-se dizer também que estes projetos balizam
uma dimensão social, na medida em que promovem diversas articulações entre os agentes
presentes em determinada realidade, constituindo-se como importante elemento propulsor
de suas ações cotidianas e visando o bem-estar e a qualidade de vida, seja da própria família
ou da comunidade em si.
Um exemplo de projeto que pensa, por exemplo, nesse bem-estar e qualidade de vida
familiar ou da comunidade é o projeto de horta agroecológica comunitária que foi construído
no Município de Areial, pois, uma alimentação agroecológica pode cooperar com um melhor
bem-estar e qualidade de vida.
Ao falar em qualidade de vida, Azevedo e Pelicioni (2012) também abordaram que a
forma de produzir alimentos na perspectiva agroecológica tem baixo impacto ambiental e
pode influenciar a qualidade de vida da população por ingerir uma alimentação nutritiva,
saborosa, sadia ou saudável, livre de agrotóxicos, transgênicos e outros contaminantes.
Desta maneira, percebe-se que os projetos em questão podem se constituir como
ferramentas de mudanças sociais e construção de cidadania para setores sociais
historicamente marginalizados e excluídos. Os aspectos que envolvem o desenvolvimento
territorial aqui proposto interligam-se entre si, podendo gerar como consequência um

desenvolvimento construído com o protagonismo das juventudes camponesas e que esteja a
serviço de outro tipo de sociedade possível.
Este processo pode ser verificado também ao analisar-se a dimensão cultural destes
projetos, já que estes buscam consubstanciar e ressignificar o contato destes jovens rurais
com alguns traços da cultura local. Vale esboçar que este processo ocorre também a partir de
uma dimensão produtiva, onde se destaca a utilização das chamadas “sementes da paixão”,
que são sementes passadas de geração em geração e que guardam diversos elementos de um
modo de fazer agricultura e desenvolver um cuidado com a terra fortemente tecidos à cultura
destas comunidades rurais.
Ademais, de modo geral, o trabalho proposto de resgate da dimensão ambiental e
social dos cultivos agrícolas desenvolvidos nestas experiências também dialoga com esta
dimensão de estreitar o contato com o território e, por consequência, com a história e a
cultura próprias destes povos, visando fazer com que estes jovens rurais passem a se apropriar
com mais intensidade dos elementos que compõem a sua cultura.
Atrelada ainda às dimensões até aqui expostas, visualiza-se os aspectos políticos
contidos em tais projetos. Na medida em que estes projetos são mediados por processos
educacionais forjados em sociedade e apontam para preocupações ambientais que envolvem
os sistemas de produção agrícola, constituem-se como projetos de mudança e transformação
de determinada realidade.
Portanto, tais experiências locais/territoriais envolvem mediações e disputas e estão
envoltos em relações de poder e de acordo com Escobar (2012), o local também está imbuído
nas relações de poder. Assim, podemos dizer que estes projetos que influenciam o
desenvolvimento territorial são, em sua essência, também projetos políticos de busca por
melhoria e transformação dos territórios onde se desenvolvem.
Diante disso, pode-se perceber que o desenvolvimento territorial pensado por estas
juventudes, a partir dos princípios da agroecologia, constitui-se como ferramenta de disputa
em torno de diferentes modelos de agricultura e de sociedade. Em outros termos, trata-se da
afirmação da pertinência e da defesa de um modelo de agricultura familiar e camponesa, que

se coloca como contraponto aos modelos hegemônicos de produção presentes no campo
brasileiro, seja do ponto de vista de afirmar o baluarte de uma produção de base ecológica ou
da construção de cidadania no campo.
E o tipo de desenvolvimento territorial afirmado a partir destes projetos transmite
também uma dimensão ética, já que envolve a construção de um novo olhar dos sujeitos
presentes neste espaço, sobretudo dos jovens diretamente envolvidos, em relação aos atos
de solidariedade e cooperação em torno da produção, do comércio e da relação com a
natureza. E na medida em que se afirma a necessidade de promover um tipo de
desenvolvimento que não tenha como única premissa a busca pelo lucro, vêm à tona outros
elementos, de natureza ética, que guiaram a ação dos agentes que compõem estas
comunidades.
No entanto, vale salientar que a maioria dos projetos não tinha como objetivo a
comercialização da produção e só alguns jovens aproveitaram as atividades que
estabeleceram no projeto e se dedicaram a comercialização. Do ponto de vista da
comercialização de seus produtos, emerge daí uma relação com o consumidor, onde se busca
a mútua satisfação e bem-estar. Logo, constitui-se como um dos cernes destes agentes a
possibilidade de oferecer ao consumidor um alimento de qualidade e produzido com mais
respeito ao meio ambiente.
Ademais, os processos de cooperação que envolveu os agentes destas comunidades
durante a produção foi profícuo e se intensificaram, ganhando novos significados.
Por outro lado, todos os projetos construídos só foram possíveis porque os jovens
conseguiram debelar e suplantar os imbróglios e agruras que apareceram durante a
elaboração dos projetos e por causa da capacidade de auto-organização e valorização dos
atributos de suas regiões. Quanto a isso, Bagnasco (2001) abordou que a capacidade de autoorganização da sociedade é um recurso decisivo para o desenvolvimento. E Abramovay (2003)
sublinhou que: “O desenvolvimento territorial apoia-se, antes de tudo, na formação de uma
rede de atores trabalhando para a valorização dos atributos de certa região.”

Contudo, apesar de neste trabalho relatarmos apenas os projetos coesos aos sistemas
produtivos, as juventudes no geral que fizeram parte da RAJ não realizaram projetos somente
relacionados à produção vegetal ou animal, mas também tecidos na cultura, lazer, bem viver,
esporte, educação, política (como diz a famosa frase: comer é um ato político) e demais.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os projetos das juventudes camponesas estudadas concernente aos sistemas de
produção agrícola conseguiram deslanchar e se ligar a todas as dimensões da agroecologia, a
ambiental, social econômica, cultural, política e ética e assim ser favoráveis ao
desenvolvimento territorial e contribuir com a promoção de dinâmicas com menos impacto
ambiental.
E as práticas agroecológicas desenvolvidas nos territórios pelas juventudes também
tiveram o intuito de melhorar a saúde humana, promover soberania e segurança alimentar e
nutricional. Da mesma forma, as juventudes se mostraram conscientes ambientalmente,
essenciais para um mundo rural com mais justiça ambiental, empoderamento juvenil e
perseverantes quanto aos prosseguimentos de atividades agroecológicas desenvolvidas nos
territórios.
Por fim, percebeu-se que as juventudes camponesas muito tem a colaborar com um
desenvolvimento territorial inclusivo de dinâmicas agroecológicas e com o envolvimento e a
construção de sistemas de produção agrícola mais ecológicos e responsáveis quanto ao meio
ambiente.
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Resumo
A Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VITAL) é um espaço de difusão tecnológica para
Unidade de Produção Familiar com práticas agroecológicas, realizado no Show Rural
Agropecuário no município de Cascavel - PR. Esse relato de experiência foi vivenciado por
Discentes do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural Sustentável da disciplina
Meio Ambiente e Agroecologia. Neste trabalho apresenta-se gramíneas, leguminosas, raízes,
tubérculos, bulbos, plantas medicinais e fitoterápicas que são palatáveis aos ruminantes. O
trabalho apresenta alternativas nutricionais em contraposição ao modelo convencional de
produção animal (Ruminantes). Inicialmente fez-se uma contextualização sobre a Vitrine,
fazendo um resgate das atividades realizadas. Após descreve-se a experiência relatando as plantas
disponíveis na VTA que podem ser utilizadas na alimentação dos ruminantes e por fim,
apresentaremos os resultados destacando as principais forrageiras e suas características
nutricionais.
Palavras-chave: nutrição animal, agroecologia, tecnologia.

Abstract
The Technological Showcase of Agroecology (VITAL) is a space for technological diffusion for
the Family Production Unit with agroecological practices, carried out at the Agricultural Rural
Show in the municipality of Cascavel - PR. This report of experience was experienced by students
of the Postgraduate Program of Sustainable Rural Development of the discipline Environment
and Agroecology. In this work we present grasses, legumes, roots, tubers, bulbs, medicinal plants
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and herbal products that are palatable to ruminants. The work presents nutritional alternatives
in opposition to the conventional model of animal production
(Ruminants). Initially a contextualisation was done on the Vitrine, making a rescue of the realized
activities. After the experiment is described, the plants that are available in VTA can be used to
feed ruminants. Finally, we present the results highlighting the main forages and their nutritional
characteristics.
Key words: animal nutrition, agroecology, technology.

1. INTRODUÇÃO
O Show Rural, um evento realizado pela Coopavel (Cooperativa Agroindustrial de
Cascavel), em Cascavel, no Paraná, é palco do agronegócio nacional. No evento, diversas
empresas do agronegócio, privadas ou estatais expõem aos visitantes aquilo que consideram
excelência no setor agropecuário. Destacam-se na feira as grandes corporações, trazendo ao
público as “últimas novidades” do mercado agrícola, maquinários, equipamentos, insumos,
tecnologia computadorizada para manejo de precisão, genética animal e vegetal, instituições
financeiras, dentre outras práticas voltadas para o público rural, do pequeno agricultor familiar
aos grandes empresários rurais (COOPAVEL, 2018).
Nestes 720 mil m² de exposição, existe apenas um espaço, com uma proposta
agroecológica de produção, de maneira sistêmica e sustentável. A Vitrine Agroecológica Vilson
Nilson Redel – VITAL que é organizada por diferentes entidades parceiras, sendo elas Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR,
Centro Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA, ITAIPU Binacional, Cooperativa
Agroindustrial de Cascavel - COOPAVEL, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural EMATER, Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná BIOLABORE, Centro de Apoio a Promoção de Agroecologia - CAPA, Agencia de
Desenvolvimento do Oeste do Paraná - ADEOP, Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE e Universidade Federal do Paraná – UFPR (PAVLAK, et al. 2017.
A VITAL ocupa 2.600 m² dentro do Show Rural, destinado a promover e incentivar a
agroecologia. O espaço iniciou em 2003, quando a Embrapa fez uma demonstração de soja
orgânica. Nos anos seguintes cultivou-se também milho, soja, feijão e arroz. A partir de 2006 a
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VITAL passou a funcionar como uma pequena propriedade familiar com casa, pastagens, grãos,
frutíferas e horta, trazendo a visão sistêmica da Vitrine (PAVLAK, 2018).
O objetivo deste trabalho é sistematizar a experiência agropecuária na VITAL com
sistema de pastoreio proposto. Bem como, demonstrar que toda a vitrine é conectada entre si nos
diversos grupos produtivos, ressaltando a ciclagem de energia e nutrientes dentre eles, de forma
sistêmica e mais sustentável possível.
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O espaço destinado à produção de animal (ruminantes a pasto), na VITAL, teve início em
2006, justamente quando demais alternativas de produção vegetal começaram a ser implantadas.
Anteriormente havia um trabalho com produção de soja orgânica (PAVLAK, et al. 2017). A partir
de 2014, esta unidade começou a ser proposta com diversificações de forrageiras, com a intenção
de sugerir um manejo no Pastoreio Racional Voisin - PRV (FULBER, 2018).
O PRV é um sistema de produção animal, alternativo ao convencional, onde se busca
intensificar a produtividade com menor custo ambiental e econômico. Segundo Machado (2004),
esta tecnologia está baseada em quatro leis fundamentais para que haja êxito em sua prática, sendo
elas: lei de repouso, lei da ocupação, lei do rendimento máximo e lei do rendimento regular.
Obviamente, que pelo pequeno espaço destinado à produção a pasto, não é possível aplicar
toda a técnica do PRV para que os visitantes tenham ciência exatamente de suas dimensões.
Porém, mesmo assim, é oportunizado aos visitantes visualizarem a diversidade de pastagens,
conservadas, campineiras, sombreamento, bem como alternativas alimentares que se encontram
na vital, como mandioca e ramas de batata doce por exemplo. Inclusive, pode-se observar a
utilização de ervas medicinais e da homeopatia na agropecuária, práticas estas, habituais na
produção animal com tecnologia agroecologica. É importante salientar que, a vital como um todo,
traz uma proposta sistêmica de manejo, onde as diversas experiências apresentadas
retroalimentam-se.
Como forrageiras (usuais ou alternativas) e plantas fitoterápicas encontradas na vital,
podemos relacionar:

Gramíneas
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Além da área de pastagem formada por Tifton 85 (Cynodon spp), principal fonte de
alimentos para os ruminantes criados no sistema, a produção de outras forrageiras é estratégica
como reserva para os períodos de escassez de alimentos (secas e geadas). Dentre estas disponível
na VITAL, podemos elencar espécies como a Cana de Açúcar (Saccharum officinarum), Capim
Elefante (Pennisetum purpureum), Sorgo (Sorgum bicolor), Colonião (Panicum maximun) e
Milheto (Pennisetum glaucum).
A cana-de-açúcar destaca-se por ser muito utilizada nas propriedades rurais, pela sua
rusticidade, produtividade e adaptação aos diversos ecossistemas. Capaz de produzir em torno de
100 ton/ha/ano com corte por até cinco anos. É uma importante fornecedora de fibras e energia,
porém com baixo teor de proteína bruta, e por isso necessita suplementação (THIAGO e VIEIRA,
2002). No sistema agroecológico pode ser complementada com várias leguminosas, como
Leucena (Leucaena leucocephala), Feijão Guandu (Cajanus cajan), Amendoim
Forrageiro (Arachis pintoi) , Alfafa (Medicago sativa), entre outras.
Da mesma forma que a cana de açúcar, o capim elefante, o colonião, o sorgo forrageiro e
o milheto também necessitam de complementação proteica com leguminosas, mas são boas
alternativas para os períodos de escassez (RODRIGUES, et al; 2014).
Todas podem ser utilizadas trituradas, fornecidas verdes, mas também são alternativas para
silagem ou feno. Estas forrageiras além de diversificarem o agroecossistema têm como objetivo
manter o nível nutricional dos animais sem aumentar os custos de produção, trazendo resultados
realmente efetivos.

Leguminosas
De forma geral, as leguminosas forrageiras melhoram a produção animal, promove o
aumento da quantidade e qualidade da forragem ofertada, dentre os benefícios direto na
alimentação animal, as leguminosas apresentam também efeito indireto, relacionado com a
fixação de nitrogênio e contribuindo para o ecossistema da pastagem (MACEDO, 2005).
As leguminosas disponíveis na VITAL são Amendoim forrageiro (Arachis pintoi), Leucena
(Leucaena Leucocephala) e o Feijão guandu (Cajanus cajan). São apresentadas tanto na forma
solteira, como também na forma consorciadas, tendo objetivo de contribuir para a qualidade
dessas pastagens, devido ao elevado valor nutritivo e a boa digestibilidade pelo animal.
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No sistema agroecológico, como o proposto na VITAL, as leguminosas auxiliam no
fornecimento de nitrogênio, reduzindo a necessidade de adubações nitrogenadas com o passar do
tempo, sendo essencial para incrementar a produtividade e constituem um caminho na direção da
sustentabilidade de sistemas agrícolas e pecuários (BARCELLOS et al., 2008)
As leguminosas podem ser fornecidas diretamente sob pastejo com gramíneas, como o caso
do amendoim forrageiro (Arachis pintoi). A utilização para feno ou silagem são opção
sedimentadas, podendo ser usada como no caso da Leucena (Leucaena Leucocephala) e o Feijão
guandu (Cajanus cajan).

Raízes e Tubérculos
A utilização de raízes e tubérculos na alimentação de ruminantes, além de ser uma
alternativa de redução de custos na propriedade, melhoram a produção animal e promove aumento
da qualidade da forragem ofertada. As principais raízes e tubérculos encontradas na VITAL e
com potencial para alimentação de ruminantes, são Mandioca (Manihot esculenta); Batata Doce
(Ipomoea batatas); Beterraba (Beta vulgaris) (MARQUES, 1999)
Com a relação à quantidade e qualidade destes produtos, é importante destacar que eles
podem variar em função do local e época onde forem obtidos, podendo estar disponíveis em
pequenas ou grandes quantidades, ou ainda de forma sazonal. Sendo assim, torna-se necessário
destacar a importância da utilização de alimentos que possam substituir aqueles que são
tradicionais na alimentação animal (SANTOS,2014).

Planta Fitoterápica (Etnoveterinária)
A Fitoterapia é uma ciência milenar que busca o tratamento de patologias animais a base
de plantas medicinais. De acordo a isso, a etnoveterinária é uma ciência que abrange e estuda as
práticas populares utilizadas para o tratamento ou prevenção das doenças a favor do bem- estar
animal.
Dentre essas plantas, encontram-se na VTA disponibilizadas para visitas, 31 (trinta e uma)
espécies de vegetais consideradas fitoterápicas que não possuem o objetivo de exploração do
conhecimento etnoveterinário, mas que podem ser utilizadas para controles de enfermidades dos
animais.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
A experiência realizou-se com atividade avaliativa da disciplina Meio Ambiente e
Agroecologia do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural Sustentável da
Unioeste, em uma visita técnica (aula prática) na Vitrine Tecnológica de Agroecologia localizada
no Show Rural município de Cascavel, Oeste do Paraná no primeiro semestre de 2018.
Para descrever a experiência da produção animal a pasto, proposta na VITAL, foi realizada
uma visita para reconhecimento do local e a percepção de como é realizada a apresentação ao
público da produção animal, inserida num manejo agroecológico.
Para compreender o processo executado na VITAL, foram entrevistados três profissionais
que atuaram na organização do espaço desde os primeiros anos de atividade, sendo eles, Ronaldo
Pavlak, Vanice Marli Fülber e Simone Grisa, naquele momento vinculados à Itaipu, PósGraduanda da Unioeste e IAPAR, respectivamente. Os profissionais entrevistados relataram
questões relacionadas ao histórico da pecuária na VITAL, as alternativas alimentares disponíveis
e as plantas fitoterápicas existentes na VITAL que, sistematicamente são utilizadas na produção
animal a pasto.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS
Apesar do espaço reduzido na vital, a diversidade de material cultivado expressa o
potencial que uma unidade familiar pode ter ao adotar um manejo agroecológico. É de suma
importância perceber a correlação entre as unidades desenvolvidas e como elas interagem. A
produção vegetal diversificada serve de alimento para os ruminantes e estes retornam nutrientes
à produção vegetal através de compostos feitos de esterco e urina. É expressiva a qualidade destes
alimentos, demonstrados nas tabelas a seguir:
As gramíneas são a base nutricional de ruminantes em um sistema de pastoreio, e no método de
PRV são essenciais, por conta de suas características de suportar corte e pisoteio constante
(machado, 2004). A tabela a seguir traz as principais forrageiras utilizadas no brasil e que se
encontram cultivada na vital.
Tabela 01: Teores de matéria seca (MS%), nutrientes digestíveis totais (NDT, % MS), proteína
bruta (PB, % MS) e fibra em detergente neutro (FDN, % NS) em algumas gramíneas:
Forrageira
MS
NDT
PB
FDN
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Gramíneas
Brachiárias

Cynodon

Panicum

Pennisetum
Cana-deaçúcar
Silagem

Brizantha
Decubens
Humidícula
Plantaginea
Estrela
Coast-cross
Tifton 85
Colonião
Tanzânia
Mombaça
Capim elefante
Milheto
Planta inteira
Ponta

36,71
31,00
27,50
------------43,14
30,19
27,35
------26,67
21,00
28,09
28,54

49,29
58,19
-----------70,41
69,10
---53,02
------47,00
61,00
63,62
-----

7,36
6,72
6,66
9,00
11,34
17,89
8,12
6,40
8,35
9,87
6,60
8,50
2,56
5,10

79,16
74,64
75,09
----69,57
64,73
77,46
77,02
75,33
75,58
74,40
74,78
55,87
74,64

Milho
Sorgo

30,86
30,65

61,91
53,50

7,26
7,01

55,68
61,73

Fonte: tabela construída pelos autores, a partir de dados de DAMASCENO, ET AL. 2018.

Sabe-se que as gramíneas nem sempre conseguem suprir sozinhas a exigência nutricional
de uma vaca em lactação, a qual, com uma produção média de 10 litros leite por dia, necessitam
em torno de 13% de PB na alimentação (NATIONAL RESEARCH COUNCIL,
1988).
Como proposta de alternativas nutricionais para se complementar a alimentação animal, suprindo
assim suas necessidades nutricionais, a vital dispõe de leguminosas, raízes e tubérculos que
podem complementar a dieta de animais criados a pasto.
Na tabela (02) observa-se as leguminosas forrageiras encontrada na VITAL, com grande
potencial para serem utilizadas na alimentação animal.

Tabela 02: Características agronômicas e adaptativas EF (Exigência de Fertilidade do solo),
TMM (Tolerância ao Mau Manejo), PS (Produção de Sementes), VN (Valor Nutricional) de
algumas espécies e cultivares de leguminosas forrageiras no sistema agroecológico da VTA.
Espécies

Cultivar

Amendoim
forrageiro
(Arachis pintoi)

Amarillo

EF

PS

VN

Media
Media

Belmonte

TMM

Alta

Nula ou
desprezível

Alto, com alta
palatabiliade
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Feijão Guandu
(Cajanus cajan)
Leucena
(Leucaena
leucocephala)

Super N

Baixa

Media

Alta

Médio

Cunningham

Alta

Media

Alta

Alto, com alta
palatabiliade

Fonte: tabela construída pelos autores, extraído de BARCELLOS ET AL. (2008).

O consórcio de gramíneas com leguminosas num sistema de pastoreio é a possibilidade de
suprir a exigência nutricional do animal. São interessantes pela rusticidade, suportando
adversidades do manejo. Porém, é imprescindível a escolha de cultivares que mais se adaptam
para a região de acordo com suas características agronômicas.
O amendoim forrageiro (arachis pintoi) possui características interessantes, tais como:
elevada produtividade de forragem, altos teores de proteína bruta e digestibilidade, excelente
palatabilidade, resistência ao pastejo intenso aliado à ótima competitividade quando associado
com gramíneas. (NASCIMENTO, 2006). Devido à boa qualidade de planta forrageira, pode ser
utilizada tanto para o pastoreio quanto para produção de feno. Sendo assim, um alimento
volumoso, alternativo na alimentação de ruminantes.
Feijão Guandu (Cajanus cajan) utilizado como forrageira, especialmente em períodos de
seca, quando as pastagens apresentam baixo valor nutritivo. Apresenta característica importante
como baixa exigência a fertilidade do solo, média tolerância ao mau manejo. Pode ser fornecido
cortado (ramos com folhas e vagens) ou na forma de feno. Com grande fonte de proteína para a
alimentação animal o feijão guandu vem como uma boa opção, ricas em proteína e de menor
custo e produção (CARELLOS, 2013)
A Leucena (Leucaena leucocephala) é uma leguminosa perene, de porte arbustivo ou
arbóreo. Tem grande potencial para utilização como forragem para ruminantes, pois possui alto
valor nutricional, porém apresenta alta exigência a fertilidade do solo, apresenta media tolerância
ao mau manejo e possui uma excelente palatabilidade pelos animais. Em análises dos ramos finos
e folhas os teores médios de proteína bruta (PB) podem ser superiores a 20% (LIMA et al., 2006)
Devido à grande aceitação pelos animais, as leguminosas se tornam importante na
alimentação, visto que de modo geral possuem grande valor nutricional e são de fácil manejo. A
utilização de leguminosas contribui para que o produtor tenha maior ganho com o menor custo
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de produção. Sendo grande alternativa como fonte nutricional, principalmente no período de seca
com dificuldade de escassez de pastagem, podem ser utilizadas como banco de proteína em
diversas regiões do Brasil principalmente as espécies Leucaena leucocephala e Cajanus cajan.
De maneira menos usual, mas também com satisfatório potencial forrageiro, as raízes e
tubérculos também podem compor a dieta de animais criados a pasto. De acordo com a tabela
(03) podemos observar as raízes e tubérculos encontradas na VITAL, tem potencial para serem
utilizadas na alimentação animal.

Tabela 03: Características nutricionais MS (Matéria Seca), NDT (Nutrientes Digestíveis Totais,
energia), PB (Proteína Bruta), FB (Fibra Bruta) Ca (Cálcio), Fósforo (P), de algumas espécies e
cultivares de leguminosas forrageiras no sistema agroecológico da VTA.
Espécie
MS(g)
FB(g)
NDT(g)
PB(g)
Ca(g)
P(g)
FORRAGENS VERDE
Batata doce, ramas
158
39
129
23
4,1
1,1
Beterraba
açucareira, folhas

24

1,6

0,6

VOLUMOSOS SECOS/FENOS
698
126
440
188

29,5

7,4

876

283

537

114

9,6

2,3

Mandioca, planta
inteira

303

SILAGENS
84
201

20

1,7

0,4

Mandioca, parte
aérea
Mandioca, raiz

203

71

92

25

1,7

0,6

883

40

591

35

1

0,8

Mandioca, feno de
folhas
Mandioca, feno,
parte aérea

172

28

62

FRUTOS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, RESÍDUOS
Batata doce, raiz
324
11
249
18
0,3
Beterraba
açucareira
Beterraba forrageira

0,4

110

14

42

14

0,2

0,4

159

11

129

12

0,3

0,4
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Mandioca, raiz

396

Mandioca, farinha
Mandioca, raspas
secas

868
860

10
366
CONCENTRADOS
45
42

764
605

16

0,2

0,6

9
23

3,2
2

0,3
0,8

5,4

2,3

1,5

0,8

Mandioca, parte
903
247
541
109
aérea, desidr.
Mandioca, raízes,
873
76
688
24
desidratadas
Fonte: quadro construída pelos autores, extraído de KIRCHOF (2004).

Da Batata Doce (Ipomoea batatas) podem ser utilizadas tanto as raízes, como as folhas na
alimentação animal de ruminantes. Com relação a raiz, ela é rica em caroteno. Porém a raiz
fornecida mofada ao animal, pode conter metabólicos tóxicos potentes, causando intoxicação
alimentar. Recomenda-se fornecer até 10 kg por cabeça por dia de batata-doce. Com relação ao
fornecimento da rama, é rica em proteína (10,7%) e em vitaminas A e C. Pode ser fornecido sem
restrições aos ruminantes. Com o plantio entre setembro e dezembro, por meio de mudas, a partir
de março seguinte as ramas já podem começar a ser utilizadas (KIRCHOF, 2004).
A mandioca (Manihot esculenta) pode ser utilizada na sua integridade. A parte aérea da mandioca
(ramos, pecíolo e folhas) possui alto valor nutritivo, principalmente, proteína, carboidratos,
vitaminas e minerais, além de excelente aceitabilidade pelos animais. Pode ser utilizada nas
formas crua, desidratada ou fenada. As raízes da mandioca são uma excelente fonte de energia
(amido) para os ruminantes e pode ser empregada de diversas formas na alimentação animal,
como por exemplo a raiz desidratada, bem como o feno da parte aérea. O processamento da raiz
de mandioca produz resíduos que também podem ser utilizados na alimentação dos ruminantes
(CURCELI et al, 2008).
Com relação ao uso na mandioca na alimentação de ruminantes, recomenda-se o aproveitamento,
para alimentação animal, apenas do terço final da planta. Este manejo permite tanto o
aproveitamento de maior proporção de folhas para a ração animal, quanto a seleção das melhores
manivas para replantio. O ácido cianídrico da parte aérea da mandioca é muito tóxico, porém
evapora rapidamente, e pôr isso, seu teor começa a baixar logo após a colheita. Em vista disso,
aconselha-se que, antes de ser fornecida aos animais, a parte aérea da mandioca brava passe pôr
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um processo de murcha durante 24 horas. Dessa forma, o teor de ácido cianídrico desce a níveis
não tóxicos. Recomenda-se picá-la e usar em até 50% nos volumosos. Para bovinos adultos
fornecer em doses crescentes de 2 até 15 kg por dia (KIRCHOF, 2004).
` Da beterraba açucareira e forrageira (Beta vulgaris), recomenda-se o fornecimento da raiz, de
forma picada, com limite de até 30 kg por cabeça por dia. Quantidades superiores a isso podem
causar perturbações digestivas e de metabolismo em geral, assim como, acidose.
(KIRCHOF, 2004).
Finalmente, as plantas medicinais também possuem importância no manejo de animais em
sistemas agroecológicos. Segundo Grisa (2018), dentre as plantas medicinais encontradas na VTA
e que podem ser utilizadas pela etnoveterinária pode-se citar:

Tabela 04: Plantas Fitoterápicas utilizadas no tratamento animal de
popular.
Planta
Parte da
Bovino
Planta
Vermes Chatos
Abobora
Semente
Abobra tenuifolia
Antissepsia de Úbere
Alecrim do Campo
Baccharis
Folhas
dracunculifolia
Bronquite
Agrião
Folhas/Talo
Nasturtium officinale
Verme Redondo
Alho
Allium sativum
Bronquite, Cicatrizantes,
Macerado
anti inflamatório.
Mastite
Ameixa
Cascas
Ximenia americana
Eliminar Placenta e
Arruda
Folhas
Ruta graveolens
Úbere empedrado
Babosa
Aloe vera

Folhas

Banana
Musa acuminata

Folhas

Café
Coffea arabica

Em pó

acordo com a tradição
Caprinos/Ovinos
Vermes Chatos
Antissepsia de
Úbere
Bronquite
Verme Redondo

Mastite
Eliminar Placenta e
Úbere empedrado

Feridas

Feridas

Verminose

Verminose

Timpanismo

Timpanismo
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Carqueja
Baccharis trimera

Hastes

Erva Doce
Pimpinella anisum

Folhas

Eucalipto
Eucalyptus sp

Folhas

Fedegoso
Heliotropium indicum

Raizes

Funcho
Foeniculum vulgare

Folhas/Talos

Diarreia/Mastite

Diarreia/Mastite

Colicas

-

Bronquite

Bronquite

Retenção de placenta

Retenção de
placenta

Timpanismo

Timpanismo

Gengibre
Zingiber officinale

Raizes

Timpanismo

Timpanismo

Goiaba
Psidium guajava

Folha Seca

Diarreia

Diarreia

Guaco
Mikania glomerata
Spreng
Hortelã Mentha
sp

Folha Seca
Folha Verde

Bronquite
Antitermico

Bronquite
Antitermico

Folha

Verme Redondo

-

Limão
Citrus limonum

Fruto

Verminose

Verminose

Linhaça
Linum usitatissimum

Semente

Timpanismo

Timpanismo

Mastite
Verme Redondo

Mastite
Verme Redondo

Verminose

Verminose

Boqueira
Ectima Contagioso
Verminose

Boqueira
Ectima Contagioso
Verminose

Fratura

Fratura

Empanzinamento
Timpanismo

-

Linhaça + Iodo
Losna
Artemisia absinthium

Folhas

Mamão
Carica papaya

Folhas

Mamona
Ricinus communis

Azeite

Mastruz
Henopodium
ambrosioides
Mastruz + Coloral H
ambrosioides./ Bixa
orellana
Nim
Azadirachta indica

Folhas

Folhas/Pó
Folha
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Picão
Bidens pilosa
Pimenta Malegata
Capsicum frutescens

Planta Verde
Frutos

Tônico e Purificador de
Sangue
Mal do Casco

Pimenta do Reino Piper
Sementes
nigrum
Romã
Punica sp.

Raizes

Salvia
Salvia officinalis

Folhas Seca

Tônico e
Purificador de
Sangue
Mal do Casco
Verminose

Vermes Chatos

Vermes Chatos

Diarreia

Diarreia

Folhas e Raizes Antinflamatório e
Antinflamatório e
Tansagem
Plantago major
Cicatrizante
Cicatrizante
Fonte: MORAIS, (2015, p.31), Extraido de Burg e Mayer (2001), Adaptado pelos autores.
Observando-se na tabela 03, as plantas disponíveis na VITAL para uso da etnoveterinária
também são encontradas nas Unidades de Produção Familiar da região Oeste Paranaense, sendo
necessário nesse caso, que extensionistas e pesquisadores aprofundem e promovam atividades de
cursos e dia de campo para conhecimento e estudos desses medicamentos fitoterápicos.
5. CONCLUSAO
A vital é um espaço “ímpar” no evento do “show rural COOPAVEL”, símbolo de vida e
esperança aos que a visitam, pela sua exuberância e diversidade. A produção animal, dentro da
vital é um eixo na produção agroecológica, contribuindo com a ciclagem energia e de nutrientes
no agroecossistema, fortalecendo a sua sustentabilidade.
A pecuária no oeste paranaense é bastante expressiva, uma das principais bacias leiteiras
do estado. Embora a exposição da área de manejo animal na VITAL pareça apenas contemplativa,
consideramos essencial a possibilidade de se demonstrar a ciclagem de nutrientes e energia que a
produção animal pode proporcionar em uma unidade de produção familiar. O grande objetivo da
VITAL é trazer ao público a compreensão da ciclagem sistêmica possível em um
agroecossistema, promovendo segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, econômica e
social, da forma que a agroecologia propõe.
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BIODIVERSIDADE COMO SUSTENTABILIDADE: PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO
CONVENCIONAIS (PANC) NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
BIODIVERSITY AS SUSTAINABILITY: NON CONVENTIONAL FOOD PLANTS IN
SCHOOL FEEDING
Mariana Grisa Simonetti315
Luciana Oliveira de Fariña2
Grupo de Trabalho: GT3 - AGROECOLOGIA

Resumo

Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica que aborda a importância de mercados alternativos que possibilitem
a construção da sustentabilidade no sistema agroalimentar atual, partindo de políticas publicas como o Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Seu objetivo é verificar a possibilidade de inclusão de Plantas
Alimentícias Não Convencionais (PANC) na alimentação escolar. Neste contexto, o artigo faz um parâmetro da
agricultura familiar tradicional à moderna, destaca os problemas relativos ao sistema hegemônico de produção e
distribuição de alimentos, discutindo as inter-relações com a agricultura familiar e com os circuitos locais de
comercialização e a valorização da biodiversidade na alimentação. Alem de apresentar uma argumentação
favorável ao desenvolvimento sustentável. Como resultado tem que, a aproximação da agricultura familiar de
programas caracterizados pelo consumo regular de alimentos, como o PNAE, pode ser uma alternativa viável para
dar sustentabilidade à produção e aos produtores, valorizando as práticas agroalimentares locais e os cultivos
diversificados. Recomenda-se a realização de estudos que avaliem como se dá a inclusão das PANC no PNAE no
sentido da estruturação desse sistema sustentável de produção e distribuição de alimentos.

Palavras-chave: Alimentação Escolar, Agricultura Familiar, Mercados alternativos,
Biodiversidade, Sustentabilidade.
Abstract
It is a bibliographical review article that discusses the importance of alternative markets that allow the
construction of sustainability in the current agro-alimentary system, starting with public policies such as the
National School Feeding Program . Its objective is to verify the possibility of including Non-Conventional Food
Plants in school feeding. In this context, the article makes a parameter of traditional to modern family agriculture,
highlights the problems related to the hegemonic system of food production and distribution, discussing the
interrelationships with family agriculture and local marketing circuits and the valorization of biodiversity in food.
In addition to presenting a favorable argument for sustainable development. As a result, the approximation of
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family farming to programs characterized by regular food consumption, can be a viable alternative to give
sustainability to production and to producers, valuing local agri-food practices and diversified crops. It is
recommended to carry out studies inclusion of Plants in the Program in the direction of the structuring of this
sustainable system of production and distribution of foods is recommended.

Key words: School Feeding, Family farming, Alternative Markets, Biodiversity, Sustainability.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, grande parte do abastecimento do mercado interno é feito pela Agricultura
Familiar, com uma vasta gama de produtos que compõem a dieta básica alimentar da população
(BRASIL, 2006). Entretanto, no contexto das políticas publicas a agricultura familiar ainda é
marginalizada, já que as políticas são quase sempre, direcionadas ao modelo agrícola
dominante.
Como característica do modelo familiar de produção destaca a estreita relação entre
trabalho e gestão, um modelo de produção conduzido pelos proprietários, a diversificação
produtiva, o respeito dos recursos naturais e qualidade de vida, a utilização do trabalho
assalariado em caráter complementar e a tomada de decisões ligadas à imprevisibilidade do
processo produtivo (FAO/INCRA, 1994 apud OLALDE, 2012).
Por estar presente a multifuncionalidade na agricultura familiar, tem-se observado que,
além da produção de alimentos e matérias-primas, ela também favorece o emprego de praticas
produtivas mais equilibradas, como diversificação do cultivo, menor uso de insumos e
preservação da natureza (OLALDE, 2012).
Desta forma, a agricultura familiar, por atender aspectos sociais e ambientais, é vista
como determinante para o desenvolvimento rural sustentável, uma vez que procura equilibrar
as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento.
Os modos de produção da agricultura familiar no contexto da Agroecologia e
Agrobiodiversidade são os conhecimentos que abrangem a sustentabilidade da agricultura.
De um ponto de vista agroecológico, a “sustentabilidade” e/ou “desenvolvimento rural
sustentável”, não é um conceito absoluto, mas, ao contrário, só existe mediante contextos
gerados como articulação de um conjunto de elementos que permitem a perdurabilidade no
tempo dos mecanismos de reprodução social e ecológica de um etnoecossistema. Entre outros a
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potencialização da diversidade local, tanto biológica como sócio-cultural (GLIESMANN,
2000).
A partir dessa premissa, há que se pensar em ações para modelos de desenvolvimento
rural que tenham o conhecimento local como elemento transformador e estratégico em direção
a formas mais respeitosas de produção.
Em relação ao mercado, a procura por esse tipo de produto vem se mostrando crescente
e promissora em todo o país através dos principais canais de comercialização, como feiras, lojas
especializadas, unidades de alimentação e nutrição e o mercado institucional, no qual o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o principal exemplo.
Cabe aqui destacar o papel da escola na formação de valores ligados aos hábitos
alimentares e a nutrição para promoção da saúde a partir do contexto da sustentabilidade.
A agricultura intensificada de larga escala e a homogeneização da produção de alimentos
modificaram o tipo, a qualidade e a quantidade de alimentos de muitos consumidores. Alimentos
frescos produzidos localmente foram substituídos por alimentos processados mais baratos e
fáceis de comer, mas geralmente mais ricos em gorduras, açúcar e/ou sal, como doces,
refrigerantes, petiscos, salgadinhos, biscoitos e outros produtos à base de grãos altamente
refinados. Essa é uma das causas principais que levaram muitos países, em particular aqueles
em rápido desenvolvimento, à transição nutricional: passando de uma alta prevalência de
subnutrição para um aumento de sobrepeso e obesidade na população (KENNEDY et al., 2011;
JOHNSTON et al., 2014). Tal aumento tem um impacto negativo, não apenas nos sistemas de
saúde, mas também implicações econômicas, sociais e ambientais. Segundo Triches e Schneider
(2010),
“com base nessas referências é que o papel do Estado se sobressai como
responsável pela construção e consolidação de modelos alimentares
diferenciados que possibilitem o enfrentamento de ambas as
problemáticas de produção e de consumo”.

Quanto aos aspectos nutricionais de alimentos silvestres produzidos nos modelos
sustentáveis de produção, embora não comprovado cientificamente, mas cabe ressaltar, ao fato
de que, a simples ausência de agrotóxicos na grande maioria destes produtos, já os coloca em
vantagem em relação aos produtos alimentares convencionais.
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Ademais, a variedade de alimentos produzidos em uma determinada área e os nutrientes
que eles contêm, terá impacto direto na saúde humana e no estado nutricional das pessoas que
ali vivem (GIZ, 2016).
Desse modo, a alimentação escolar fornece excelente ponto de entrada para alimentos da
agrobiodiversidade, pode ser um canal eficaz para introduzir alimentos com alto valor
nutricional na alimentação das crianças e, ao mesmo tempo, fornecem um mercado estável para
os produtores rurais.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Da agricultura tradicional à agricultura moderna

A agricultura surge há aproximadamente 10.000 anos atrás, quando a humanidade
iniciou um processo de domesticação e transformação de ecossistemas naturais para
ecossistemas cultivados. Gradativamente deixando de explorar populações de vegetais e de
animais (MAZOYER; ROUDART, 2010). Em um período anterior a agricultura as mulheres
eram as responsáveis pela coleta das plantas e com isso, já iniciavam os primeiros sistemas de
cultivos com as sementes destas, enquanto que os homens caçavam (SHIVA, 2003).
O sistema de produção tradicional tem evoluído em diferentes contextos e regiões do
mundo, apesar disso, podem-se destacar alguns aspectos semelhantes no que tange: a
diversidade biológica, ao manejo e conservação dos recursos naturais, a agroecossistemas que
apresentam resistência contra perturbações e a formas coletivas de organização para acesso dos
recursos e distribuição dos benefícios (ALTIERI; TOLEDO, 2011).
Mas mesmo que a agricultura tradicional represente cerca de 60% das terras cultivadas
(ALTIERI, 2012); esse sistema sofre com forte influencia dos sistemas agrários modernos, que
medram de novas práticas e meios de produção (MAZOYER, ROUDART, 2010).
Desta forma, a agricultura tem sofrido mudanças ao longo do tempo. A passagem da
agricultura tradicional para a moderna teve inicio na chamada Primeira Revolução Agrícola a
partir do século XVIII em diversas regiões europeias, com a aproximação entre as práticas
agrícolas e pecuárias através de cultivo de plantas forrageiras alternando com o plantio de outras
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espécies, resultando na elevada produção de alimentos, que possibilitou o abastecimento
alimentar e de outras matérias-primas para Revolução Industrial (EHLERS, 2008).
A partir daí, a intensificação e expansão de elementos como: adubos químicos,
mecanização, sementes modificadas, resultou na Segunda Revolução Agrícola também
denominada de Revolução Verde, que tivera como objetivo aumentar os índices de
produtividade, substituindo os modelos de produção tradicional por um conjunto de práticas
homogêneas (ELHERS, 2008).
A Revolução Verde contribuiu para o aumento na produção de alimentos. Em
contrapartida, há crescentes evidências sobre os impactos negativos dos sistemas modernos de
agricultura intensiva sobre o meio ambiente e modo de vida das pessoas, assim como da
incapacidade dos mesmos em atender as necessidades nutricionais da crescente população
(LEFF, 2006; SARANDÓN; FLORES, 2014).
As áreas cultivadas, o suprimento de alimentos e os hábitos alimentares, de forma geral,
se tornaram mais simplificados e homogêneos. A agricultura se tornou o principal propulsor das
perdas de paisagens naturais e de biodiversidade (FANZO et al., 2013). Essa substituição da
diversidade biológica pela homogeneização dos sistemas de cultivo resulta em desequilíbrios
ecológicos, o que promove a dependência, cada vez maior, das unidades produtivas a insumos
externos (SHIVA, 2003; CAPORAL, 2009; ALTIERI, 2012).
Neste contexto de intensa ação humana sobre recursos naturais e degradação do meio
ambiente, passam a existir preocupações acerca destes problemas, surge então, a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ou então Conferência de Estocolmo em
1972, um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o Meio Ambiente. É
neste momento que vem a tona a noção de ecodesenvolvimento - Crescer sem destruir –
(SACHS, 1985) e que mais tarde, em 1987 com o relatório de Brundtland - Nosso futuro comum
- evoluiria para a noção de desenvolvimento sustentável (FAVARETO, 2006).
Considerando os problemas expostos na seção anterior, e o novo paradigma do
desenvolvimento, torna-se fundamental construir uma argumentação favorável ao
desenvolvimento sustentável e a produção de alimentos em escala local ou regional.
A iniciar pela substituição do termo “ecodesenvolvimento” para “desenvolvimento
sustentável”. Enquanto ecodesenvolvimento trazia a ideia de incompatibilidade entre o
crescimento econômico e a proteção ambiental; desenvolvimento sustentável preza pela
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compatibilidade, defendendo ser possível associar o crescimento econômico com a conservação
ambiental (VEIGA, 2005).
O desenvolvimento sustentável tem como linha central a melhoria da qualidade de vida
humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. Desta forma contrapõese à visão tradicional de desenvolvimento, herdada do século XIX, que privilegia o crescimento
econômico e a industrialização como sinônimos de desenvolvimento, desconsiderando o caráter
finito dos recursos naturais e a exclusão social (PELICIONE e AZEVEDO, 2011; ASSIS, 2006).
Para Sachs (1993), o conceito de sustentabilidade deve transcender o significado de
crescimento econômico; é vista como um processo multidimensional, quais sejam as dimensões
políticas (nacional e internacional), econômicas, espaciais, culturais, psicológicas, e sobre tudo,
as dimensões sociais e ambientais.
Com isso, o desenvolvimento sustentável, tem de estar relacionado, sobretudo com a
melhoria da qualidade de vida de forma integral e duradoura para todos os indivíduos (SEN,
2010).
Souza (2012, p. 4), considera-se sistema produtivo sustentável:
“todo aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de
recursos naturais e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural
e tendo por objetivo a auto sustentação no tempo e no espaço, a
maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de
energias não renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e
outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente
modificados ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo de
produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos,
privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana.”

Ademais, a promoção do desenvolvimento sustentável esta diretamente ligada à
valorização do meio rural, uma vez que a agricultura familiar apresenta vantagens econômicas,
sociais e ambientais, produzindo alimentos carregados de atributos culturais e locais frente à
padronização da produção em grande escala (ICCA, 2012), o que a torna um principio para o
desenvolvimento sustentável.

O esgotamento do sistema agroalimentar hegemônico

O sistema agroalimentar moderno baseou-se na Revolução Verde, que se pauta nos
avanços tecnológicos e nas descobertas científicas vinculadas à indústria. Conforme afirma
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Triches (2010), o atual modelo de produção está pautado na agricultura intensiva, mecanizada,
com elevada utilização de produtos químicos, crescente processamento dos alimentos, cadeias
longas de abastecimento, padronização de hábitos alimentares e com uma grande interferência
do comércio internacional no provimento alimentar doméstico.
Para Azevedo e Rigon (2010) as relações sociais e econômicas nas sociedades modernas
tornam-se cada vez mais complexas e a crescente industrialização e mecanização da agricultura
favorecem o êxodo rural e o aumento desordenado da população urbana. As cidades passam a
depender cada vez mais do meio rural para garantir seu consumo alimentar, e neste sentido as
autoras advertem que o sistema alimentar atual tem se mostrado distante do compromisso de
garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas
compreende sistema alimentar como um processo que abrange o acesso à terra, à água e aos
meios de produção, assim como as formas de processamento, de abastecimento, de
comercialização e de distribuição, a escolha e o consumo, incluindo as práticas alimentares, até
a geração e a destinação de resíduos (BRASIL, 2012).
Villa Real (2011) menciona que a crise do sistema de produção e distribuição de
alimentos aumenta a insegurança alimentar nas cidades, afetando o poder de compra dos
consumidores devido às variações nos preços e na renda, fato que interfere negativamente na
qualidade da dieta da população.
Referindo-se a pobreza rural, Marques (2010), afirma que muitas críticas se dirigem ao
descaso com as condições de vida e de produção da maior parte das famílias agricultoras do
mundo, que constituem o grupo social mais afetado pela insegurança alimentar. Neste sentido,
Belik e Souza (2009) sublinham que para o enfrentamento da pobreza e da fome na América
Latina, é essencial a complementação de esforços entre as comunidades, entidades
governamentais e agencias multilaterais.
Acrescenta-se que a importação e a exportação intercontinental de alimentos têm
crescido nos últimos anos, estimulando a conexão de sistemas alimentares locais a um sistema
alimentar global gigantesco, que além de requerer grande quantidade de energia para transporte
pode exacerbar o problema das desigualdades e afetar negativamente agroecossistemas
sustentáveis em todo o mundo, na medida em que aumentam a dependência de insumos externos
como sementes, fertilizantes, agrotóxicos e maquinaria (GLIESSMAN, 2000).
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O esgotamento deste modelo convencional orientado para obtenção de crescente
produtividade, com base em alto consumo energético, configura uma crise de amplo escopo
que requer repensar os formatos tecnológicos empregados, conclui Marques (2011).
Para vários críticos, a mecanização da agricultura moderna rompeu com métodos
tradicionais de cultivo ambientalmente mais adaptados e, portanto, mais sustentáveis. Assis
(2006) corrobora com esta ideia, lembrando que nos marcos da concepção modernizadora da
agricultura, pacotes tecnológicos tidos como de aplicação universal foram incorporados em
situações ecológicas profundamente distintas, sendo que na natureza a estabilidade está
intimamente ligada à diversidade e, nestes moldes, a agricultura rompe com este equilíbrio ao
estabelecer uma simplificação do ecossistema original.
Considerando o exposto é conveniente se apropriar da definição de Gliessman, (2000, p.
61):
“Um agroecossistema é um local de produção agrícola – uma propriedade
agrícola, por exemplo – compreendido como um ecossistema. O conceito
de agroecossistema proporciona uma estrutura com a qual podemos
analisar os sistemas de produção de alimentos como um todo, incluindo
seus conjuntos complexos de insumos e produção e as interconexões que
os compõem.”

A diminuição dos impactos dos sistemas produtivos sobre o ecossistema natural
envolve, portanto reconhecer e respeitar a integridade de seus componentes e processos,
especialmente da biodiversidade.
Para o movimento Slow Food (2012, p. 11) “o termo biodiversidade indica o conjunto
de todas as formas de vida no planeta, o que significa não apenas espécies individuais, mas
também ecossistemas inteiros”. Compreende as variedades de seres em cada espécie, a
multiplicidade e o equilíbrio dinâmico, de acordo com as características de cada região, de cada
ecossistema e de suas características genéticas (BRASIL, 1992).
Na opinião de Villa Real (2011), no meio rural, além do desgaste do solo, a
especialização da agricultura causou a poluição da água e do ar, bem como a perda da
biodiversidade e o declínio de uma variedade de grãos utilizados na alimentação humana.
Assim, o padrão atual de produção tem gerado consequências nefastas para a segurança e
soberania alimentar, diminuindo a qualidade das dietas com repercussões e no estado
nutricional da população.
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Azevedo e Rigon (2010) apontam outra questão importante que pode colocar em risco o
equilíbrio natural e a biodiversidade dos ecossistemas. Trata-se do processo de flexibilização do
marco legal que regulamenta as questões relacionadas ao uso das sementes, como a liberação
dos transgênicos, que tende a refletir de maneira negativa sobre o ambiente, a capacidade de
produção dos agricultores familiares e a biodiversidade alimentar.
Diante do exposto fica evidente que os problemas da exclusão social, da fome e da
degradação ambiental, estão fortemente relacionados à dominação capitalista dos fatores de
produção e à globalização da economia alimentar. Esses problemas põem em cheque o atual
modelo de produção e consumo alimentar e sua relação com a natureza e com os processos de
saúde e doença.
Desenvolvimento de mercados para alimentos da biodiversidade
Os sistemas alimentares variam consideravelmente ao redor do mundo e incluem
diversos elementos. Mas, em geral, os mercados convencionais de larga escala evoluíram
juntamente com a agricultura industrial (uso intensivo de insumos e produção uniforme de larga
escala de um número limitado de tipos de lavouras e de animais).
Isso resulta em sistemas alimentares que, atualmente, são dominados por um reduzido
número de espécies e variedades de plantas. Essa especialização tecnológica e “simplificação”
inibe a produção, comercialização e consumo de muitas opções de alimentos derivados da
biodiversidade – fomentando perdas da biodiversidade e diminuindo a diversidade de alimentos
nos mercados e na alimentação mundial (IPES-Food, 2016; FAO, 2016).
Com a expansão da agricultura industrial moderna, muitos agricultores deixaram de
produzir alimentos que tradicionalmente cultivavam e os substituíram por outros que têm
mercado garantido.
Alimentos da biodiversidade que são ou foram tradicionalmente utilizados como
alimento passaram a ser negligenciados e subutilizados, sobrevivendo apenas nas mãos de
poucos pequenos produtores e extrativistas, e usados principalmente para consumo próprio ou
local. Enquanto isso, as cadeias de valor formais de alimentos, e as tecnologias desenvolvidas
para as mesmas, impulsionam os sistemas alimentares e o ambiente alimentar em direção à
homogeneização e simplificação, estimulam maior produção e consumo de alimentos
processados feitos basicamente com grãos ricos em calorias (como trigo, milho e arroz),
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juntamente com outras culturas oleaginosas e açucareiras (FAO, 2016). Em muitos casos, tais
alimentos são mais acessíveis aos consumidores do que opções nutritivas como frutas e
verduras. O resultado disso é um declínio na diversidade e na qualidade nutricional da
alimentação, especialmente para populações de baixa renda.
Outros fatores atualmente dificultam o desenvolvimento de mercados para alimentos da
biodiversidade, tais como diferenças culturais ou intergeracionais na percepção de importância
e valor de tais alimentos, pouca estrutura de mercado e de instalações para processamento e
armazenamento, falta de conhecimento sobre formas de agregar valor aos produtos, ausência de
desenvolvimento e disseminação de tecnologias específicas para diferentes alimentos da
biodiversidade, e mercados que demandam uma disponibilidade de alimentos uniforme,
constante ao longo do ano e em grandes quantidades (FAO, 2011).
Desta forma, para que a diversidade na produção de alimentos possa influenciar os
sistemas alimentares e, consequentemente, a alimentação da população, são necessários
mercados e cadeias de valor de alimentos bem estruturados, pois eles exercem papel importante
na conexão entre os produtores, os atores das cadeias de valor e os consumidores, assim como
na definição dos preços de alimentos e na produção em maior escala de alimentos da
biodiversidade, tanto cultivados como silvestres.
A inclusão de mais cadeias de valor de alimentos da biodiversidade nos sistemas e
ambientes alimentares começa com a produção agrícola, mas mudanças em uma etapa da cadeia
de valor - seja no início com os produtores, nas etapas intermediárias de processamento e
comercialização ou no fim da cadeia, com os consumidores - dependem de (e influencia) as
outras etapas (FAO, 2011).
O fortalecimento de mercados e a diversificação da produção podem ser
complementares, desde que consumidores e comerciantes exijam e apoiem uma maior
diversidade de alimentos. Isso requer ação coordenada e instituições públicas e privadas atuando
em conjunto para desenvolver e implementar políticas e estratégias que deem suporte a sistemas
alimentares mais sustentáveis e diversificados, incluindo: melhoria ou criação de infraestrutura
de mercado para a biodiversidade; capacitação de produtores; conscientização do consumidor
para aumentar a demanda pelos alimentos da biodiversidade (FAO, 2016).
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Com isso, é crucial fortalecer pequenos produtores, mais precisamente cadeias de valor
de alimentos formadas por vários pequenos produtores, que tendem a ser mais efetivas na
conservação da biodiversidade do que as formadas por poucos grandes produtores.
Com a criação e o fortalecimento de cadeias de valor para esses alimentos, agricultores
podem alcançar mercados urbanos e também contribuir para diversificar e melhorar o valor
nutricional da alimentação de populações urbanas. Na medida em que a produção de alimentos
continua a se concentrar em poucas espécies e variedades de plantas e raças de animais e que as
espécies silvestres são cada vez mais ameaçadas, cresce a necessidade de preservar e proteger a
identidade desses alimentos para as futuras gerações (DECLERCK et al., 2011).
Compras públicas de alimentos: uma oportunidade real de comercialização direta para a
integração da biodiversidade
A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção
da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento
humano, com qualidade de vida e cidadania. No plano individual e em escala coletiva, esses
atributos estão consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os quais foram
posteriormente reafirmados no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (1966) e incorporados à legislação nacional em 1992 (BRASIL, 2012).
O Direito Humano à Alimentação, assim como todos os direitos humanos, é universal e
indivisível. Na agenda 21 (plano de ação da sociedade civil, governos e Nações Unidas para
todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente), a erradicação da fome como
responsabilidade conjunta dos países está listada no capítulo 3. Desde 1996, depois da Cúpula
Mundial da Alimentação de Roma, o Brasil afirmou com diversos países o compromisso comum
de reduzir pela metade os índices de insegurança alimentar crônica até no mais tardar 2015
(BRASIL, 1992).
Neste sentido a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, que aconteceu no Brasil, tinha como proposta renovar o compromisso político das
nações para estabelecer uma agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas,
a partir da avaliação do progresso e das dificuldades que impediram a implementação das
decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e
emergentes (ICAA, 2012).
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Assim podemos pontuar que a luta defendida por Josué de Castro pela adoção de um
modelo de desenvolvimento econômico sustentável e uma sociedade sem miséria e sem fome é
ainda um tema crucial, que merece especial atenção por parte dos governos, das instituições
acadêmicas e da sociedade.
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN aprovada em 1999, apresenta
um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta e o acesso de alimentos para toda a
população, promovendo a nutrição e a saúde (CONSEA, 2010). De acordo com esta política,
no conjunto dos componentes voltados para a segurança alimentar e nutricional, estão o crédito
agrícola, inclusive o incentivo ao pequeno agricultor; a avaliação e a adoção de tecnologias
agrícolas e industriais; os estoques estratégicos; o cooperativismo; a importação, o acesso, a
distribuição, a conservação e o armazenamento de alimentos; o manejo sustentado dos recursos
naturais, entre outros (BRASIL, 2012).
Sendo assim a alimentação e a nutrição não podem ser entendidas como processos
eminentemente fisiológicos, passados no interior do organismo e separados do componente
social.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um dos maiores programas
na área de alimentação escolar no mundo. O mercado institucional criado por este programa –
destaca-se aqui a Lei nº 11.947/2009, a qual exige que no mínimo 30% dos recursos
provenientes do governo federal para sua execução, sejam utilizados para compra de produtos
oriundos da agricultura familiar - pode se configurar como um importante canal de
comercialização para agricultores, apoiando o desenvolvimento econômico sustentável,
associado à melhoria da qualidade de vida e à ampliação da cidadania no meio rural (TRICHES,
et al 2019).
Diante do exposto pode-se ter ideia da importância e a pertinência de se estudar o PNAE
como ação estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar a partir da perspectiva da
sustentabilidade como campo de estudo que reverbera com as premissas da promoção da saúde
e do desenvolvimento rural.
Os programas de compras públicas de alimentos colocados em prática por conselhos
locais, governos e organizações não governamentais são plataformas nas quais alimentos da
biodiversidade podem ser diretamente inseridos.
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Neste sentido, a inclusão da biodiversidade em políticas públicas de alimentação e
nutrição, em mercados e nos hábitos alimentares, pode contribuir para a melhoria do estado
nutricional da população, para melhorar a renda e a qualidade de vida de produtores rurais e
para a conservação da biodiversidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que discutir sobre maneiras alternativas de produção de alimentos pela
agricultura familiar torna-se crucial, visto que persistem e agravam-se importantes problemas
sociais e ambientais relacionados ao sistema agroalimentar atual ameaçando a saúde dos
consumidores e a Segurança Alimentar e Nutricional em nosso país.
As desigualdades sociais causadas pela concentração de bens, ligadas à supremacia do
capital sobre o trabalho, as crises ambientais em decorrência da intensificação da agricultura
em larga escala e os efeitos sobre a qualidade de vida da população têm feito parte dos debates
sobre a atuação do Estado no sentido de promover o desenvolvimento sustentável.
A aproximação da agricultura familiar de programas caracterizados pelo consumo
regular de alimentos, como o PNAE, parece uma alternativa viável para dar sustentabilidade à
produção e aos produtores, valorizando as práticas agroalimentares locais e os cultivos
diversificados. Portanto recomenda-se a realização de estudos que avaliem como se dá a
inclusão das PANCs no PNAE no sentido da estruturação desse sistema sustentável de produção
e distribuição de alimentos, verificando se atende a processos socialmente justos,
economicamente viáveis e ambientalmente adequados, possibilitando o crescimento da
economia no contexto do desenvolvimento sustentável.
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A AÇÂO DE EXTENSÃO RURAL DA COOPERATIVA CENTRAL CRESOL BASER:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
THE RURAL EXTENSION OF THE COOPERATIVE CENTRAL CRESOL:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.
Dirceu Basso316
Ari de David317
Nardel Luiz Soares da Silva318

Grupo de Trabalho: 09 – Extensão Rural, Juventude e Sucessão Rural, Turismo Rural.
Resumo
O artigo visa contribuir com as reflexões da Ação de Extensão Rural da Cresol Baser, uma
demanda do quadro social por serviços de extensão rural aos cooperados. Fato esse que
demandou reflexões no âmbito da Cresol Baser, realizadas em parceria com instituições afins.
As ações de extensão necessitam promover mudanças (técnicas, sociais e organizacionais) que
causem melhorias nos projetos produtivos, produzam algum dinamismo econômico, ampliem os
ativos (fatores) das famílias e que ampliem o acesso aos direitos sociais. O estudo priorizou a
perspectiva qualitativa e valorizou as categorias analíticas de racionalidade, ator social, conflito
social e construção social. Além da revisão bibliográfica, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas e, ainda, o pesquisador participou de atividades da Ação de Extensão Rural. A
implementação da ação de extensão rural está em sintonia com a missão da Cresol Baser no que
se refere ao acesso ao conhecimento e a melhoria de qualidade de vida dos beneficiários.
Palavras-chave: Extensão Rural; Cresol Baser; Cooperativismo; Agricultura Familiar.
Summary
The article aims to contribute to the reflections of the Rural Extension Action (RE) of Cresol
Baser, a social demand for rural extension services to the cooperative. This fact demanded
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reflections within the framework of Cresol Baser, carried out in partnership with related
institutions. Extension actions need to promote changes (technical, social and organizational)
that cause improvements in productive projects, produce some economic dynamism, expand the
assets of families and broaden access to social rights. The study prioritized the qualitative
perspective and valued the analytical categories of rationality, social actor, social conflict and
social construction. In addition to the bibliographic review, semi-structured interviews were
carried out, and the researcher participated in rural extension activities. The implementation of
the rural extension action is in line with the mission of Cresol Baser regarding access to
knowledge and improvement of quality of life of the beneficiaries.
Key words: Rural extension; Cresol Baser; Cooperativism; Family farming.

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo tem o propósito de contribuir com as reflexões acerca da experiência
da “Ação de Extensão Rural”, inserida no Departamento de Empreendedorismo Rural e Urbano
e vinculado a Diretoria de Comunicação e Relacionamento, da Cresol Baser 319. A iniciativa
resultou de uma demanda do quadro por serviços de orientação técnica aos cooperados durante
a realização do último Planejamento Estratégico Participativo (PEP), para o período de 2016 a
2020.
No segundo semestre de 2015 iniciaram-se as ações de extensão com um
acompanhamento inicial à 125 estabelecimentos familiares. Atualmente a Ação de ER atende
mais de quatrocentas famílias. Quase duas dezenas de profissionais participam na execução das
ações de extensão rural, com diferentes níveis de formação e de experiências profissionais, junto
aos agricultores familiares.
Diversas são as experiências de ER (ou ATER) que foram e estão sendo implementadas
por diferentes atores sociais (governamentais e não-governamentais) nas últimas décadas. Diante
desse fato, a ER se apresenta como um conjunto bastante diverso de concepções e de práticas,
ofertada por organizações públicas e privadas a agricultores diversos. No que se refere ao acesso
da ER, seja governamental ou privada, uma parcela expressiva dos agricultores familiares não
319
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recebe o serviço. Aquelas famílias que realizam operações de crédito (custeio, investimento)
com agentes financeiros contam com um serviço técnico de carteira de crédito. Contudo, esse
serviço atende prioritariamente as exigências normativas das operações financeiras.
Das ações de ER, no âmbito da Cresol Baser, está colocada a expectativa de gerar
processos que possam promover mudanças (técnicas, sociais e organizacionais) que causem
melhorias nos projetos produtivos, produzam algum dinamismo econômico que favoreçam os
ambientes sociais, ampliem os ativos (fatores) para alargar o ingresso das famílias no dinâmica
do desenvolvimento e que permitam ampliar o acesso aos direitos sociais pelas famílias.
É diante dessa perspectiva que se colocam as preocupações dos Gestores da Ação de ER
quanto a construção e operacionalização da política. Dentre elas, situam-se as reflexões acerca
da ER para qual desenvolvimento (dimensão teórica)? Como operar (dimensão metodológica)
uma Ação de ER? Quais resultados são desejados com os serviços realizados? Devem os
beneficiários contribuir financeiramente com a ER?
Para a realização do estudo foram realizadas leituras bibliográficas e de documentos
internos da Cresol Baser. Entrevistas semi-estruturadas, num total de 20, foram realizadas com
famílias que receberam os serviços de ER num período de tempo de dois anos. Durante a
execução da Ação de ER o pesquisador acompanhou as discussões, participando de atividades
diversas, como exemplos, as relacionadas a capacitação da equipe de profissionais e intercâmbio
técnico-científico. A questão das racionalidades, a diversidade da agricultura familiar, o ator
social, conflito social e a construção dos sistemas produtivos são variáveis analíticas que
contribuem para o estudo.
O estudo evidencia vários aspectos teóricos e metodológicos que quando observados
pelos gestores e beneficiários da Ação de ER contribuem para a emergência de uma extensão
inovadora, com a uma metodologia que objetiva atender a expectativa da Cresol Baser quanto
aos resultados desejados. Além da introdução, o artigo contempla uma reflexão sobre a ER para,
em seguida, apresentar alguns dos aspectos que podem contribuir na construção da Ação de ER.
Finaliza com as considerações finais.

2. REFLEXÕES TEÓRICAS
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Neste capítulo a primeira parte tem o propósito de apresentar elementos que permitem abarcar
os aspectos teóricos e metodológicos que dizem respeito às ações de extensão rural. Na segunda
parte serão apresentados os aspectos teóricos e metodológicos da ação de extensão da Cresol
Baser.

2.1 Extensão rural: diversidade de maneiras de “ver” e “viver” no espaço rural.
A implementação de uma Ação de ER exige de seus gestores e extensionista um denso
conhecimento teórico-metodológico. De modo geral, a teoria pode ser compreendida como
sendo um “modo de ver” o mundo enquanto que a metodologia um “modo de fazer”
(SALGUEIRO, 2014). De acordo com Barros,
A “teoria” remete [...] a uma maneira específica de ver o mundo ou de compreender o
campo de fenômenos que estão sendo examinados [...] Por outro lado, a Teoria remete
ainda aos conceitos e categorias que serão empregados para encaminhar uma
determinada leitura da realidade [...] (BARROS, 2013, p. 65-66)

Por sua vez, a metodologia “[...] remete sempre a uma determinada maneira de trabalhar algo,
[...]. A metodologia vincula-se a ações concretas [...] mais do que o pensamento, remete à ação
e à prática” (BARROS, 2013, p. 67). A partir das reflexões de Barros (2013), faz-se necessário
observar que entre a teoria e a metodologia há um “confronto interativo” entre ambas. Desse
modo, é reiterado que uma determinada deliberação teórica possa encaminhar a algum tipo de
escolha metodológica ou vice-versa. De acordo com o autor, teoria e metodologia são
“irmãs siamesas” e que “vivem” inseparáveis na prática do conhecimento.
Essas reflexões permitem observar a diversidade metodológica que os gestores e extensionista
poderão utilizar para implementar uma política de extensão rural. Ou seja, a maneira de fazer
extensão na perspectiva da modernização da agricultura (revolução verde) é bastante distinta da
maneira de fazer extensão na perspectiva de uma agricultura em bases agroecológica. Assim,
dependendo de sua filiação teórica, os gestores e profissionais da extensão poderão ver o mundo
e pensar as práticas de extensão de um modo ou de outro, podendo, ainda, adotar um modo
híbrido.
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A maneira de implementar (metodologia) uma ação de extensão rural também está
relacionada com a percepção de que possuem os agentes envolvidos no que se refere a construção
do conhecimento (ciência e tecnologia). Os pais da psicologia cognitiva contemporânea (Piaget
e Vygotsky) sugerem que o conhecimento seja construído em ambientes naturais de interação
social, estruturados culturalmente (ARGENTO, s/d). Para eles, o sujeito e objeto interagem em
um processo que resulta na construção e reconstrução de estruturas cognitivas. Para Carretero
(1997), em sua perspectiva construtivista, o indivíduo (ou a família do agricultor) não é mero
produto do ambiente e nem um simples resultado de suas disposições internas. Mas, sim, é
resultado da interação entre o ambiente e o indivíduo com suas disposições internas, numa
construção própria que vai se produzindo no dia a dia. Nessa perspectiva, o conhecimento é
tomado como uma construção do ser humano. Partindo desse pressuposto, salienta-se que a
capacidade do sujeito (ator/família) está fortemente relacionada com a complexidade da
interação entre ele e o meio onde está inserido, nas suas diversas dimensões. Assim, quanto mais
complexa e qualificada for esta interação maior a possibilidade de ampliação das “capacidades”
(SEN, 2000) do sujeito de atuar em favor de seu projeto de vida desejado. Para Long (2007), os
atores sociais se colocam num fazer e refazer da sociedade mediante as ações e percepções que
sem intervalo transformam um mundo de sujeitos diversos e entrelaçados em processos que são
complexos e, frequentemente, conflitivos. Podem ser desde contextos interativos de pequena
escala a cenários mais globais que moldam a distância as opções humanas e suas potencialidades.
Na perspectiva de Long, os atores específicos (para fins desse estudo menciona-se os agricultores
familiares, os extensionistas, os gestores da ER) e as redes sociais com as quais participam se
comprometem e coproduzem assim seus mundos sociais (inter)pessoais e coletivos. Eles
experimentam com velhos/novos elementos e experiências, reagindo de acordo com a situação
e fazendo uso da imaginação e dos conhecimentos as circunstâncias que se fazem presentes. Ao
desenvolver ações de extensão rural faz-se importante que os gestores se questionem sobre a
seguinte ponto: extensão rural (ER) para qual desenvolvimento? Para Dias (2007), uma das
características comum entre a variedade de concepções e práticas de ER está à missão de
promover o desenvolvimento. O debate sobre o desenvolvimento se encontra num campo de
disputas entre atores sociais para atribuir sentidos a noção. Assim sendo, é necessário considerar
de que o desenvolvimento surge como tema no debate político e acadêmico há pouco mais de 50
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anos, portando, tem uma curta trajetória histórica. Nesse período encontra-se um conjunto muito
amplo de concepções e orientações sobre “como fazer” ou “como promover” o desenvolvimento
(DIAS, 2007). Diante disso, é importante considerar o fato de que cada organização que atua na
ER, considerando seus interesses e em interação com a conjuntura socioeconômica do momento,
institua sua missão, seu foco, seus objetivos e suas ações para promover o desenvolvimento.
Dialogando com as reflexões de Dias (2007), em meio à diversidade de orientações,
quatro característica podem ser observadas como comum em relação às concepções de
desenvolvimento: uma delas está ligada a algum tipo de inovação (técnica, social ou
organizacional – mudanças que causam ou buscam melhorias nas condições ou fatores
inicialmente encontrados); segunda delas, é a busca pela promoção de algum dinamismo
econômico, favorecendo com isso ambientes sociais que possibilitem aumento de trocas, do
comércio, das interações econômicas afins; essa última está ligado ao terceiro aspecto, o acesso
a ativos (crédito, terra, conhecimentos, etc) que possibilitaria o ingresso dos grupos sociais no
que se pode dizer de círculo favorável do desenvolvimento; por fim e mais recentemente, é que
o desenvolvimento vem sendo concebido como um meio de promoção do acesso a direitos
sociais mais amplos, relacionados ao usufruto da riqueza socialmente construída. Contudo, Dias
(2007) ressalta o fato de que a ER pública brasileira, em particular durante o período de
modernização conservadora, nunca esteve orientada com uma concepção de desenvolvimento
relacionada ao acesso a direitos sociais.
Retornando a questão, ER para qual desenvolvimento? As alternativas para as possíveis
respostas, dada à existência de muitas qualificações em torno da promoção do desenvolvimento,
necessitam considerar a diversidade presente entre os agricultores familiares (BASSO e
GEHLEN, 2015). Uma das alternativas pode ser a de combinar crescimento econômico com
desenvolvimento. De acordo com Dias (2007, p. 8-9), essa opção “[...] desperta o interesse de
setores do agronegócio para a promoção da geração de lucros a partir de um novo impulso à
modernização e industrialização dos processos produtivos”. Nesta opção, os agricultores
familiares com racionalidade convencional (BASSO e GEHLEN, 2015), ou em outras palavras,
aquela parte da agricultura familiar mais capitalizada/consolidada, tende a ser a mais beneficiada.
Por outro lado, outra resposta à questão do desenvolvimento pode ser a de realizar “[...]
uma combinação de desenvolvimento com social mais econômico mais sustentável” (DIAS,
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2007, p.9). Nesse caso, outras possibilidades se colocam para desenhar as iniciativas de ER. Tais
desenhos institucionais tendem a se aproximar teoricamente daqueles que estão presentes em
determinadas organizações sociais, principalmente ONGs. Trata-se de um tipo de intervenção
que apresenta uma preocupação com o econômico, com o aumento da produção (agrícola e
nãoagrícola), com os diferentes canais de comercialização e seus mercados, mas que vai,
também, enfatizar a organização associativa/cooperativa e política dos beneficiários e o
fortalecimento de suas lutas por direitos (crédito, ER, documentação, terra, habitação, outros).
Nessa perspectiva, as ações se direcionam para os agricultores familiares que possuem suas
condutas orientadas tanto pela racionalidade “em transição” quanto pela racionalidade “não
convencional” (BASSO e GEHLEN, 2015). Em outras palavras, para os agricultores familiares
em situação de menor capitalização/consolidação e aos que estão em situação de maior
vulnerabilidade. Tal alternativa de desenvolvimento valoriza dinâmicas sociais que vão para
além das questões exclusivamente mercantis ou produtivas.
Com o propósito de ampliar as reflexões sobre desenvolvimento, de forma breve,
destacamos o estudo realizado por Frank Ellis e Stephen Biggs (2001). Eles realizaram esforços
para compreender as principais mudanças ocorridas nas reflexões sobre desenvolvimento rural
nos últimos 50 anos. Fazendo observações com respeito à complexidade do empreendimento,
identificam temas dominantes que tem alcançado um maior impacto na prática do
desenvolvimento rural desde os anos 50. Entre os temas dominantes e sequenciais do
desenvolvimento rural destacam que entre os anos 1950-70 verifica-se a modernização e uma
economia dual. Já entre os anos de 1960-2000 mencionam o tema de aumento da produção sobre
os pequenos produtores eficientes. Entre os anos de 1980-2000, paralelamente ao tema anterior,
ganha evidencia o tema da participação e do empoderamento dos atores, bem como a
aproximação com a noção de sustentabilidade. Ao observar as ênfases do desenvolvimento rural
mencionam de que nos anos 1980-90 verificou-se uma liberalização do mercado e nos últimos
anos do século XX uma ênfase do desenvolvimento rural com as estratégias de redução da
pobreza. Tais possibilidades de redução da pobreza têm ganhado por parte dos atores, Governos
e/ou organizações da sociedade civil, um olhar intersetorial e multiocupacional em suas ações
junto aos agricultores familiares. Nesse sentido, os programas de ER preocupados com a
permanência dos agricultores familiares no meio rural estão desafiados a incluir em suas ações,
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do ponto de vista teórico-metodológico, novos temas para além dos ligados apenas a dinâmica
da agricultura.
Antes de finalizar esta seção, é necessário destacar alguns aspectos referente a ER. Entre
os significados da ER no Brasil, nos dias atuais, pode-se dizer que se trata de um tipo de serviço
especializado. De acordo com Dias (2007, p. 2) pode dizer que a ER é “[...] um conjunto bastante
diverso de concepções e de práticas que se expressam em serviços técnicos e especializados de
assistência, assessoria, apoio e consultoria, ofertados por organizações públicas e privadas a uma
enorme diversidade de tipos de agricultores”.
No início do processo de democratização do país a ER não estava na agenda pública dos
movimentos sociais (DIAS, 2017), mais recentemente ela ganha espaço na agenda de ação dos
movimentos de agricultores familiares. No final dos anos 80, quando passou para agenda
pública, ficou conhecida como o processo de “repensar a extensão rural”. Ou seja, aquela ER
(ou ATER) já havia cumprido sua missão no empreendimento da modernização da agricultura
brasileira. Os Complexos Agroindustriais (CAIs), que já estavam consolidados nesse período,
passam a investir em seus próprios serviços de ATER, agora focados em suas próprias demandas.
Nos anos noventa, em plena onda neoliberal com desestruturação da capacidade do Estado em
desenvolver as políticas públicas, a ATER foi marcada pela sua “prefeiturização” dos serviços.
Era na Prefeitura Municipal que os agricultores deveriam ir buscar os serviços, na medida em
que o Governo Federal não mais priorizou a mesma.
Por sua vez, no final dos anos 80 em diante, os movimentos sociais, os sindicatos de
trabalhadores rurais e algumas cooperativas de agricultores familiares iniciam parcerias com as
ONGs para obter serviços de extensão rural. Este fato contribui para dar existência a uma
renovação de práticas extensionistas. Ou seja, abre-se um enorme campo de inovação
metodológica para nos dias de hoje (re)pensar a ER. Ganham importância, entre outros, os temas
da participação dos beneficiários, da construção prévia de diagnósticos, da valorização de outros
conhecimentos e, mais importante, a perspectiva de democratizar as relações entre profissionais
da ER e os agricultores (beneficiários). Essas experiências da história recente do Brasil são muito
relevantes e fundamentais para, nos dias de hoje, pensar os caminhos de renovação das
concepções e das práticas extensionistas. Cabe apenas mencionar nesse momento, pois não é
objetivo tratar de forma mais completa sobre a história da ATER do Governo Federal, que após
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a emergência do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em
1995, a ATER pública federal ganhou um alívio e inaugurou uma nova fase de projetos. Um
papel importante nesse desenho da ER tem as universidades, com aporte de conhecimentos para
contribuir nas reflexões sobre a ER na promoção do desenvolvimento.

2.2 Aspectos teóricos e metodológicos da ação de extensão rural da Cresol Baser
Essa parte tem o propósito de refletir sobre as questões teórico e metodológica da Ação
de ER, iniciativa integrante do Departamento de Empreendedorismo Rural e Urbano que está
vinculado a Diretoria de Comunicação e Relacionamento da Cresol Baser. No entanto, no início
desta parte do capítulo e de forma breve, será apresentado a emergência da Ação de ER e as
grandes premissas que o sustentam.
A Ação tem o propósito de disponibilizar aos agricultores familiares associados do Sistema
Cresol Baser um serviço de extensão especializado. A iniciativa resulta de uma demanda do
quadro social amplamente debatida em seu último Planejamento Estratégico Participativo, para
o período de 2016 a 2020. O empreendimento de ER, em suas linhas gerais, tem o propósito de
ser um serviço de extensão rural dirigido aos agricultores com vistas ao fortalecimento de seus
projetos produtivos objetivando melhorias das condições de vida das famílias em conexão com
a promoção do desenvolvimento local/regional.
De acordo com David (2018), o início da Ação de ER ocorreu em agosto de 2015 com o
acompanhamento mensal a 125 famílias de agricultores Atualmente, a Ação de ER atende mais
de quatrocentos empreendimentos familiares, com cerca de quase duas dezenas de
profissionais. O tempo de acompanhamento dos extensionistas do Programa às famílias
beneficiárias é de um período de dois anos.
A partir de um olhar crítico e histórico das experiências de assistência técnica e extensão rural
(ATER), público e privada, a Ação de ER da Cresol visa superar a visão centrada na técnica e
no produtivismo (modernização da agricultura), para implementar uma extensão que valorize a
perspectiva sistêmica da unidade familiar, no qual as diversas dimensões (econômica,
organizativa, ambiental, social e cultural) dos projetos possam ser consideradas na execução dos
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serviços. Também, adota a perspectiva de que os agricultores familiares são percebidos como
protagonistas de seus projetos de produção e do modo de viver no espaço rural.
O desenho organizativo da Ação de ER contempla uma estrutura de descentralização das ações
com os atores locais, com destaque para o papel da Cooperativa de Crédito Singular, dos
beneficiários, dos extensionistas e a contribuição de atores das redes sociais locais e afins. É
importante considerar o fato de que a dinâmica adquirida pela Ação de ER, em cada local de
inserção, está fortemente tributada pelas condições organizativas, culturais e políticas vigentes
(em outras palavras, do seu capital social) no contexto onde se insere.
Outra premissa inovadora na Ação de ER se refere a participação dos beneficiários com a
sustentabilidade financeira da Cooperativa de forma indireta, integralizando capital social, de
forma mensal, durante o período de recebimento do serviço de ER. De acordo com David (2018),
essa premissa estabelece uma relação de maior compromisso e responsabilidade entre a
Cooperativa, o Agricultor e o Extensionista. Além disso, contribui para uma estratégia de
educação financeira da família, estimulando a formação de poupança e aumento de patrimônio
líquido da sua cooperativa, ampliando a capacidade operacional com seu quadro social e sua
sustentabilidade financeira.
Em seu objetivo geral, a Ação de ER visa,
[...] estruturar o serviço de assistência técnica e extensão rural no Sistema Cresol Baser,
com vistas a tornar os empreendimentos acompanhados unidades produtivas
referenciais, contribuindo assim para, maior profissionalização dos agricultores,
estimulando o desenvolvimento de novas cadeias agroalimentares, fortalecendo a
organização econômica e gerando maior volume de negócios para a Cresol (DAVID,
2018, p.7).

A seguir serão discutidos os aspectos teóricos e metodológicos considerados
fundamentais na operacionalização da Ação de ER. O conjunto de aspectos que serão analisados
foram identificados a partir dos diálogos do Pesquisador com o Coordenador da Ação de ER e
da observação durante a operacionalização da política. O eixo que norteou as reflexões está
sustentado, de um lado, na premissa de que a Ação de ER está sendo custeado com recursos
oriundos da cooperação entre os próprios agricultores cresolianos e, de outro, do desejo da Cresol
Baser em construir e consolidar uma iniciativa de extensão rural junto ao seu quadro social. Todo
o processo de construção da Ação de ER tem atenção contínua dos gestores, tanto na concepção
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quanto na metodologia da ER. Tal conduta objetiva, além de fazer uso responsável os recursos
solidários, alcançar os resultados desejados pela Baser junto ao seu cooperado beneficiário e a
dinâmica do desenvolvimento local/regional.

2.2.1 Extensão rural da Cresol Baser: para qual desenvolvimento? Para quais resultados?
A Ação de ER tem a missão de contribuir com a promoção do desenvolvimento rural. De
acordo com David (2018), a percepção de desenvolvimento da Direção da Cresol contempla uma
intervenção com ações de ER nas seguintes dimensões: na econômica deseja que as famílias
promovam melhorias nos sistemas produtivos, com ajustes tecnológicos, aumento da produção
e inserção qualificada nos mercados; na organizacional os agricultores devem participar de
cooperativas e/ou redes socioeconômicas que atuam com as cadeias produtivas afins
(tradicionais ou inovadoras; curtas ou longas); na ambiental priorizar sistemas produtivos menos
agressivos ao meio ambiente; e, por fim, na política o fortalecimento das lutas dos agricultores
pelos seus direitos e interesses. De modo geral, observa-se que resultados da ER devem ser
capazes de alcançar algum tipo de inovação/novidade capazes de causar (ou buscar) melhorias
nas condições ou fatores inicialmente encontrados (fase zero do diagnostico); algum tipo de
dinamismo econômico, contribuindo desse modo com o desenvolvimento de um ambiente
socioeconômico por meio interações econômicas afins; o acesso pelos agricultores de ativos
(crédito, conhecimentos, tecnologias, valor agregado, organização, outros) que lhes permitam
adentrar ao círculo favorável do desenvolvimento rural; e, por fim, o acesso aos direitos sociais
mais amplos (habitação rural entre outros). De acordo com o Coordenador da Ação de ER320, em
sua fase inicial, meados dos anos de 1990, a Cresol Baser emergiu com a missão de contribuir
com a inclusão social dos agricultores familiares aos serviços de crédito e demais produtos
financeiros. A orientação é de que a ER esteja direcionada para famílias beneficiárias que se
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enquadrem como protagonistas, profissionais e empreendedores devido cenário de grandes
transformações e oportunidades diversas do espaço rural.
Para a Ação de ER alcançar os resultados esperados pela Cresol Baser, a Coordenação mantém
de forma sistemática a necessidade de promover ajustes importantes na política de ER que está
em curso. As reflexões no interior da iniciativa considera em seus debates, por um lado, as
avaliações e estudos da própria iniciativa de ER e, por outro, as diversas experiências históricas
das iniciativas de ER (ou ATER) tanto as realizadas pelo Estado quanto as experiências das
ONGs e Cooperativas de ATER.
Faz-se importante observar de que está na missão da Cresol Baser o acesso ao conhecimento
pelos agricultores enquanto ferramenta importante para o fortalecimento dos projetos produtivos
objetivando a melhoria da qualidade de vida. Também, considera que é a família do agricultor,
de acordo com o contexto onde está inserida (área de terra, mão-de-obra familiar, canais de
mercados, acesso a tecnologias, políticas públicas, outros aspectos), quem decide sobre qual
projeto produtivo deseja implementar.
Nos dias atuais, o serviço de ER em sua perspectiva sistêmica se apresenta como sendo
especializado e mais complexo. A complexidade contempla, também, a necessidade de observar
a diversidade de condutas produtivas (racionalidades) entre os agricultores familiares. Diante
disso, a ER tem o papel de promover a mediação das famílias beneficiárias com os
conhecimentos e as tecnologias afins e disponíveis.
A metodologia (como fazer a ER?) necessita estar em conexão com a percepção dos atores
quanto ao desenvolvimento rural, bem como aos resultados esperados junto aos agricultores
familiares beneficiários. Como um primeiro aspecto da metodologia destaca-se a seguir as
reflexões em torno da diversidade dos agricultores familiares modernos e as implicações para a
extensão rural.

2.2.2 A diversidade entre os agricultores familiares: maneiras diferentes de fazer a
agricultura e viver o espaço rural.
A percepção da diversidade de condutas produtivas entre os agricultores beneficiários
pelos gestores tem importância na implementação da Ação de ER e, por sua vez, para o próprio
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desenvolvimento rural. A heterogeneidade de conhecimentos utilizados pelos agricultores
beneficiários está em conexão específica com as racionalidades por eles adotadas. As diversas
racionalidades dos agricultores familiares, dotadas de significados e motivações, emergem como
resultado de interações, negociações e lutas sociais que têm lugar entre os diversos atores no
contexto e na natureza das redes sociais que estão inseridos. Portanto, os agricultores familiares
não se comportam em seus projetos produtivos enquanto uma categoria social uniforme.
De acordo com Basso (2013) e Basso e Gehlen (2015), os agricultores familiares
modernos podem ser compreendidos a partir de três racionalidades, a saber: racionalidade
convencional; racionalidade em transição; e racionalidade não convencional. Entre as variáveis
que sustentam a diversidade de condutas mencionam-se: os arranjos produtivos e os produtos
comerciais; os mecanismos de comercialização; a produção de consumo (subsistência e para
valor comercial); os equipamentos, máquinas e instalações; genética animal e vegetal; as práticas
agronômicas; a qualificação profissional; e, a participação em organizações (políticas e
econômicas)321.
Diante disso, considerar as diferentes racionalidades entre os beneficiários das Ações de
ER contribui de forma relevante na implementação da política, na medida em que as
especificidades dos agricultores familiares estão implicadas, entre outros aspectos: na definição
do público beneficiários; na escolha dos procedimentos metodológicos; e nos resultados
esperados, pois esses devem ser analisados sempre em relação à racionalidade de que a família
do agricultor se insere.

2.2.3. Os beneficiários preferenciais da Ação de ER da Cresol Baser
Além de considerar o exposto no item “2.2.2”, faz-se importante observar dois aspectos para
conceder os serviços de ER. O primeiro diz respeito à identificação dos agricultores que já
possuem (ou não) o acesso a ER. O segundo aspecto refere-se à atitude da família do agricultor
diante da oportunidade de receber o serviço de ER. De acordo com o Coordenador da Ação de
321
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ER, inicialmente é possível identificar, entre o quadro social da Cresol, o público que não
demanda esse serviço de ER. São os agricultores familiares integrados aos Sistemas
Agroalimentares (SAAs) e os produtores de cereais que possuem grande escala de produção,
orientados pela racionalidade convencional. Esses agricultores, de modo geral, já possuem
ATER por meio das empresas (integradoras, cooperativas empresariais, vendedores de insumos,
outros) que participam da dinâmica das cadeias produtivas. Porém, os agricultores com produção
de leite são uma exceção ao estarem situados em situação diferenciada quanto a ATER em
relação aos demais da mesma racionalidade. Diante disso, essas famílias se incluem entre os
beneficiários da Ação de ER da Baser.
De modo geral, são potenciais beneficiários da ER os agricultores familiares com racionalidade
“em transição”, os quais estão majoritariamente sem os serviços de extensão rural, incluindo
nesse grupo, em particular, a grande maioria dos produtores que tem como estratégia produtiva
a atividade leiteira, agregação de valor em pequenas unidades de processamento e a
hortifruticultura, em seus diversos arranjos produtivos. Da mesma forma, estão os agricultores
familiares com racionalidade “não convencional”, incluem-se nesse tipo os produtores
agroecológicos e aqueles com agregação de valor em pequenas unidades de agroindustrialização
que priorizam os mercados de proximidade e institucional. Esses também estão, em grande
medida, sem os serviços de ER.
No que se refere ao segundo aspecto, as reflexões realizadas pelos gestores da Ação de ER
evidenciam dois comportamentos distintos entre os agricultores familiares quanto à maneira de
se agir na gestão do empreendimento produtivo. De um lado estão àqueles agricultores que estão
numa conduta de empreendedores do seu negócio. Portanto, eles buscam o acesso tanto de
políticas públicas quanto das políticas de organizações parceiras de sua rede social com o
propósito de melhorar a sua condição econômica e qualidade de vida. No que se referem aos
resultados da ER observados, as análises demonstram que esses agricultores, empreendedores e
protagonistas, conseguem responder de forma adequada as expectativas dos Diretores da Cresol
Baser. Para fins desse estudo, define-se como sendo os “agricultores com enquadramento” para
ações de ER da Cresol Baser.
De outro lado, estão àquela parcela de agricultores que percebem o serviço de ER como
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“mais uma ajuda” de alguém (Estado ou Organização) para prolongar sua permanência como
agricultor familiar; uma sobrevida, mas sem o interesse de promover mudanças ou adequações
necessárias em seus sistemas produtivos. Nas avaliações realizadas pelos gestores da ER da
Baser e nas entrevistas realizadas pelo estudo foram observados que parte dos beneficiários não
conseguiram atender minimamente os resultados desejados pela Cresol Baser. Denominados
aqui como “agricultores sem enquadramento” para participar da ER. Diferentemente dos
agricultores com enquadramento, esses não colocam em prática a sua contrapartida esperada
pela Cresol Baser, no sentido de que o agricultor (a família) seja protagonista de seu projeto e
valorize a ER enquanto uma política de solidariedade dos seus companheiros para promover
melhorias necessárias para sua permanência efetiva no meio rural. Tais reflexões colocam a
necessidade de uma identificação de beneficiários para evitar a entrada na Ação de ER tanto de
agricultores com uma conduta “oportunista” diante da coisa pública/solidária quanto daqueles
que não desejam, por diversas razões, realizar mudanças em seus projetos produtivos.
De acordo com o observado no decorrer da Ação de ER da Cresol Baser, são públicos prioritário
da política, portanto, os agricultores que atenda aos dois aspectos destacados: i) demonstrem um
perfil empreendedor e de protagonismo na maneira de perceber e desenvolver seu projeto
produtivo familiar; ii) se enquadre entre os agricultores com racionalidades em transição e
racionalidade não-convencional e, ainda, aqueles os agricultores da racionalidade convencional
que atuam na produção leiteira. De acordo com essas diretrizes, a ER da Baser contribui para a
inserção nos mercados agricultores com diferentes racionalidades e que tenham uma conduta de
empreendedores em seus projetos produtivos.

2.2.4. O que fazer com os agricultores familiares considerados pertencentes à parcela dos
“sem enquadramento” nas ações de ER?
Ainda que não existam estudos para quantificá-los, essa parcela de agricultores indica ser
expressiva tanto entre o conjunto das famílias que vivem no espaço rural quanto entre os que
fazem parte do quadro social da Cresol Baser. É importante considerar que parte expressiva
dessas famílias, devido a fatores como restrição de mão-de-obra, falta de sucessão familiar e,
ainda, os chefes de família com idade próxima a receber o benefício da aposentadoria, não
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desejam mais promover mudanças em seus sistemas produtivos que impliquem riscos dos quais
não mais desejam envolver-se.
Antes de destacar ações plausíveis junto a esse público, faz-se necessário sugerir que qualquer
iniciativa possa ser resultante de uma ação de múltiplos atores coletivos (Cresol Baser, Unicafes,
ONGs, Sindicatos e órgãos governamentais). Atuar de modo interinstitucional com vistas a
contribuir para que esses agricultores possam viver com melhores condições de vida situa-se na
estratégia de promover um desenvolvimento rural com “gente” e de valorizar as oportunidades
do espaço rural para além das atividades agrícolas.
Dois eixos podem sustentar um plano de educação e capacitação junto a esses agricultores: (i)
um para tratar da questão do desenvolvimento rural com ênfase na agricultura familiar e do papel
do Estado na redução das desigualdades e da pobreza; (ii) o outro para tratar sobre o
cooperativismo enquanto estratégia de socialização na sociedade e para a melhoria da qualidade
de vida.

2.2.5. Compreensão política dos Diretores das Cooperativas Singulares de Crédito
A decisão de implementar uma política de ER junto ao quadro social da Cresol Baser foi uma
decisão assumida no momento da realização do PEP. De acordo com o Coordenador da Ação de
ER, os diretores das Cooperativas Singulares e da Central constataram que os associados
desejam ter um serviço de extensão para contribuir no desenvolvimento dos projetos produtivos.
No entanto, faz-se necessário observar que as experiências de ER (ou ATER) junto aos
agricultores familiares tem uma longa história, tanto de acertos quanto de frustações, que não
será tratada aqui devido aos propósitos desse estudo. Contudo, é importante observar que a partir
dos anos 1990 a ER se apresenta bastante diversa em suas concepções (teórico-metodológica) e
resultados junto aos agricultores. Esse fato vem sendo observado pelos Gestores de ER da Cresol
Baser na operacionalização da política. Pois, de acordo com as avaliações realizadas, quanto
maior for a compreensão dos pressupostos teórico-metodológicos da ER pelos Diretores das
Cooperativas Singulares maior são as possibilidades de as ações alcançarem os resultados
desejados pela Cresol Baser.
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Diante disso, tem elevada importância à compreensão por parte dos Diretores das
Cooperativas Singulares sobre a política em andamento, tanto no que se refere a sua concepção
e metodologia quanto no acompanhamento das ações e na análise dos resultados obtidos. Como
um exemplo, destaca-se os cuidados que são necessários na identificação dos beneficiários da
ER já mencionados nos itens anteriores. Assim a compreensão dos diretores tem fortes
implicações nos resultados obtidos ao desenvolver a política de extensão rural. Esse fator, de
acordo com o Coordenador da Ação, tem sido percebido em todas as reuniões de avaliação da
política junto as Cooperativas que desenvolvem a iniciativa.

2.2.6. A Ação de ER e os profissionais: conhecimentos, tecnologias e habilidades
metodológicas
Algumas considerações são necessárias neste aspecto, em particular no que se refere ao
momento do encontro entre o agricultor e o extensionista. De um lado, estão os agricultores que
já possuem um determinado conhecimento e experiências diversas. Nos dias atuais, eles estão
conectados com as grandes transformações tecnológicas, possuem informações sobre as políticas
públicas e percebem a complexidade dos mercados. Estão, em grande medida, conectados com
a dinâmica da agricultura e do meio rural. Fazem uso de diversos mecanismos para ampliar seus
conhecimentos, entre eles utilizam as novas tecnologias de informação e a participação em
eventos afins. Como exemplo, no 3º Congresso Paranaense de Agroecologia, realizado em Foz
do Iguaçu, entre os dias 5 a 9 de novembro de 2018, parte importante dos participantes eram
agricultores familiares. No outro lado, estão os extensionista com níveis de formação e
experiências profissionais diversas. Entretanto, na questão da qualificação profissional do
extensionista observa-se desafios maiores a serem superados para que a política possa ampliar
os resultados desejados pela Cresol Baser. Os desafios (ou obstáculos) se apresentam, de modo
geral, devido a alguns fatores, entre eles: o nível de formação dos profissionais, na equipe são
observados níveis diversos de formação (técnico de nível médio, graduação, especialização,
mestrado e doutorado); as grades curriculares das universidades de origem dos extensionistas
ainda estão fortemente influenciados pela lógica da modernização da agricultura (revolução
verde), dificultando os profissionais de acessarem conhecimentos para compreenderem a
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realidade social numa perspectiva sistêmica e multidisciplinar. De acordo com a Coordenação
da Ação de ER da Cresol, é necessário ampliar as capacidades profissionais dos extensionista a
partir das demandas identificadas na própria dinâmica da política de extensão. Nas avaliações
realizadas pelos gestores foi constatado que uma maior qualificação dos extensionista, seja ela
acadêmica ou obtida pela experiência, tem contribuído de forma expressiva na obtenção de
melhores resultados junto aos beneficiários. Também, tem importância as relações dos
profissionais com instituições afins (Universidades, Centros de Pesquisa, outras) na medida em
que podem compartilhar experiências e conhecimentos e ampliar o diálogo com a família
beneficiária na perspectiva sistêmica e multidisciplinar. De acordo com o Coordenador da Ação
de ER, a capacitação nos eixos da teoria e da metodologia constitui uma condição relevante para
poder dinamizar processos que envolvam a inovação e um agir com criatividade nas
conversações entre a família do beneficiário e o extensionista.
Diante disso, os gestores da Ação de ER da Cresol Baser estão desafiados a constituir uma
equipe de profissionais com habilidades teóricas (compreensão dos processos de
desenvolvimento e da realidade social) e metodológicas (como fazer a ER?). Entre as alternativas
de capacitação dos extensionista que está sendo implementado pela Ação de ER pode-se destacar
os seminários técnicos e de socialização das experiências, os intercâmbios técnico-científicos e,
como uma novidade, a capacitação em EAD-Infocos.

2.2.7. A contribuição da Ação de ER no espaço local
Os resultados das ações de ER também estão fortemente tributados (dependentes) ao grau de
inserção dos projetos produtivos das famílias beneficiárias com o desenvolvimento
local/regional. Toma-se o pressuposto de que, em menor ou maior grau, a dinâmicas dos projetos
dos agricultores profissionais encontram-se inseridos em alguma rede produtiva ou até em mais
de uma, como é o caso da maioria dos agricultores com racionalidade em transição (BASSO,
2013). Ou seja, independente da racionalidade que orienta seus projetos, os agricultores para
acessar os mercados interagem com diversas atores (públicas e/ou privadas). Nestes mercados
objetivam acessar diferentes recursos (crédito, legislação, ER, cooperação, políticas públicas,
canais de comercialização, serviços gerenciais e etc). Entre estes atores destaca-se a importância
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das cooperativas para promover, por um lado, as capacidades coletivas dos agricultores nos
processos produtivos e, por outro, ampliar as suas capacidades de sociabilidade com os
mercados. Para fins desse estudo, os mercados são tomados em seu sentido amplo. Assim, temos
o mercado das políticas públicas, o mercado organizacional, o das tecnologias, dos insumos, etc.
De tal modo, as práticas de ER necessitam interagir e estar em reciprocidade com as redes sociais
onde se inserem os beneficiários da política. Contudo, é importante observar que a dinâmica dos
espaços locais/regionais (ou territórios) estão dependentes dos conflitos e das condições
presentes em cada um deles, seja de capital humano, organizacional, cultural, ambiental e
econômico, entre outros.
Por fim, reforça-se o observado nas avaliações da Ação de ER, o fato de que o serviço de
extensão obtém maiores resultados tanto para os agricultores quanto para as organizações quando
esses estiverem enraizados em um Projeto de Desenvolvimento Local, materializado pela
interrelações das diversas redes sociais que o compõem.

2.2.8. A tecnologia da Informação (TI) na gestão da ER
As ferramentas disponíveis em TI, nos dias de hoje, além de acessíveis são de fundamental
importância no processo de implementação da política de ER da Cresol Baser. De acordo com a
dinâmica da Ação de ER o software necessita atender a três grandes áreas: i) gestão do
estabelecimento familiar; ii) gestão das ações de ER junto aos beneficiários (relação entre técnico
e a família); iii) gestão da Ação de ER (relação entre os técnicos e a Coordenação).
Além de contribuir na execução da ER e na operacionalização da política, a produção de
relatórios diversos em cada uma das áreas contribui para uma maior transparência das ações
realizadas bem como de apresentação dos resultados obtidos.

2.2.9. A participação financeira das famílias beneficiárias da ER
A experiência da Ação de ER da Cresol mostrou a necessidade de (co)responsabilizar os
beneficiários na sustentação financeira da política de ER. Análises realizadas pelos gestores da
ER evidenciou que parte das famílias não valorizou de forma adequada os compromissos
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debatidos e assumidos, conjuntamente, no início das ações por meio do Termo de Adesão. Fato
que colocava em questão tanto o uso de recursos financeiros solidários quanto os resultados
gerados pela Ação de ER.
Diante disso, ganhou importância a política de que os beneficiários sejam também
responsáveis pelos custos financeiros, ainda que de forma indireta. Ou seja, integrando capital
social na Cooperativa. Essa inovação visa estabelecer uma relação de maior compromisso e
responsabilidade entre a Cooperativa, a família beneficiada e o Técnico na operacionalização da
extensão rural.

3. Considerações finais
O estudo destacou nove aspectos para serem observados na construção e implementação
de uma política de ER, objetivando atender as preocupações dos Gestores da Ação de ER da
Baser. Em seu conjunto os aspectos evidenciam a emergência de uma política de ER com
características inovadoras no âmbito da Cresol Baser.
A implementação da Ação de ER está em sintonia com a missão da Cresol Baser no que
se refere ao acesso ao conhecimento como ferramenta importante para promover mudanças nos
sistemas produtivos, objetivando a melhoria de qualidade de vida dos beneficiários.
Com base no estudo, ficou evidente que a operacionalização da política de ER da Cresol
Baser se constitui numa iniciativa que visa atender a diversidade de condutas (racionalidades)
produtivas, respeitando a própria diversidade do seu quadro social e do espaço rural. Desse
modo, as Ações de ER se constituem numa importante ferramenta para a sustentabilidade social
das famílias, ou seja, contribui para ampliar as possibilidades dos agricultores, no futuro,
permaneceram no meio rural.
Por fim, menciona-se que a política de ER da Cresol Baser visa desenvolver suas ações
a partir de pressupostos que valoriza a complexidade da dinâmica do meio rural, o protagonismo
dos agricultores, a descentralização da gestão da política, a participação financeira dos
beneficiários, a inserção em redes sociais (enraizamento) e a interdisciplinaridade na construção
social do conhecimento.
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Resumo
A tecnologia da adubação verde desenvolve papel estratégico em diferentes arranjos de cultivos
com culturas de interesse econômico, resultando em expressivas melhorias ao solo e aos
agroecossistemas como um todo. No entanto, há grande carência de estudos em envolva
aspectos socioeconômicos e até ambientais. Nesse contexto, desenvolveu-se um trabalho de
pesquisa junto a agricultores familiares, com o objetivo de identificar e descrever os impactos
socioeconômicos e ambientais decorrentes da adoção do cultivo de adubos verdes de
primavera/verão antecedendo à cultura milho-safrinha em sistemas de produção em bases
agroecológicas. A pesquisa foi realizada de janeiro a novembro de 2014, envolvendo produtores
de diversos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Os dados foram obtidos por meio de
entrevistas, as quais foram realizadas utilizando-se um roteiro conforme o AMBITEC-SOCIAL
e AMBITEC-AGRO. Os resultados mostraram impactos sociais positivos, destacando-se a
melhoria da geração de renda dos estabelecimentos rurais, aumento da diversidade de fonte de
renda e do valor das propriedades, melhoria da saúde ambiental e pessoal, além de expressivos
incrementos nos relacionamentos institucionais. Os maiores impactos ambientais referem-se à
redução drástica do uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais, bem como um
expressivo aumento da capacidade produtiva do solo.
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Palavras-chave: adubação verde, viabilidade econômica, impactos sociais positivos, saúde
ambiental e pessoal.

Abstract
Green manure technology develops strategic role in different arrangements of crops with
cultivation of economic interest, resulting in significant improvements to the soil and
agroecosystems as a whole. However, there is a great shortage of studies on socio-economic
aspects involved and even the environment. In this context, developed a research work with
family farmers, with the goal of identifying and describing the social, economic and
environmental impacts arising from the adoption of cultivation of green manures to
spring/summer preceding the off-season maize crop production systems in agroecological
foundations. The survey was conducted from January to November 2014, involving producers
of several municipalities in the State of Mato Grosso do Sul. The data were obtained through
interviews, which were carried out using a script as the AMBITEC-AMBITEC AGRO-SOCIAL.
The results showed positive social impacts, including improving income generation of rural
establishments, increased diversity of source of income and the value of the properties,
environmental and personal health improvement, in addition to significant increases in
institutional relationships. The biggest environmental impacts refer to the drastic reduction in
the use of agrochemicals/chemical inputs and or materials, as well as a significant increase of
the productive capacity of the soil. However, this technology is still not adopted, since there is
little dissemination to farmers.
Key words: green manure, economic feasibility, positive social impacts, environmental and
personal health.

1. INTRODUÇÃO
A agricultura familiar sempre foi considerada um dos pilares do dinamismo econômico
de parte significativa dos países desenvolvidos, colaborando para auxiliar a distribuição de
riquezas e promover o desenvolvimento da sociedade (TOMAS et al., 2012).
Nessa direção, não seria incorreto afirmar que o desenvolvimento de um país pode estar
diretamente relacionado ao desenvolvimento de sua agricultura familiar, podendo ser uma
ferramenta poderosa para garantir a segurança alimentar da população mundial e das futuras
gerações, além de possibilitar a redução da fome e da pobreza no Brasil (FAO, 2012).
Atualmente tem-se em discussão a necessidade de se desenvolver a agricultura familiar
de modo sustentável, se buscando baixo impacto ambiental e aumento do rendimento
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econômico do pequeno produtor. O uso da terra é sustentável, quando a produtividade é
adequada no âmbito econômico, ecologicamente aceitável, social e culturalmente viável
(LOPES; ALVES, 2005). A carência de infra-estrutura nos processos de produção determinam
a sustentabilidade da prática agrícola mediante à necessidade de uso intenso da terra. Nesse
sentido, os agricultores familiares dispõem de poucos meios para aumentar a produção, assim,
tem-se na adubação verde um sistema de “produção conservacionista e de alta produtividade”
(LOPES; ALVES, 2005).
No Estado do Mato Grosso do Sul, a agricultura familiar vem ganhando expressividade,
impulsionada pelas políticas públicas que nos últimos anos foram intensificadas a nível Federal,
como descrevem Sangalli e Schilindwein (2012).
Por outro lado, absorveu-se a ideia de que a população mundial é suportada por uma
espécie de “agricultura industrializada”, com elevado grau de especialização, menor diversidade
e maior uso de produtos químicos, justificado pela viabilidade econômica defendida pelas
grandes empresas deste setor. Esse processo submeteu a agricultura familiar a elevadas
vulnerabilidades, em função dos riscos da monocultura ou monoatividade, dos elevados custos
de produção desses sistemas que são altamente dependentes de insumos externos e pelos altos
aportes de recursos necessários para custear esses sistemas (AUDEH et al., 2011).
Nesse contexto, é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar a utilização de sistemas alternativos de produção que reduzam a necessidade
de insumos externos, que promovam menores impactos ambientais, que sejam mais
diversificados e que potencializem os processos naturais nos agroecossistemas. Para tanto, é
importante utilizar cada parcela de terra de acordo com sua aptidão, capacidade de sustentação
e produtividade econômica, de tal forma que os recursos naturais sejam colocados à disposição
do homem para seu melhor uso e benefícios, ao mesmo tempo em que são conservados para
gerações futuras (LEAL et al., 2010).
A adubação verde é um processo agrícola que utiliza algumas espécies vegetais em
sistemas de plantio que podem ser de rotação, sucessão ou consórcio com a cultura principal.
Como parte desse processo, a tecnologia da adubação verde pode assumir um papel estratégico
em diferentes arranjos de cultivos com culturas de interesse econômico, resultando em
expressivas melhorias ao solo e aos agroecossistemas como um todo (SAGRILO, 2009).
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As espécies utilizadas como adubos verdes são estratégicas em sistemas de rotação de
culturas e para cultivos consorciados com culturas de interesse econômico, proporcionando
expressivos benefícios, como: 1) rápida cobertura do solo e grande produção de massa para o
sistema solo, podendo melhorar o seu nível de matéria orgânica; 2) boa produção de massa para
formação da cobertura morta, favorecendo o sistema plantio direto; 3) reciclagem de nutrientes
lixiviados em profundidade, ou seja, recuperação de nutrientes que seriam perdidos para as
camadas mais profundas do solo; 4) fornecimento de nitrogênio fixado diretamente da
atmosfera por leguminosas; 5) intensificação das atividades biológicas no solo; 6) aumento da
capacidade de armazenamento de água no solo; 7) proteção do solo contra ventos, chuvas e
radiação solar em curto espaço de tempo; 8) diminuição da infestação de ervas invasoras e na
incidência de pragas e patógenos nas culturas de interesse econômico; 9) descompactação do
solo e melhoria na estruturação e na circulação de ar no solo; 10) diminuição na variação da
temperatura do solo (temperatura mais constante); 11) melhoria do aproveitamento e eficiência
de adubos e corretivos; 12) auxilia na recuperação de solos de baixa fertilidade (PADOVAN et
al., 2006).
Para o cultivo de adubos verdes antes da cultura de interesse econômico, uma das
principais práticas recomendadas consiste no cultivo de gramíneas ou outra espécie não
leguminosa, antecedendo ao plantio da leguminosa de interesse alimentício e/ou comercial,
utilizando-se espécies como: aveia, centeio, nabo-forrageiro e milheto, por exemplo. As plantas
são roçadas ou cortadas com rolo-faca quando os adubos verdes estão no início da formação de
grãos e, em seguida, realiza-se a semeadura direta da cultura leguminosa, como feijão, soja,
ervilha, entre outras, preferencialmente sem o uso de herbicidas (PADOVAN et al., 2013a). Por
outro lado, quando se pretende plantar culturas como o milho, arroz, girassol, sorgo, entre
outras, que não são fixadoras de nitrogênio ou possuem baixa capacidade de fixação,
recomenda-se o pré-cultivo de espécies leguminosas, pois os estudos têm demonstrado que as
leguminosas possuem a capacidade de viabilizar, através da fixação biológica, todo o nitrogênio
necessário para as culturas de interesse alimentício e/ou comercial (PADOVAN et al., 2013a;
PADOVAN et al., 2013b).
Assim, entende-se que a tecnologia da adubação verde é uma importante opção para
fortalecer a agricultura familiar, ativar ou melhorar o processo de desenvolvimento local,
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privilegiando a adoção de princípios agroecológicos. Nessa perspectiva, a questão que se coloca
é: “A tecnologia da adubação verde em cultivo antecedendo à cultura do milho pode ser capaz
de proporcionar ganhos socioeconômicos e ambientais aos produtores?”
Na persecução de uma resposta robusta ao questionamento proposto face à relevância
desta temática para a sociedade brasileira, desenvolveu-se um trabalho de pesquisa junto a
agricultores familiares no estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de identificar e
descrever os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da adoção do cultivo de
adubos verdes de primavera/verão antecedendo à cultura milho-safrinha em sistemas de
produção em bases agroecológicas.

2. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no período de janeiro a novembro de 2014, na região centrosul
do estado de Mato Grosso do Sul. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas a produtores
rurais, usuários da tecnologia, as quais foram realizadas utilizando-se um roteiro conforme o
Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica da Agropecuária –
AMBITEC-SOCIAL (RODRIGUES et al., 2005) e Sistema de Avaliação de Impacto Social de
Inovações Tecnológicas Agropecuárias – AMBITEC-AGRO (RODRIGUES et al., 2003),
disponível no anexo I.
O sistema AMBITEC integral emprega uma plataforma prática (MS-EXCEL), de
execução simples e de baixo custo, passível de aplicação a todo universo tecnológico e
ambiental de inserção institucional. O conjunto de planilhas eletrônicas permite a consideração
de diversos aspectos ambientais e socioeconômicos de contribuição de uma dada inovação
tecnológica, dependendo do segmento ou da dimensão do agronegócio em questão (IRIAS et
al., 2004).
Paralelamente à utilização do modelo proposto pelo AMBITEC, foi realizada uma
avaliação complementar junto aos entrevistados, por meio de questões elaboradas pela equipe
do Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias da Embrapa Agropecuária Oeste (Anexo
II), com objetivo de compreender melhor a iniciativa de adoção da tecnologia, aspectos que
precisam ser implementados, tomada de decisão do agricultor ao inserir em seu sistema de
produção novas práticas, entre outros.
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Para localização e identificação dos agricultores a serem entrevistados, foi utilizado a
metodologia de amostragem Snowball Sampling (BAYLEY, 1994), que consiste em descobrir
possíveis informantes-chaves, os quais foram representados pela Agência de Desenvolvimento
Agrário e extensão Rural (Agraer), Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul
(APOMS), Prefeituras Municipais, organizações não governamentais, movimentos sociais,
instituições públicas de pesquisa e outras organizações de agricultores (sindicatos, associações
de comunidades rurais e cooperativas). Foram realizadas 19 entrevistas com produtores
familiares oriundos de 12 municípios (Tabela 1).
Tabela 1. Produtores entrevistados no estado de Mato Grosso do Sul sobre os impactos da tecnologia
e seus respectivos municípios de origem.
Produtor
Produtor Patronal
Familiar
Municípios
Estado
Total
Pequeno Médio
Grande
Comercial
Dourados
MS
3
0
0
0
3
Ponta Porã
MS
2
0
0
0
2
Naviraí
MS
1
0
0
0
1
Terenos
MS
1
0
0
0
1
Bodoquena
MS
1
0
0
0
1
Juti
MS
1
0
0
0
1
Ivinhema
MS
5
0
0
0
5
Glória de Dourados
MS
1
0
0
0
1
Mundo Novo
MS
1
0
0
0
1
Campo Grande
MS
1
0
0
0
1
Amambai
MS
1
0
0
0
1
Tacuru
MS
1
0
0
0
1
Total
19
0
0
0
19

Fonte: Elaborado pelos autores.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em função da avaliação complementar aos índices e parâmetros preestabelecidos no
AMBITEC observou-se que houve resposta muito positiva no sentido de enriquecer as
informações geradas a partir do uso do AMBITEC. Essas informações complementares
levantadas possibilitaram inferir com mais precisão e clareza alguns aspectos apontados pelas
referências da metodologia.
Além disso, foi importante ter uma avaliação qualitativa por parte do produtor sobre
questões como adoção ou interrupção do uso da tecnologia, demandas de ações de transferência
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de tecnologias relacionadas, assim como informações técnicas que podem servir para
aprimoramento da tecnologia que está sendo avaliada.
Este retorno dos produtores é importante inclusive para o pesquisador na forma de
demanda, podendo ser útil para o processo de atualização/inovação dos processos tanto em
pesquisa como em novas ações de transferência de tecnologias. Os pontos de discussão a seguir
mostram alguns resultados das mudanças implementadas e que são positivas no sentido em que
abrem espaço para outros aspectos intrínsecos ao processo produtivo.

3.1. Análise dos impactos econômicos
Na avaliação de impacto econômico da tecnologia da adubação verde antecedendo a
cultura do milho sob manejo em bases agroecológicas, utilizou-se o indicador de incremento de
produtividade, visto que se compara o aumento da produção obtida com a cultura do milho sem
a antecipação dos adubos verdes.
A dimensão econômica inclui não só a economia formal, mas também as atividades
informais com o objetivo de incrementar o rendimento financeiro. Visto deste modo, o lucro
seria o principal objetivo, tendo em nosso estudo a agricultura como de fonte de renda (GROOT,
2002; REIS, 2011). Por outro lado, Silva (1995), supõe que a sustentabilidade econômica pode
ser alcançada pela locação eficiente dos recursos e pelas inovações implantadas sobre atuais
mecanismos de orientação dos investimentos.
Para a avaliação do impacto econômico foram estimados o Ganho Líquido - GL, por
hectare, auferido pela adoção da tecnologia e o Benefício Econômico Regional - BER.
Consideraram-se os benefícios econômicos desde o período de início da adoção da tecnologia
até agora para comparação da evolução, tanto da área de adoção quanto dos benefícios gerados.
Os ganhos líquidos são decorrentes do cultivo do milho em sucessão aos adubos verdes. Em
2010, ano de lançamento da tecnologia, o rendimento por unidade produtiva foi de R$ 500,00
por hectare, observou-se um incremento de valor que chegou a R$ 660,00 por hectare em 2014
conforme a tabela a seguir. A participação da Embrapa Agropecuária Oeste no desenvolvimento
da tecnologia é de 80%. Assim, o ganho líquido da Embrapa, com a tecnologia em 2010 foi de
R$ 400,00 por hectare, enquanto que em 2014 atingiu R$ 528,00 (Tabela 2). Os benefícios
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econômicos regionais (BER), no ano do lançamento da tecnologia em Mato Grosso do Sul,
atingiu R$ 200.000,00.

Tabela 2. Evolução do Rendimento Líquido por Unidade Produtiva.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014

Unidade de Rendimento Rendimento
Anterior/UM Atual/UM
Medida
(A)
(B)
3.500,00
5.500,00
3.500,00
5.500,00
3.500,00
5.500,00
3.500,00
5.500,00
3.500,00
5.500,00

Preço
Unitário
0,250
0,390
0,380
0,320
0,330

Ganho Unitário
Custo
R$/UM
Adicional
E=[(B-A)xC]-D
500,00
780,00
760,00
640,00
660,00

Fonte: Elaborado pelos autores.
A partir desta data a tecnologia expandiu-se para outros estados, mas esta análise engloba
as áreas destinadas ao uso da tecnologia no Estado de Mato Grosso do Sul. Assim, em 2014, o
BER atingiu R$ 264.000,00 (Tabela 3).

Tabela 3. Total dos Benefícios Econômicos Regionais alcançados com a tecnologia.
Ano

Participação da
Embrapa %
(F)

2010
2011
2012
2013
2014

80%
80%
80%
80%
80%

Ganho Líquido
da Embrapa
R$/UM
G=(ExF)
400,00
624,00
608,00
512,00
528,00

Área de Adoção:
Unidade de MedidaUM
ha

Área de
Adoção:
QuantxUM
(H)
500
500
500
500
500

Benefício
Econômico I=(GxH)
200.000,00
312.000,00
304.000,00
256.000,00
264.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2. Avaliação de Impactos sociais
O cultivo de adubos verdes antecedendo à cultura do milho sob manejo em bases
agroecológicas promove impactos diferenciados na criação de empregos, geração de renda,
promoção da saúde, bem como na gestão e administração das Unidades de Produção. Os
resultados obtidos nas avaliações realizadas em Mato Grosso do Sul são apresentados na Tabela
4.
Tabela 4. Índice de impacto (triple da sustentabilidade) social proporcionado pelo cultivo de adubos
verdes antecedendo à cultura do milho, sob bases agroecológicas em Mato Grosso do Sul, 2014.
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Tipos de impactos
Indicadores
Média Geral
Impacto social – aspecto emprego
Capacitação
0,00
Impacto social – aspecto emprego
Oportunidade de emprego local qualificado
0,04
Impacto social – aspecto emprego
Qualidade do emprego
0,00
Impacto social – aspecto renda
Geração de renda do estabelecimento
5,38
Impacto social – aspecto renda
Diversidade de fonte de renda
2,15
Impacto social – aspecto renda
Valor da propriedade
3,13
Impacto social – aspecto saúde
Saúde ambiental e pessoal
1,06
Impacto social – aspecto saúde
Segurança e saúde ocupacional
0,07
Impacto social – aspecto saúde
Segurança alimentar
0,00
Impacto social – aspecto gestão e administração Dedicação e perfil do responsável
1,75
Impacto social – aspecto gestão e administração Condição de comercialização
0,33
Impacto social – aspecto gestão e administração Reciclagem de resíduos
0,00
Impacto social – aspecto gestão e administração Relacionamento institucional
3,88
Impactos sociais – média geral ................................................................................................................ 0,98

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2.1 Aspecto emprego
Os impactos sociais relativos ao emprego podem ser visualizados na Tabela 4. A adoção
da tecnologia não implicou em aumento na capacitação dos empregados e/ou responsáveis pela
atividade. Apesar de não representar um índice positivo na amostra, reflete outra situação: o
perfil dos entrevistados é caracterizado por produtores familiares que habitualmente já utilizam
a adubação verde como opção de cobertura de solo, controle de pragas, alimentação animal,
entre outras. A inovação, neste aspecto, é implementar sua utilização visando melhorias no
sistema de produção de grãos e incrementos de produtividade. Sendo assim o aspecto emprego
e capacitação não apontou índices elevados quando avaliado, pois não representou alteração
quantitativa quanto à adoção da tecnologia, apenas uma mudança na forma de implantação da
cultura pelo produtor.
Quanto à oportunidade de emprego local qualificado, o indicador resultou em impacto
igual a 0,04, significando que todos os empregos, em geral familiares, foram dedicados às
atividades ligadas diretamente às atividades de rotina no estabelecimento rural.
A alteração na oferta de empregos se restringe à contratação de trabalhadores
temporários, os quais são contratados apenas por curto espaço de tempo. Dos 19 entrevistados,
apenas 2 relataram essa situação, ou seja, 10,53 %. Por outro lado, em casos semelhantes é
observado o engajamento familiar, onde os filhos dos produtores passam a assumir ou gerenciar
parcialmente o controle da propriedade. Este indicador obteve impacto positivo igual a 0,02.
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A qualidade do emprego não foi alterada, apontando que a atividade mantém as
condições de trabalho características do envolvimento familiar na condução das atividades nas
propriedades. No entanto, em vários depoimentos foi destacado a qualidade relacionada à saúde
dos trabalhadores envolvidos na atividade, já que utilizando práticas agroecológicas, o risco de
contaminação/contato com agroquímicos é quase inexistente e até inexistente.

3.2.2 Aspecto renda
Os impactos sociais relativos à renda podem ser visualizados na Tabela 4. A tecnologia
da adubação verde antecedendo a cultura do milho sob manejo agroecológico apontou como
índice de destaque positivo, uma elevada alteração na geração de renda nos estabelecimentos
rurais, resultando em impacto igual a 5,38. Outro índice constatado que representa grande
impacto é o valor da propriedade relacionando ao aspecto de conservação dos recursos naturais,
que alcançou 3,13. Em seguida, o índice de diversificação das fontes de renda agropecuárias
nos estabelecimentos obteve o valor de 2,15. Foi observado também moderada melhoria na
segurança, distribuição e montante da renda.
Como mencionado anteriormente, os entrevistados veem na prática da utilização da
adubação verde antecedendo culturas de interesse comercial como uma possibilidade de
diversificar as atividades nas propriedades, com incrementos em produtividade, e, terem com
isso, possibilidade de negociar melhores oportunidades junto ao mercado comprador da
produção. Esse incremento na renda das propriedades é apontado pelos entrevistados como
resultado da utilização da tecnologia. Já o indicador “valor da propriedade”, que se relaciona à
conservação dos recursos naturais, foi destacado na visão dos entrevistados como um dos
principais benefícios gerados pela tecnologia, fato este que sugere a preocupação dos produtores
com os recursos disponíveis, bem como destacam a importância de terem acessíveis
Tecnologias, Práticas e Processos - TPPs que viabilizem a produção agropecuária com qualidade
e comprometimento com a melhoria do meio ambiente.
A diversificação das fontes de renda agropecuárias com utilização da adubação verde em
semeadura antecedendo ao cultivo de outras espécies também foi destacado como um dos
benefícios gerados nas propriedades, pois permite que os produtores possam utilizar as espécies
de adubos verdes visando a produção de sementes e alimentação animal, por exemplo. A adoção
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da tecnologia não implicou em aumento no investimento em benfeitorias, já que uma das
principais mudanças no planejamento das atividades refere-se ao plantio das culturas.

3.2.3 Aspecto saúde
Os impactos sociais relativos à saúde podem ser visualizados na Tabela 4. A tecnologia
melhorou a saúde ambiental e pessoal, com impacto positivo igual a 0,48. Isto é creditado,
principalmente, à redução da utilização de agrotóxicos, considerando as práticas agroecológicas
diretamente relacionadas com o uso da tecnologia. Outros benefícios apontados referem-se à
redução da emissão de poluentes atmosféricos, poluentes hídricos e de geração de
contaminantes do solo. Em geral, não houve alterações relacionadas ao acesso a esporte e lazer
com a adoção da tecnologia.
Em relação à segurança e saúde ocupacional, que retrata a exposição do trabalhador a
fatores de periculosidade e insalubridade, o impacto desta variável corresponde a 0,32,
indicando que praticamente manteve-se inalterada ou foi reduzida a exposição a estes fatores.
Com isto, percebe-se a preocupação dos produtores em melhorar as condições de trabalho e
com a saúde do trabalhador. Tendo em vista que o perfil dos entrevistados já adota em parte
diversas práticas agroecológicas, este indicador não foi destacado com intensidade. No entanto,
foi evidenciado em diversas falas, que a opção pela utilização da tecnologia está também
vinculada às práticas mais sustentáveis de produção, incluindo neste caso o menor uso de
insumos externos, principalmente agroquímicos.
Quanto à segurança alimentar, também não foi observado alteração neste aspecto, pois
a tecnologia em si não promoveu este ganho para o produtor. A segurança alimentar é um dos
princípios fundamentais que garante a sustentabilidade da unidade familiar e, portanto, está
presente em todos os processos relacionados com a quantidade e qualidade nutricional do
alimento fornecido. Neste sentido, o valor atribuído a este índice é bastante elevado no contexto
de produção, mas não evidenciado por apenas uma prática e sim pelo conjunto de processos que
envolvem as atividades agropecuárias nos estabelecimentos rurais.

3.2.4 Aspecto gestão e administração
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Na Tabela 4 estão apresentados os impactos sociais inerentes à gestão e administração.
A tecnologia da adubação verde antecedendo à cultura do milho sob manejo em bases
agroecológicas proporcionou melhorias na capacitação dirigida à atividade e um moderado
aumento quanto ao uso do sistema contábil. Esse índice está relacionado à dedicação e perfil do
responsável e obteve um impacto positivo de 1,75. O uso do sistema contábil foi relacionado
por alguns entrevistados como forma de controle e planejamento, tendo em vista o aumento de
produtividade das culturas e a consequente comercialização do excedente, assim como inserção
de novas culturas de interesse econômico no sistema produtivo.
Inerente ao perfil da agricultura familiar, particularmente para os produtores que optam
por trabalhar em bases agroecológicas, a busca de conhecimentos é fundamental para manterse
na atividade. Na dinâmica destes sistemas produtivos é importante atualização contínua, seja
através de modelos formais de capacitação ou mesmo por meio de troca de experiências entre
os próprios agricultores.
Quanto ao relacionamento institucional, o valor de 0,33 representou aumento em relação
à utilização de assistência técnica e adesão ao sistema de associativismo/ cooperativismo. Esse
fato pode ser relacionado à necessidade de atendimento técnico em vista da utilização de novas
práticas, assim como a necessidade de comercialização do excedente de produção gerada.
3.3. Análise dos Resultados de Impactos Sociais proporcionados pela tecnologia
O Índice Geral de Impacto Social da tecnologia “Adubação verde antecedendo à cultura
do milho sob o manejo em bases agroecológicas” resultante das entrevistas com os produtores
que a adota alcançou o valor de 0,98, numa escala variável de -15 a +15.
A geração de renda dos estabelecimentos foi a variável com maior índice (5,38),
indicando que a tecnologia trouxe melhorias em todos os aspectos relacionados à renda,
principalmente em fatores como segurança, estabilidade, melhoria na distribuição e montante
da renda. Um dos apontamentos mais citados foi o incremento em produtividade da cultura
plantada em sucessão aos adubos verdes.
Outra variável importante e de grande destaque foi referente ao “valor da propriedade”,
com impacto positivo de 3,13. Este valor é devido aos benefícios gerados pela tecnologia que
promovem melhorias na conservação dos recursos naturais, um dos principais aspectos
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apontados pelos entrevistados. Outro aspecto enumerado pela amostra foi a diversificação das
fontes de renda agropecuárias na propriedade, com índice equivalente a 2,15.
Os índices que não pontuaram, ou seja, mantiveram-se inalterados foram: capacitação,
qualidade do emprego e reciclagem de resíduos. Estes itens não foram melhorados com a
adoção da tecnologia em si, pois as práticas de base agroecológica utilizadas pelos produtores
entrevistados já contemplam estes aspectos em suas atividades de rotina nas propriedades rurais.
Isso nos permite refletir sobre os aspectos qualitativos da pesquisa, que apesar de não enumerar
estes benefícios, eles se destacam por já estarem presentes no sistema de produção como um
todo e não apenas relacionado a uma prática, nesse caso a utilização da adubação verde.

3.4. Avaliação de Impactos Ambientais
A adoção da adubação verde antecedendo ao cultivo do milho, cultivados em bases
agroecológicas, exerce efeitos peculiares em diferentes aspectos ambientais, os quais são
apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Impactos ambientais proporcionados pelo cultivo de adubos verdes antecedendo à cultura do
milho, sob bases agroecológicas, no estado de Mato Grosso do Sul, em 2014.
Tipos de impactos
Impacto Ambiental – Eficiência tecnológica

Indicadores
Média Geral
Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou
6,39
materiais

Uso de energia
0,13
Impacto Ambiental – Eficiência tecnológica
Uso
de
recursos
naturais
0,00
Impacto Ambiental – Eficiência tecnológica
Atmosfera
0,55
Impacto Ambiental – Conservação ambiental
Capacidade produtiva do solo
9,93
Impacto Ambiental – Conservação ambiental
Água
0,28
Impacto Ambiental – Conservação ambiental
Biodiversidade
0,49
Impacto Ambiental – Conservação ambiental
Recuperação ambiental
0,06
Impacto Ambiental – Recuperação ambiental
Impactos Ambientais – média geral ............................................................................................... 2,03

Fonte: Elaborado pelos autores.
3.4.1 Alcance da Tecnologia
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Estima-se em 500 hectares a área que vem sendo utilizada a tecnologia da adubação
verde antecedendo à cultura do milho sob manejo agroecológico em Mato Grosso do Sul no
ano de 2014.

3.4.2 Eficiência Tecnológica
Visualiza-se na Tabela 5 que o indicador “uso de agroquímicos” apresenta um
coeficiente de 6,39, o que indica impacto altamente positivo envolvendo uma redução
significativa nas variáveis de frequência, variedade de ingredientes ativos e toxidade dos
produtos fitossanitários utilizados pelos adotantes da tecnologia. Além disso, percebe-se que há
redução no uso de fertilizantes formulados e micronutrientes, contribuindo significativamente
pela melhoria ambiental proporcionado pela tecnologia. Esse fato está relacionado diretamente
com as características que a tecnologia incorpora, principalmente na utilização de práticas
agroecológicas e na fixação de nitrogênio ao solo pelos adubos verdes (FERNANDES et al.,
2014).
Quanto à utilização de combustíveis fósseis, o coeficiente de impacto de 0,13 indica que
a tecnologia apresenta moderada diminuição do uso de diesel necessário para conduzir a
atividade. Apenas 15% dos entrevistados relacionaram aumento na utilização de combustíveis
em relação às práticas desenvolvidas anteriormente. Nesse caso, há uma correlação com a área
utilizada para plantio das culturas na propriedade. Não foi apontado abertura de novas áreas
para plantio utilizando a tecnologia, como foi observado no item “Uso de recursos naturais”,
mas sim ampliação da área de cultivo de culturas de interesse comercial em sucessão ao plantio
de espécies de adubos verdes.

3.4.3 Conservação Ambiental
Os impactos ambientais relativos à conservação ambiental podem ser visualizados na
Tabela 5. O coeficiente de impacto de 0,55 para atmosfera indica que a tecnologia proporciona
diminuição na emissão de gases de efeito estufa, de material particulado/fumaça, nos odores e
na geração de ruídos. Este índice é observado e as evidências empíricas relatadas pelos usuários
da tecnologia corroboram com a afirmação de que há melhorias nos aspectos referentes à
qualidade do ar, emissão de gases de efeito estufa e qualidade do solo. Nesse sentido, os
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produtores afirmam que a adoção da tecnologia com a incorporação da adubação verde no
sistema produtivo tem contribuído com grande aumento da qualidade do solo, apontado pelo
coeficiente de impacto de 9,93. Isto é devido à redução da erosão, da perda de matéria orgânica,
de nutrientes e pela diminuição da compactação do solo. Na maioria dos casos, a utilização da
adubação verde contribui significativamente para descompactação do solo, já que o volume e a
profundidade das raízes auxiliam neste processo.
Algumas espécies são recomendadas especialmente para este fim. No entanto, o maior
aspecto de melhoria da qualidade do solo apontada pelos entrevistados, refere-se ao aporte de
matéria orgânica e nutrientes ao solo, com destaque para o nitrogênio fornecido por estas
culturas. Na visão destes produtores, é o grande benefício que tem contribuído para o aumento
da produtividade das culturas e redução de custos, principalmente quando comparado ao
sistema tradicional que utiliza adubação nitrogenada. A melhoria da qualidade da água é
observada com menor impacto, pela redução da turbidez e do assoreamento de rios e córregos,
uma vez que não há escorrimento de água para os mananciais. O índice obtido para esta variável
foi de 0,28.
A adoção da tecnologia aponta o valor de 0,49 para o indicador biodiversidade. Neste
quesito, não há indicativo de perda de vegetação nativa, perda de corredores de fauna e perda
de espécies/variedades caboclas.

3.4.4 Recuperação Ambiental
O coeficiente de impacto de 0,06 indica que a tecnologia não interferiu
significativamente quanto ao aspecto recuperação ambiental. Este valor, no entanto, não retrata
a real situação vivenciada por estes produtores, pois conforme relatado pelos entrevistados e
tendo em vista as práticas já utilizadas nas propriedades, não houve interferência direta na
recuperação de ecossistemas degradados, áreas de reserva legal e preservação permanente. Isto
porque estes aspectos já vêm sendo construídos pelos produtores dentro de um conjunto de ações
e práticas, onde a tecnologia implementada contribui nesse processo. Dessa forma, na visão
destes produtores, a tecnologia em si não atua separadamente para obtenção destes benefícios,
mas é parte integrante de uma soma de práticas que já vem sendo incorporada ao longo do tempo.
Portanto, a recuperação ambiental destas áreas vem ocorrendo com a utilização de diversas
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técnicas, onde a utilização da adubação verde complementa e adiciona novas melhorias aos
sistemas produtivos. Por esse motivo o índice de impacto do uso da tecnologia não foi tão
evidente quando esperado, apesar de ter no seu contexto relacionado a melhoria na qualidade do
solo como seu principal benefício.

3.5. Índice de Impacto Ambiental
A avaliação da tecnologia adubação verde antecedendo à cultura do milho sob manejo
agroecológico é altamente positiva no aspecto ambiental, obtendo índice de 2,03, considerando
uma escala variável de -15 a +15. Este resultado indica que a tecnologia, além de ser uma
alternativa economicamente viável, proporciona diversificação de atividades na propriedade e
contribui expressivamente para a sustentabilidade ambiental. Este conceito é bem evidenciado
pelos produtores que adotam a tecnologia, pois os ganhos obtidos em produtividade e melhoria
do ambiente produtivo é percebido em diferentes aspectos: aumento de produtividade, melhoria
das condições do solo e diversificação de culturas no sistema produtivo, incluindo opções de
interesse comercial.
Outra variável importante e de grande destaque foi a diminuição no uso de
agroquímicos, com índice de 6,39. O relato dos produtores destaca que a adubação verde
contribui, como uma das práticas agroecológicas já adotadas, principalmente na preservação
dos inimigos naturais que são essenciais para o controle biológico, assim como para cobertura
de solo, que minimiza a infestação de plantas daninhas nas áreas de cultivo, reduzindo a
necessidade de mão-de-obra.

3.5.1 Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados
A avaliação da tecnologia “Adubação verde antecedendo a cultura do milho sob o
manejo em bases agroecológicas” foi positiva principalmente em dois aspectos relacionados
pelos entrevistados: melhoria na qualidade do solo e acréscimo na produtividade/rendimento
das culturas em relação ao padrão anterior de cultivo.
A incorporação de adubos verdes favoreceu principalmente o incremento de matéria
orgânica no solo e nitrogênio incorporados pelas leguminosas, assim como a cobertura do solo
e, consequentemente, a melhoria na infiltração de água no solo, diminuição de perdas por
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evapotranspiração, redução na infestação de plantas daninhas e a biota do solo. Estes foram os
principais aspectos citados e observados. Na variável capacidade produtiva do solo, o índice de
9,93 evidenciou esta situação. “A adubação verde é uma forma simples e barata para recuperar
a fertilidade do solo que contribui para a recuperação das propriedades químicas e físicas do
solo... contribui para uma menor poluição do solo e dos rios, sendo benéfica do ponto de vista
social, econômico e ambiental” (citação de um produtor entrevistado).
A variável “geração de renda” do estabelecimento foi o que obteve o maior índice social,
de 5,38. Este foi outro aspecto apontado pelos entrevistados, sobretudo no que se refere ao baixo
custo de implantação e uso da tecnologia. Os valores em si, relacionados aos incrementos em
produtividade não puderam ser avaliados, tendo em vista que se baseiam em dados que não
foram mensurados nas mesmas condições para todos os casos. Porém, os produtores relataram
que houve significativo aumento dos rendimentos em decorrência da utilização da adubação
verde no sistema produtivo.
Ao serem questionados sobre os principais benefícios da tecnologia, na ordem de
importância foram relacionados: melhoria da qualidade do solo como mais importante para 74%
dos entrevistados; em segundo lugar, o baixo custo (57%) e como terceira opção o aumento de
produtividade da cultura do milho (52%).
Quando consultados a respeito da não utilização desta tecnologia, os entrevistados
relacionaram os seguintes argumentos: 47% dos entrevistados acham que outros produtores não
adotam a tecnologia por desconhecimento da prática, seus benefícios e forma de utilização.
Cerca de 31% acreditam que falta orientação técnica e 22% acreditam ou conhecem alguém que
não utiliza a tecnologia em função da dificuldade no manejo dos adubos verdes.
Nesse sentido, as ações de compartilhamento de tecnologias voltadas para o tema são
importantes, já que 47% dos entrevistados relataram que a opção pela adoção da tecnologia
ocorreu por recomendação feita pela Embrapa e/ou assistência técnica. Quando questionados
sobre os pontos negativos que levam os produtores a não adotarem a tecnologia, 50% dos
entrevistados relacionaram que há um baixo conhecimento desta prática, devido à pouca
divulgação aos agricultores. Outros 50% creditaram ao alto custo das sementes e à dificuldade
de encontrá-las com facilidade no mercado.
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3.6. Estimativa dos custos da tecnologia
Para a estimativa dos custos levou-se em consideração os custos do projeto de pesquisa
que resultou na recomendação da tecnologia, desde o início de sua implementação, em 2007.
Desta forma, a Tabela 6 foi ajustada com as informações levantadas desde o início dos trabalhos
de pesquisa com a tecnologia da adubação verde antecedendo à cultura do milho sob manejo
em bases agroecológicas.
Tabela 6. Estimativa dos custos.
Ano

Custos de
Pessoal

Custeio de
Pesquisa

Depreciação de
Custos de
Capital
Administração

Custos de
Transferência
Tecnológica

2007
16.310 3.434 773
1.674 1.427 23.618
2008
24.248 3.381 686
1.400 1.505 31.220
2009
26.804 3.306 755 1.990 2.670 35.525 2010 23.040 1.600 1.555 26.195
2011 18.900
1.748 1.500 22.148 2012 29.833
33.063
2013
31.539
1.940 6.800 40.279
2014
34.016
1.768 3.650
Total
204.690
10.121
2.214
14.050
20.407

Total

1.930 1.300

39.434
251.482

Fonte: Elaborado pelos autores.
3.6.1 Análise dos Custos
Os trabalhos de pesquisa que auxiliaram no desenvolvimento da tecnologia foram
iniciados em 2007, na Embrapa Agropecuária Oeste, visando viabilizar cada vez mais a prática
de utilização de adubos verdes antecedendo culturas de interesse alimentar e econômico. A
cultura do milho teve destaque, neste aspecto, por obter incrementos de produtividade
expressivos em resposta à tecnologia e por apresentar diferenciais na sua utilização nas
propriedades rurais, desde a produção animal, assim como na comercialização de excedentes e
segurança alimentar. Considerando, para efeito dessa análise o ano de 2007, o início da
avaliação dos esforços de pesquisa com adubos verdes em sistema de base agroecológica, o
custo de pessoal, custeio da pesquisa, depreciação de capital, custos de administração e custos
de transferência tecnológica, até o ano de 2014, corresponde a R$ 251.482,00. Deste montante,
R$ 10.121,00 foram gastos diretos com o custeio de pesquisa, correspondendo a 4,02% do total.

3.6.2 Análise Benefício/Custo
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A análise dos investimentos realizados com a tecnologia considerou um horizonte de 8
anos. Verificou-se que a tecnologia é altamente vantajosa em todos os indicadores avaliados
(Tabelas 7 e 8).

Tabela 7. Análise dos investimentos da tecnologia.
Ano
Fluxo de
Fluxo de
Fluxo de xa Interna de
benefícios
custos
benefícios Retorno
Ano 1
0
Ano 2
0
Ano 3
0
Ano 4
200.000,00
Ano 5
312.000,00
Ano 6
304.000,00
Ano 7
256.000,00
Ano 8
264.000,00
Fonte: Elaborado pelos autores.

23.618
31.220
35.525
26.195
22.148
33.063
40.279
39.434

-23.618
-31.220
-35.525
173.805
289.852
270.937
215.721
224.566

Relação
Benefício/Custo

6,05

2,16

O retorno do investimento medido pela Taxa Interna de Retorno (TIR), que representa
a taxa de desconto que iguala a soma dos fluxos de caixa ao valor do investimento, foi elevado,
alcançando 6,05%. Esse indicador sinaliza que os investimentos são viáveis economicamente,
pois superam a taxa mínima de atratividade. A relação Benefício/Custo foi obtida pela divisão
das receitas e o valor atual dos custos. Assim, a análise mostra que a tecnologia obteve índice
de 2,16, indicando que a tecnologia é eficiente.
Considerando as Taxas Mínimas de Atratividade (TMA) de 4,0%, 6,0%, 8,0%, 10,0%,
12,0%, 14,0%, 16,0% e 18,0%, o Valor Presente Líquido (VPL), que corresponde ao somatório
dos fluxos de caixa esperados trazidos ao ano zero, obtido pela diferença entre o valor presente
das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa, a taxas de desconto de mencionadas,
variou de R$ 846.000,00 mil, quando a TMA foi de 4,0% a R$ 380.000,00, quando a TMA foi
de 18,0%. Esses resultados indicam que o montante em dinheiro que o produtor terá disponível
ao final do projeto é muito superior ao investimento realizado (Tabela 8).
Tabela 8. Análise do Valor Presente Líquido (em mil reais).
4%
6%
8%
10%
12%
14%
R$846
R$750
R$666
R$593
R$529
R$473
Fonte: Elaborado pelos autores.

16%
R$424

18%
R$380
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A viabilidade da utilização do cultivo de adubos verdes antecedendo à cultura do milho
é evidenciada por produtores familiares de Mato Grosso do Sul em diversos aspectos:
1)

Ambiental – em decorrência da melhoria da qualidade do solo,

pela redução do uso de agrotóxicos e o crescimento da preocupação com o uso dos
recursos naturais;
2)

Econômico – devido à redução dos custos de produção com o uso

continuado da tecnologia, menor utilização de insumos externos e aumento de
produtividade do milho cultivado após os adubos verdes;
3)

Social – pela melhoria na geração de renda e nas condições de

trabalho em decorrência da redução drástica do uso de agrotóxicos, aumento da
diversidade de fonte de renda e do valor das propriedades, melhoria da saúde
ambiental e pessoal, além de expressivos incrementos nos relacionamentos
institucionais.
A tecnologia ainda é pouco adotada pelos produtores rurais, uma vez que há pouca
divulgação dos seus benefícios. Os produtores destacam que há necessidade de implantação de
unidades-referência em propriedades rurais com adubos verdes, para que os produtores possam
conhecer experiências de outros produtores nas comunidades rurais a partir de visitas técnicas
interativas, dias de campo e outras atividades coletivas. Também enfatizam sobre a necessidade
de elaboração de material técnico ilustrado, com linguagem acessível para produtores e a
realização de treinamentos para as equipes de assistência técnica.
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SISTEMAS AGROFLORESTAIS BIODIVERSOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS:
SEGURANÇA ALIMENTAR E BEM-ESTAR DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS
BIODIVERSE AGROFORESTRY SYSTEMS IN RURAL SETTLEMENTS: FOOD
SECURITY AND WELL-BEING OF FARMING FAMILIES
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Resumo
Atividades produtivas intensivas podem gerar impactos sociais, ecológicos e econômicos
negativos à agricultura familiar. Há necessidade da adoção de alternativas produtivas
conservacionistas e sustentáveis para que os agricultores e suas famílias se mantenham no meio
rural, vivendo com dignidade. As múltiplas funções necessárias para atender essas demandas
podem ser encontradas em sistemas agroflorestais (SAFs) biodiversos. Nesse contexto, realizouse um estudo em novembro de 2014, envolvendo vinte e cinco sistemas agroflorestais
biodiversos implantados no Assentamento Lagoa Grande, município de Dourados, estado de
Mato Grosso do Sul, região Centro Oeste do Brasil, objetivando caracterizar as espécies vegetais
existentes, as práticas de manejo utilizadas nos agroecossistemas e formas de uso das espécies
vegetais. Os dados foram obtidos através de entrevistas com os respectivos agricultores
responsáveis, utilizando-se de um roteiro semiestruturado previamente elaborado, contendo
questões abertas e fechadas, seguindo a metodologia de amostragem em bola-de-neve.
Constatou-se que os sistemas agroflorestais biodiversos, tipo quintais agroflorestais,
proporcionam expressiva mudança de paisagem, estabelecendo microclimas estáveis no entorno
das residências, garantindo bem-estar às famílias; contribuem com a restauração e manutenção
do equilíbrio biológico localmente; viabilizam a diversificação de atividades produtivas,
incrementando a dieta alimentar das famílias e a segurança alimentar e nutricional.
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Palavras-chave: quintais agroflorestais, equilíbrio biológico, composição florística, alternativas
sustentáveis, agricultura familiar.

Abstract
Intensive productive activities can produce social, ecological and economical negative impacts
to the familiar agriculture. There is need to implement, conservation and sustainable productive
alternatives for farmers and their families to remain in rural areas, living with dignity. The
multiple necessary functions to attend these demands can be found in the biodiverse
Agroforestry System (AFS). In this context, a study happened in November of 2014, involving
twenty-five biodiverse agroforestry systems established in the Lagoa Grande, Dourados, Mato
Grosso do Sul, Central West region of Brazil, in order to characterize the existing plant species,
management practices used in agro-ecosystems and usage of plant species. The data were
obtained through interviews with the respective responsible farmers, making use of a
semistructured script previously prepared with open and closed questions, following the
sampling methodology in snow-ball. It was noticed that the systems of biodiverse agroforestry,
home gardens type provide significant change of landscape, establishing stable microclimates
in the vicinity of the residences, guaranteeing well-being to the families; t contribute to the
restoration and maintenance of biological balance locally; enable the diversification of
productive activities, improving the food diet of families and the food and nutritional security.
Key words: agroforestry yards, biological balance, floristic composition, sustainable
alternatives, familiar agriculture.

1. INTRODUÇÃO
A estruturação social, características de fertilidade do solo, a fauna e flora de cada
assentamento podem influenciar nas atividades produtivas desenvolvidas na área como um
todo. Entretanto, a tomada de decisão em relação às atividades a serem desenvolvidas nos lotes
tende a ocorrer em virtude de fatores independentes, como a formação cultural desses atores,
somados à disponibilidade de recursos e às suas finalidades (linha de financiamento do
governo), seguido pela qualidade da terra e assistência técnica que lhes é prestada (TANAMATI
et al., 2011).
As políticas públicas brasileiras atuais para estruturação inicial de assentamentos
comungam com a dinâmica do mercado e da política agrícola, segundo modelo produtivo
considerado eficiente, o monocultivo, possivelmente sendo o fator determinante das atividades
produtivas desenvolvidas nos assentamentos. Estudos desenvolvidos por Tanamati et al. (2011)
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e Sangalli (2013) identificaram que a principal atividade produtiva de relevância econômica
desenvolvida em alguns assentamentos da região Centro-Oeste do Brasil é a pecuária leiteira,
cujo produto é facilmente comercializável.
Caso houvesse estudo de planejamento da paisagem junto com levantamentos referentes
às expectativas produtivas dos assentados antes da implementação das políticas públicas, neste
caso os financiamentos para fins produtivos, poderia haver outro cenário no campo de promoção
e a implementação de sistemas produtivos diversos e viáveis à área, em consonância à aptidão
agrícola familiar, com maior justiça social e cidadania, consolidando a segurança alimentar e
renda monetária nos lotes (MENEGAT, 2009).
Independentemente do tipo de atividade produtiva quando praticadas intensivamente,
podem ser altamente impactantes, tanto na dimensão social quanto na ecológica e econômica
dos agroecossistemas (FERREIRA et al., 2014).
Nesse contexto, os agricultores assentados, agricultores tradicionais consolidados,
indígenas e quilombolas, entendendo o seu papel no espaço rural e otimizando a áreas que
atuam, começaram a buscar alternativas produtivas conservacionistas no intuito de proteger os
recursos naturais e garantir da segurança alimentar, conciliando a eficácia e provendo, ao
mesmo tempo, serviços ecossistêmicos (FERREIRA et al., 2014). Esses atores visavam
identificar alternativas sustentáveis no uso de terra e mitigação de impactos sobre os recursos
ambientais decorrentes da revolução verde. Encontraram nos sistemas agroflorestais (SAFs)
biodiversos características que atendiam às suas expectativas, principalmente quando à
produção de alimentos básicos e promoção de bem-estar às famílias (FREITAS et al., 2004;
GRAZEL FILHO, 2008).
Os SAFs biodiversos podem ser caracterizados como arranjos de produção que
compreende o cultivo de espécies arbóreas perenes, lenhosas ou não, em combinação interativa
com cultivos agrícolas anuais e ou criação de animais em mesma unidade de terra, de maneira
simultânea ou numa sequência temporal, aplicando práticas de manejo compatíveis com os
padrões culturais da população local, de modo que ocorra interação entre os elementos que
compõem o sistema (GRAZEL FILHO, 2008).
Nesses sistemas diversificados, os extratos vegetais verticais se adequam às realidades
e distribuição espacial onde estão inseridos, se adaptando à luminosidade, às características
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químicas e físicas do solo, umidade do ar, temperatura, água e trocas de benefícios com animais,
dentre eles os insetos, mas também com microrganismos como fungos e bactérias, resultando
em ambientes equilibrados (PADOVAN; CARDOSO, 2013).
Existe grande número de alternativas para a organização de sistemas agroflorestais em
propriedades rurais, como: quintais agroflorestais, cultivo de faixas em culturas perenes,
taungya, aléias, multiestratos, capoeira melhorada, cerca viva, árvores em pasto, pastagens em
plantações florestais, entre outras (MEDRADO, 2000).
Dentre os sistemas agroflorestais biodiversos praticados, os quintais agroflorestais,
conhecidos também como quintais caseiros, destacam-se pelas amplas utilizações de seus
produtos (FREITAS et al., 2004).
Os quintais agroflorestais podem ser caracterizados devido a seu aproveitamento
intensivo de recursos ambientais, alta diversidade de espécies por unidade de área, situada
próximo às casas, locais onde garante aos núcleos familiares o acesso fácil aos alimentos. Nesse
espaço se cultivam e se mantêm múltiplas espécies agrícolas e florestais, funcionando também
como banco genético das espécies, podendo envolver a criação de pequenos animais domésticos
(GRAZEM FILHO, 2008; EMBRAPA, 2012).
Tendo em vista as múltiplas funções que os sistemas agroflorestais biodiversos exercem,
esses agroecossistemas vêm aumentando significativamente nas últimas décadas, porém a
maioria desses sistemas possui menos de dez anos, o que indica a existência de ações recentes
de estímulo aos agricultores, principalmente àqueles de base familiar, protagonizada por
diferentes instituições e entidades, gerando boas perspectivas para o futuro (PADOVAN;
CARDOSO, 2013). Os autores enfatizam que pouco se conhece sobre essas iniciativas no
Brasil, carecendo de estudos pormenorizados em diferentes condições ecorregionais.
Nesse contexto, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de identificar iniciativas de
SAFs biodiversos implementadas em um assentamento rural situado no município de Dourados,
estado de Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil, sistematizar e caracterizar as suas
formações, as práticas de manejo adotadas, as espécies vegetais que compõem os sistemas e as
principais formas de uso pelos agricultores.

2. MEDOLOGIA
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido no Assentamento Lagoa Grande, situado às
margens da rodovia Dourados-Itahum, a cinco quilômetros do Distrito de Itahum, no Município
de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, região Centro Oeste do Brasil, situado entre as
coordenadas 55°17' e 55°22' de longitude Oeste e 21°58' e 22°06' de latitude Sul, o qual abrange
4.111 ha, contendo 151 lotes de tamanhos variados (de 18 a 75 ha), dependendo da aptidão do
solo (INCRA, 1997).
Segundo estudos de Daniel et al. (2008), o assentamento foi implantado em uma área de
Cerrado, de relevo plano a suavemente ondulado, com solos frágeis e de baixa fertilidade natural
(Predominância de Neossolo Quartzarênico), com aptidão para pecuária, sendo essa atividade
a de maior importância econômica para as famílias.
Foram realizadas visitas ao local no mês de novembro de 2014, durante as quais se
realizou o levantamento sobre as experiências com SAFs nas unidades de produção de base
familiar no assentamento.
A coleta de dados se deu através de visitas domiciliares utilizando-se a metodologia de
amostragem em “bola de neve” - snowball sampling (BAYLEY, 1994), para identificar os
possíveis informantes-chave e estes indicarem a localização de SAFs naquela localidade.
Esses informantes-chave são agricultores que se encontram no assentamento desde a sua
implementação e que participaram de diversas iniciativas desenvolvidas com intuito de
estimular a diversificação de atividades produtivas.
A partir da identificação e localização de 25 SAFs no assentamento, foram entrevistadas
as famílias responsáveis por esses agroecossistemas, utilizando-se um roteiro semiestruturado
contendo questões abertas e fechadas (AMOROZO et al., 2002).
Utilizou-se o aparelho de Sistema de Posicionamento Global (GPS), como forma de
localização espacial através das coordenadas e posterior cálculo de áreas.
Para identificação das espécies que compunham o sistema houve a participação efetiva
dos entrevistados e posterior ratificação das espécies encontradas utilizando-se bibliografias
recomendadas (SOUZA; LORENZI, 2012).
Por fim, as informações foram tabuladas e processadas utilizando-se o Excel e o Software
Statistical Package for the Social Sciences – SPSS Statistics V21 x64.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O assentamento Lagoa Grande localiza-se em área de Cerrado que há décadas havia sido
desmatada para exploração de pecuária extensiva. De acordo com os assentados a paisagem que
compunham o assentamento por ocasião da distribuição dos lotes era composta basicamente
por pastagem com espécies exóticas – Brachiaria decumbens (braquiária) e Panicum maximum
(capim colonião), sendo que apenas 15% dos entrevistados disseram haver algumas árvores em
suas áreas, e 50% destes continuaram a incrementar e diversificar a produção, especialmente no
entorno das residências, formando sistemas agroflorestais biodiversos tipo “quintais
agroflorestais”, a partir da introdução de espécies arbóreas frutíferas, lenhosas ou de sombra,
além de aproveitar os espaços para cultivo de culturas de ciclos curto e médio.
Paes-Silva et al. (2003) constataram que os sistemas agroflorestais biodiversos geram
mudanças na paisagem devido à formação de uma cobertura florestal, sendo considerado essa
mudança o indicador mais fácil de ser observado em relação às alterações do ambiente, pois
essa cobertura representa proteção do solo em relação ao impacto causado pelas gotas de água
e turbulência dos ventos, reduzindo a perda de solo por lixiviação ou por erosão eólica, além de
reduzir a evapotranspiração e amplitude térmica no sistema.
A organização espacial dos sistemas agroflorestais do assentamento Lagoa Grande é
semelhante, predominando no entorno das residências (88%), com distribuição das espécies
aleatoriamente (72%) (Figura 1), semelhante ao que foi constatado em outro estudo realizado no
assentamento por Silva et al. (2014).
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Figura 1. Disposição dos sistemas agroflorestais em relação às residências (colunas verticais):
1 = próximo, 2 = distante; Arranjos das espécies arbóreas (colunas quadriculadas): 3 = em linhas,
4 = ao acaso; Expectativa com o sistema agroflorestal (colunas pretas): 5 = produção de matéria
orgânica, 6 = uso medicinal, 7 = atrativo para a fauna silvestre, 8 = barreira para o vento, 9 =
sombra, 10 = produção de alimentos para subsistência, 11 = produção de lenha e 12 = geração
de renda.
A localização dos SAFs próximos às residências e sua disposição, possivelmente está
associado às principais expectativas geradas pela implantação dos respectivos sistemas, ou seja,
conforto térmico, funcionamento como quebra-ventos e produção de alimentos para consumo
familiar.
Costa (2011) constatou que o fator vegetação é um elemento atenuador da temperatura,
seja do ar ou do solo, tornando-se um fator de grande influência sobre os elementos
microclimáticos, por não haver incidência direta dos raios solares sobre a superfície do solo,
amenizando a troca de temperatura do solo com o ambiente, reduzindo assim a amplitude
térmica, resultando em aumento na umidade do solo.
Inicialmente os lotes constituíam áreas sem árvores e os agricultores relatam que era
comum durante as chuvas e pequenos vendavais, as casas ficarem sem suas coberturas, o calor
era extremo e ainda haviam dificuldades em produzirem alimentos em função da baixíssima
fertilidade natural do solo.
Os agricultores afirmam que após a implantação dos sistemas agroflorestais houve
redução significativa dessa problemática. Com o desenvolvimento das árvores, formou-se
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barreira verde que reduziu a velocidade do vento que chegava às residências, resultando,
também, em conforto térmico no entorno das casas.
Outra afirmação dos moradores refere-se à disponibilidade de alimentos próximo às
residências, possibilitando a colheita frequente, aproveitando adequadamente os produtos de
cada época, melhorando a alimentação das famílias. Apesar do solo de baixa fertilidade
(Neossolo Quartzarênico), a implantação de boa diversidade de espécies arbóreas favoreceu à
ciclagem de nutrientes e o aporte de material orgânico depositado através das folhas, criando
melhores condições edáficas para cultivos de outras espécies mais exigentes, especialmente
aquelas de ciclo anual.
A redução da amplitude térmica reduz a velocidade da decomposição dos materiais
orgânicos possibilitando um aporte mais gradual de nutrientes às plantas, além de favorecer
maior agregação de partículas e aumento da CTC do solo (COSTA, 2011). Esses processos
propiciaram aumento da produção e da produtividade de cada espécie nos respectivos sistemas,
resultando diretamente no incremento nutricional da dieta alimentar diária das famílias.
Vale salientar que a predominância da implantação de espécies arbóreas para sombra,
que gerou maior bem estar às famílias, bem como aquelas destinadas à produção de alimentos,
em relação às espécies para geração de renda (Figura 1), pode ter ocorrido em virtude da falta
de orientação profissional, pois os sistemas poderiam ter sido incrementados para também
gerarem boa renda aos agricultores, uma vez que há alternativas para tal.
A falta de assistência técnica e planejamento a médio e longo prazo dos lotes, ou mesmo
a descapitalização dos agricultores, reduzem investimentos em sistemas agroflorestais,
principalmente visando incrementá-los para aumentar o volume de produção visando a
comercialização. Acostumados com o cultivo de monoculturas, agricultores ficam receosos em
cultivar espécies de ciclos mais longos, independentemente se forem espécies frutíferas e/ou
madeireiras para fins de geração de renda.
Para Cordeiro et al. (2014), o alto investimento inicial para implantação de sistemas
agroflorestais biodiversos pode se constituir em entrave na disseminação dessa tecnologia,
mesmo havendo amortização dos custos ao longo dos anos e sendo economicamente viável, os
agricultores, predominantemente, não conseguem visualizar a viabilidade financeira desses
sistemas.
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Arco Verde et al. (2013) e Cordeiro et al. (2014) apontam que esses custos de
implantação podem ser reduzidos se os agricultores planejarem as ações ao longo de vários
anos, escalonando o planto até 4 anos, analisando agronomicamente cada espécie a ser
implantada. Os autores ressaltam que com essas ações obteriam melhor uso do solo, cultivando
espécies de ciclo curto e rentáveis (hortaliças, milho, feijão, mandioca, entre outras) nas áreas
ainda não sombreadas pelas arbóreas, reduzindo os custos anuais da implantação e manutenção
do sistema.
A área média dos lotes pesquisados foi de 27 ha, sendo destinado 0,34 ha aos sistemas
agroflorestais, o que corresponde a 1,26% da área média dos respectivos lotes (Figura 2).
Estudos referentes à abrangência das áreas ocupadas pelos sistemas agroflorestais
(quintais agroflorestais) no mundo indicam tamanhos variáveis, entre poucos metros até 5,0 ha,
sendo que em levantamentos de dados realizados no Brasil indicam a predominância de
ocupação de áreas com esse tipo de sistema inferiores a 0,5 ha em cada propriedade rural
(GRAZEL FILHO, 2008).
A média de idade dos SAFs no Assentamento Lagoa Grande é de 10,8 anos. De acordo
com Salim (2012), não há correlação entre idade e tamanho dos sistemas agroflorestais do tipo
quintais.

Figura 2. Idade de formação dos sistemas agroflorestais (anos – colunas horizontais): A = 1 a
3, B = 4 a 6, C = 7 a 9, D = 10 a 12, E = 13 a 15, F >15; Tamanho dos SAFs (ha – colunas
pretas): G = 0,03 a 0,11; H = 0,1 a 0,5; H = 0,51 a 1; J = >1,1.
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Ao longo de mais de uma década houve incremento superior a 50% na implantação de
quintais agroflorestais. Os agricultores afirmam que perceberam a necessidade da implantação
de SAFs biodiversos como forma de promover a melhoria da qualidade de vida e acesso fácil a
alimentos, principalmente frutíferas. Acreditam, também, que o número de quintais
agroflorestais não é maior por falta de iniciativa das demais famílias assentadas, pois os
resultados obtidos são bastante satisfatórios.
Existe uma rede cooperativa informal entre os agricultores entrevistados em relação a
troca de mudas. Quando há interesse em alguma espécie de árvores que não existe no seu lote,
solicitam aos vizinhos que seguramente lhes arrumarão sementes da espécie ou mesmo as
mudas que se desenvolvem ao lado das plantas mãe.
As diferentes variedades das espécies de citros são apontadas como sendo as de maior
dificuldade de produção e aquisição, dependendo de aquisições de viveiros particulares externos
ao assentamento, o que onera para os agricultores e dificulta a obtenção de mudas em maiores
quantidades.
Devido à dinâmica dos quintais agroflorestais, esses SAFs biodiversos identificados no
assentamento Lagoa Grande mantém ciclos produtivos diferentes ao longo do ano, além de
proporcionarem a otimização do uso da terra, utilizando com maior eficiência os recursos
ambientais como radiação solar, água e nutrientes.
Como resultado desse processo, esses sistemas requerem manejos simples, necessitando
de poucas intervenções, reduzindo a dependência de insumos externos às propriedades, gerando
o mínimo de impactos negativos ao meio ambiente, ou seja, possui características que os
conduzem à sustentabilidade (GRAZEL FILHO, 2008).
Com relação ao manejo dos sistemas agroflorestais não houve e não há assistência
técnica para essa atividade. As práticas de manejo realizadas são a poda, controle de plantas
espontâneas, controle de pragas, adubação e rotação de culturas (Tabela 1). Chitsondzo (2011)
descreve manejos semelhantes em quintais agroflorestais de Machipanda, Moçambique. O autor
relata que são realizados poucos manejos nesses sistemas.

Tabela 1. Assistência técnica e tipos de manejos realizados nos sistemas agroflorestais
biodiversos no assentamento Lagoa Grande, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil.
Atividades
Categoria de resposta
%
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Assistência técnica

Não
96,0
Sim
4,0
Realização de poda
Não pratica
42,3
Condução
46,2
Radical
11,5
Manejo de plantas espontâneas
Não pratica
46,7
Químico
3,3
Capina manual
36,7
Adubo verde
6,6
Galinha
3,3
Roçada com máquina
3,3
Controle de pragas e doenças
Não pratica
57,7
Calda bordalesa
3,8
Químico
38,5
Adubação
Não pratica
6,9
Químico
3,4
Orgânico
Esterco de bovinos
65,5
Restevas334
6,9
Cinza de fogão
3,4
Urina-de-vacas
3,4
Adubos verdes
3,4
Rotação de culturas
Não pratica
44,0
Até 3
16,0
De 4 a 6
28,0
> 7 a mais
12,0
Os sistemas agroflorestais em sua maioria (96%) foram implantados sem
acompanhamento técnico, sendo que apenas uma família recebeu e recebe esse atendimento335
(Tabela 1).
A falta de acompanhamento técnico restringe o acesso à maior nível tecnologias que
proporcionariam melhor uso do solo, o planejamento de arranjos mais adequados para obter
maiores produtividades, o que garantiria a segurança alimentar e geraria excedentes para a
comercialização (CHITSONDZO, 2011), além de dificultar o acesso dos agricultores a políticas
públicas que beneficiariam as famílias assentadas de várias formas, proporcionado melhores
condições para viverem no campo.

334

Termo utilizado para descrever a ação de varredura sob as copas das s árvores e posterior realocação nos fustes
das árvores que compõem os sistemas agroflorestais.
335
Salienta-se que esse serviço apenas é recebido devido à formação profissional de um membro da família que a
atende gratuitamente.
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A partir dos anos 1950 cabia ao extensionista realizar ações educativas convencionais
que resultavam em dependência dos agricultores a insumos externos, levando as tecnologias
nos moldes da Revolução Verde ao campo. A partir dos anos de 1980, após análises do
programa, percebe-se a necessidade de buscar novas alternativas de se fazer a extensão rural
(SANTOS; LUSA, 2014). De acordo com os autores, entendeu-se a necessidade de
proporcionar maior interlocução entre os extensionistas rurais e os produtores, respeitando as
particularidades produtivas de cada lote e respeitando o meio ambiente, mas procurando obter
altas performances produtivas.
No entanto, ainda segundo Santos e Lusa (2014), o que se vê no campo na atualidade é
a predominância de uma padronização das ações regidas por projetos engessados, cabendo ao
técnico apenas cumprir as demandas já preestabelecidas pela coordenação.
Partindo desse pressuposto, e da baixa eficiência e efetividade dos serviços de extensão
rural no Brasil, Silva et al. (2014) enfatizam sobre a necessidade de fomento às políticas
públicas voltadas à expansão da assistência técnica rural – ATER, que permita discussões mais
próximas com a realidade das unidades produtivas para decisões, contribuindo efetivamente no
desenvolvimento rural local, levando em conta as aptidões produtivas familiares,
proporcionando melhores condições de permanência das famílias no campo, vivendo com maior
qualidade de vida.
Em relação às podas nos sistemas agroflorestais biodiversos do assentamento Lagoa
Grande (Dourados, MS), constatou-se que são realizadas apenas para a condução (46,2%)
quando os galhos impedem o trânsito de moradores sob a copa ou estão secos ou até, em algumas
ocasiões, quando identificam excesso de sombreamento de atrapalhe o desenvolvimento de
outras espécies vegetais cultivadas para fins de produção de alimentos. A retirada de árvores
(11,5%) acontece quando há algum interesse na madeira, utilizando-a para lenha, construção ou
até mesmo para venda (Tabela 1). Diferente dos dados apresentados por Silva et al. (2014), os
quais apontam que em todos os SAFs do Assentamento Lagoa Grande eram realizados algum
tipo de poda.
Essa discordância dos dados pode estar associada ao objeto dessa pesquisa, que tinha
por prioridade entender o manejo realizado no ano agrícola de 2013/2014, enquanto Silva et al.
(2014) fizeram essa análise considerando todo o período desde a implantação dos SAFs.
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Considerando ambos os contextos de análises, ressalta-se que de acordo com a
funcionalidade do SAFs a poda é efetuada em consonância ao que se deseja dos sistemas, seja
para manejos fitossanitários, aumento de luminosidade, redução de competição por nutrientes
e água ou mesmo para fornecimento de material orgânico para cobertura do solo (FERREIRA
et al., 2014).
O controle de plantas espontâneas não é recorrente (46,7% não realiza), pois as poucas
plantas que emergem são facilmente capinadas uma vez que ocorrem em baixa densidade
(36,7%); são manejadas com a presença de aves (3,3%), com adubação verde (6,6%) ou através
de roçadeira costal (3,3%) (Tabela 1).
A falta de luminosidade também implica diretamente nas culturas de ciclo curto
cultivadas sob o dossel das árvores. Os agricultores responsáveis pelos SAFs aproveitam
principalmente as áreas de borda desses sistemas para cultivos de espécies vegetais que
requerem maior quantidade de radiação solar e dentro dos sistemas há presença principalmente
de hortas e criação de animais de pequeno porte. O controle de pragas e doenças quase não é
realizado (57,7% dos agricultores), sendo observado durante as visitas a boa sanidade nos
sistemas e poucos problemas com pragas, sugerindo estabilidade dos agroecossistemas.
Quando o ambiente natural ou não é restabelecido pelo menos parcialmente, conseguese
(re)estabilizar, podendo-se dizer que há equilíbrio ecológico. Para Dajoz (2005) esse equilíbrio
permite ao ecossistema a manutenção da qualidade e das características essenciais, não sendo
estática e com relações entre os vários seres que compõem o meio podendo ser complexas e
dinâmicas, tróficas, transportadoras de matéria e energia, se autorregulando ou
retroalimentando. Todavia, os sistemas agroflorestais biodiversos possibilitam maiores
interações entre as espécies de animais e microrganismos, favorecendo o equilíbrio (ALTIERI
et al., 2003).
Estudos realizados por Salim (2012) apontam a utilização de insumos químicos tanto
para controle de formigas como para adubação em quintais agroflorestais, diferentemente do
cenário encontrado no assentamento Lagoa Grande, onde os agricultores responsáveis pelos
SAFs basicamente empregam o controle químico de formigas cortadeiras (38,5% dos
agricultores) (Tabela 1), as quais não fazem parte do sistema e sim migram de áreas de pastagens
degradadas adjacentes aos SAFs.
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A adubação é utilizada desde o início dos SAFs, em sua maioria por ocasião do plantio
de mudas de espécies arbóreas e arbustivas, utilizando, principalmente, esterco bovino
proveniente do gado leiteiro dos próprios lotes (65,5%) (Tabela 1), favorecendo a melhoria da
fertilidade do solo, contribuindo diretamente na sanidade do sistema produtivo. Segundo
Chaboussou (1987), plantas bem nutridas são mais resistentes ao ataque de pragas e patógenos.
Quando há o equilíbrio nutricional nas plantas, um ou mais elementos agem de forma benéfica
no metabolismo, estimulando a proteossíntese, resultando num baixo teor de substâncias
solúveis nutricionais, não correspondendo às exigências tróficas dos parasitas, ficando as
plantas menos atrativas ao ataque de insetos e microrganismos patogênicos.
A composição florística dos sistemas agroflorestais estudados no assentamento Lagoa
Grande foi muito heterogênea, com 1834 indivíduos, sendo verificada a ocorrência de 111
espécies distribuídas em 51 famílias (Tabela 2).

Tabela 2. Espécies que compõem os sistemas agroflorestais biodiversos no Assentamento
Lagoa Grande, em Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, em 2014, e seus respectivos
usos.
Família
Anacardiaceae

Amaranthaceae
Annonaceae
Aquifoliaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Araliaceae
Asteraceae

Asphodelaceae
Bignoniaceae

Nome científico
Magnifera indica L.

Etnoespécie Manga

Spondias purpurea L.
Spondias dulcis
Anacardium occidentale L.
Alternanthera brasiliana (L.)
Anona muricata L.
Annona spp
Ilex paraguariensis St.Hill
Aspidosperma polyneuron
Cocus nucifera L.
Euterpe oleraceae Mart.
Didymopanax morototonii.
Spilanthes oleracea L.

Siriguela
Cajá-Manga
Caju
Penicilina
Graviola
Pinha
Erva Mate
Peroba
Coco
Açaí
Mandiocão
Jambo

Uso
A/S
A/S
A
A
M/O
A/S
A
S
M/S/L
A
A
O
A/S/L

Arnica montana L.
Baccharis trimera
Vernonia condensata Backer
Artemisia absinthium L.
Achillea millefolium L.
Mikania glomerata Spreng.
Aloe vera
Tabebuia roseo-alba
Tabebuia vellosoi

Arnica
Carqueja
Boldo
Losna
Novalgina
Guaco
Babosa
Ipê- branco
Ipê-amarelo

M
M
M
M
M/O
M/S/O
M/O
S/L/O
S/L/O

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Bixaceae
Boraginaceae
Bromeliaceae
Cactaceae
Caricaceae
Caryocaraceae
Caesalpinoideae
Cesaloinaceae
Clusiaceae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Cupressaceae
Euforbiaceae
Fabaceae

Gramineae

Labiatae

Lamiaceae

Lauraceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Meliaceae

Mimosaceae

Moraceae

Bixa orellana L.
Patagonula americana
Ananas comosus (L.) Merril
Opuntia cochenillifera
Pereskia aculeata
Jaracatia spinosa
Carica papaya
Caryocar brasiliense
Hymenea courbaril
Tamarindus indica Lineu
Garcinia mangostana L.
Ipomoea batatas
Sechium edule
Citrullus lanatus
Cupressus lusitanica
Ricinus communis L.
Manihot esculenta
Arachis hypogaea L.
Copaifera langsdorfii,
Peltophorum dubium
Dipteryx alata
Bauhinia forficata Link
Cajanus cajan
Enterolobium contortisiliquum
Vigna unguiculata
Mucuna aterrina vc. Mucuna
Amburana claudii (Fr. All.)
Cympogon nardus
Merostachys multiramea Hack.
Zea mays
Rosmarinus Officinalis Melissa
Officinalis L.
Mentha pulegium L.
Melissa officinalis L.
Salvia splendens
Mentha piperita
Persea americana C. Bauh
Laurus nobilis
Malpighia glabra Linn
Abelmoschus esculentus (L.) Moench

Urucum
Guaiuvira
Abacaxi
Palma-doce
Ora-pro-nobis
Jaracatiá
Mamão
Pequi
Jatobá
Tamarindo
Mangostão
Batata-doce
Chuchu
Melancia
Ciprestes
Mamona
Mandioca
Amendoim
Pau-óleo
Canafístula,
Baru
Pata-de-vaca
Feijão-guandu
Tamburi
Feijão-de-corda
Mucuna
Umburana
Capim-santo
Taquara
Milho
Alecrim
Melissa
Poejo
Cidreira
Salvia
Hortelã
Abacate
Louro
Acerola
Quiabo

A/S/O
A/S
A
A
A
A/L
A
A
M/A/S/L
A/S/L
S
A
A
A
O
O
A
A
S/L/O
S/L/O
A
S/L/O
A/AV
S
A
AV
S/L
M
O
A
M/ A
M
M
M
M/A
M/A
A/S/L
A/S
A/S
A

Cedrela fissilis Vell
Azadirachta indica A. Jus
Melia azedarach L.
Inga spp.
Parapiptadenia rigida
Leucaena leucocephala
Artocarpus heterophyllus Lam
Morus alba L.

Cedro
Nim
Cinamomo
Ingá
Angico-da-mata
Leucena
Jaca
Amoreira

S/M/L
S
S
A/S/L
S/L
S/L/AV
A/L/S
A
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Musaceae
Myrtaceae

Oxalidaceae
Passifloraceae
Poaceae
Phytolaccaceae
Proteaceae

Punicaceae
Rosaceae

Rubiaceae
Rutaceae

Salicaceae
Sapindaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Vitaceae

Ficus carica L.
Musa sp.
Psidium guajava L.
Myrcia cauliflora Berg
Syzygium cumini (L.) Skeels
Campomanesia xanthocarpa Berg
Syzygium cumini
Eugenia pyriformis
Eugenia uniflora L.
Eucaliptus toreliana
Averrhoa carambola L
Passiflora edulis f. Flavicarpa
Saccharum officinarum L.
Cymbopogon winterianus
Petiveria alliacea L.
Grevillea robusta A. Cunn
Macadamia integrifolia Maid. & Bet

Figo
Banana
Goiaba
Jabuticaba
Azeitona
Guabiroba
Jambolão
Uvaia
Pitanga
Eucalipto
Carambola
Maracujá
Cana-de-açúcar
Capim-limão
Guiné
Grevilha
Macadâmia

A
A
A/S/L
A/S
S/L
A/S
A/S/L
A/S/L
A
L/M
A/S
A/M
A
M
M
S/L
A

Punica granatum L.
Prunus cerasifera
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus serrulata
Coffea arabica L.
Genipa americana L.
Citrus sinensis L.
Citrus aurantium L.
Citrus L.
Citrus aurantifolia Swing
Citrus reticulata Blanco
Citrus reticulata Blanco
Citrus aurantium L.
Citrus Reticulata
Citrus paradisi
Citrus aurantifolia
Citrus bigaradia Loisel
Citrus aurantifolia
Salix pendulina
Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk.
Litchi chinensis Sonn.
Capsicum spp
Theobroma cacao L.
Vitis vinifera L.

Romã
Ameixa
Pêssego
Cereja
Café
Jenipapo
Laranja
Laranja-da-terra
Lima
Limão galego
Mexerica
Tangerina
Laranja azeda
Poucan
Laranja Vermelha
Limão siciliano
Limão rosa
Limão taiti
Chorão
Pitomba
Lixia
Pimenta
Cacau
Uva

A/M
A
A
A
A
S
A/M
A/M
A/M
A/M
A/M
A
A/M
A
A
A
A
A
O
A
A
A
A
A

Uso: A = Alimentação, O = Ornamental; L = Lenha; S = Sombra; M = Medicinal; AV = Adubo verde.

As famílias que apresentaram maiores números de espécies foram: Rutaceae (12);
Fabaceae (11); Asteraceae e Myrtaceae (07); Anacardiaceae (04); Gramineae, Labiatae,
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Lamiaceae, Meliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Rosaceae (03); Annonaceae, Arecaceae,
Bignoniaceae, Cactaceae, Caricaceae, Cucurbitaceae, Euforbiaceae, Laurace, Musaceae,
Poaceae,

Proteaceae,

Apocynaceae,

Punicaceae,

Araliaceae,

Rubiaceae

Asphodelaceae,

(02);

Amaranthaceae,

Aquifoliaceae,

Boraginaceae,

Bromeliaceae,

Bixaceae,

Caryocaraceae, Caesalpinoideae, Cesaloinacear, Clusiacea, Convolvuláceas, Cupressaceae,
Malpighiaceae,

Malvaceae,

Oxalidaceae,

Passifloraceae,

Phytolaccaceae,

Salicaceae,

Sapindaceae, Solanaceae, Sterculiaceae e Vitaceae são representadas por apenas uma espécie.
A maior parte das áreas agrícolas no Brasil ainda são conduzidas sob a perspectiva da
revolução verde, onde há a busca por sistemas homogêneos que necessita de um grande aporte
de energia externa a propriedade, sendo considerada um sucesso em relação a produtividade.
Essa homogeneidade, no entanto, afeta diversas interações ecológicas, subutilizando espécies e
não garantindo a segurança alimentar.
As formas de uso das espécies que compõe os SAFs implicam na manutenção da área e
possível incremento. Pereira et al. (2012) acredita que por haver um elevado número de espécies
há probabilidade que passem a terem maior funcionalidade para os agricultores.
De acordo com dados levantados na pesquisa fica evidenciado que as espécies
encontradas nos sistemas agroflorestais, 27% apresentam mais de uma forma de uso e 17%
possuem três ou mais formas de uso pelos agricultores (Tabela 2), ou seja, quase 50% das
espécies que compõem o SAFs tem mais de uma forma de uso.
Essa forma de uso está muito ligada aos conhecimentos tradicionais dos agricultores.
No entanto, Pereira et al. (2012) afirmam que o aumento da oferta de cursos, trocas de
experiências, intercâmbios, experimentações e até o maior acesso à assistência técnica,
contribuem para a construção de novos conhecimentos e ampliação das formas de utilização
das espécies que compõe sistemas biodiversos.
Os resultados apresentados na Tabela 2 evidenciam a predominância de espécies
produtoras de alimentos nesses agroecossistemas, o que demonstra a sua grande importância
visando garantir a segurança alimentar às famílias. Junior e Cabreira (2012) analisaram 45
estudos realizados em diferentes regiões do Brasil referentes às formas de utilização dos
sistemas biodiversos, concluindo que o principal uso é o alimentar. Esses resultados também
foram constatados por Freitas et al. (2004), Chitsondzo (2011), Paludo e Costabeber (2012).
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Considerando que um dos maiores problemas enfrentados pelas famílias quando
recebem seus lotes em assentamentos rurais é a falta de alimentação básica, a adoção de
sistemas agroflorestais biodiversos deveria ser uma política prioritária do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como das demais entidades que promovem
assentamentos rurais no Brasil, para fomentarem a implantação desses sistemas no entorno de
todas as residências a serem construídas.
Nos SAFs do tipo “Quintal Agroflorestal”, como as espécies são implantadas próximo
às residências, com fácil acesso, isso facilita a interação das famílias com os agroecossistemas
e os respectivos manejos necessários. Em sua maior parte são espécies rústicas e adaptadas à
baixa fertilidade do solo, o que confere boa funcionalidade a esses sistemas, tendo papel
estratégico não apenas na segurança alimentar das famílias, mas é fundamental para equilíbrio
ecológico do sistema e também possibilita a complementação de renda e produção de plantas
medicinais (FERREIRA et al., 2014).
Carneiro et al. (2013) realizaram pesquisa num assentamento rural que havia sido
desmatado para implantação de algodoeiro. Porém, mais de 90% das famílias de agricultores
também priorizaram a implantação de quintais agroflorestais, tendo em vista as limitações e as
dificuldades originadas pela monocultura. De forma geral esses sistemas biodiversos foram
responsáveis pela maior segurança alimentar das famílias.
No estudo realizado no assentamento Lagoa Grande evidenciou-se, também, a grande
quantidade de espécies frutíferas utilizadas, mostrando o grande potencial desse grupo de
espécies vegetais para compor esses sistemas (Tabela 2), contribuindo estrategicamente para a
oferta contínua de alimentos durante o ano todo.
Independente da região do Brasil em que esses sistemas são implementados, a
característica principal é a diversidade de espécies vegetais presentes, que potencializam a
produção de alimentos sem resíduos químicos, plantas medicinais e outras matérias-primas para
uso do homem, contribuindo para a manutenção das famílias no campo, com qualidade de vida
(PADOVAN; CARDOSO, 2013). Os autores ainda ressaltam outros serviços ecossistêmicos
produzidos por esses agroecossistemas: eficiente processo de ciclagem de nutrientes; grande
sequestro de carbono na biomassa vegetal; microclima estável; grande aumento da diversidade
de inimigos naturais, de polinizadores e da biota do solo; retorno da fauna ao sistema; produção
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local de grande quantidade de materiais orgânicos para o solo; expressivo melhoramento na
infiltração de água no solo; manutenção da umidade do solo por maior tempo; supressão da
erosão do solo; recuperação da fertilidade do solo (química e física); aumento expressivo da
matéria orgânica do solo; supressão do uso de adubos químicos sintéticos e de agrotóxicos.
A presença de hortos medicinais nos sistemas agroflorestais permite aos agricultores ter
próximo às suas residências espécies que podem ser utilizadas nos cuidados primários à saúde,
entendendo e respeitando os conhecimentos tradicionais das famílias construídos ao longo do
tempo, favorecendo que ocorra a manutenção dessas espécies nos sistemas. Além de um fator
cultural e um conhecimento empírico, o cultivo de plantas medicinais valoriza o conhecimento
milenar, passado de geração em geração e reduz o gasto com a aquisição de medicamentos
farmacêuticos (RODRIGUES; ANDRADE, 2014).
4. CONCLUSÕES
Os sistemas agroflorestais biodiversos, do tipo quintais agroflorestais, asseguram a
diversificação das atividades produtivas e contribuem estrategicamente à segurança alimentar
das famílias, reduzem drasticamente a dependência de insumos externos, favorecem o
microclima local, proporcionado bem-estar às famílias, além de contribuírem com a restauração
e manutenção do equilíbrio biológico no entorno das residências.
Tendo em vista os benefícios sociais e ambientais, além do potencial econômico dos
sistemas agroflorestais biodiversos, a adoção desses sistemas poderia ser uma política prioritária
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como das demais
entidades que promovem assentamentos rurais no Brasil, para fomentarem a implantação desses
agroecossistemas no entorno de todas as residências a ser construídas.
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Resumo
Este estudo apresenta uma avaliação dos processos de chamadas públicas abertos pelos
municípios, e das formas de participação dos agricultores familiares nestes processos, através
da criação e aplicação de uma metodologia com o uso de indicadores, passíveis de serem
correlacionados, e analisados, bem como da sua apresentação de forma organizada. A pesquisa
buscou responder a seguinte problemática: a quantidade de processos de chamadas públicas,
abertos pelos municípios, é determinante para uma maior participação dos agricultores
familiares e para o aumento dos recursos do FNDE destinados pelos respectivos municípios?
Para tanto o método compreendeu a criação e aplicação de indicadores para medição e relação
entre os índices. Concluiu-se que a quantidade de processos abertos pelos municípios não está
relacionada com uma maior distribuição de recursos do FNDE, bem como não está relacionada
com a maior participação dos agricultores.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Políticas Públicas. Indicadores. Avaliação. FNDE
Resumen
Este estudio presenta una evaluación de los procesos de llamadas públicas abiertos por los
municipios, y de las formas de participación de los agricultores familiares en estos procesos, a
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través de la creación y aplicación de una metodología con el uso de indicadores, susceptibles
de ser correlacionados, y analizados, su presentación de forma organizada. La investigación
buscó responder a la siguiente problemática: ¿la cantidad de procesos de llamadas públicas,
abiertos por los municipios, es determinante para una mayor participación de los agricultores
familiares y para el aumento de los recursos del FNDE destinados por los respectivos
municipios? Para ello el método comprendió la creación y aplicación de indicadores para
medición y relación entre los índices. Se concluyó que la cantidad de procesos abiertos por los
municipios no está relacionada con una mayor distribución de recursos del FNDE, así como
no está relacionada con la mayor participación de los agricultores.
Palabras clave: Agricultura familiar. Políticas públicas. Indicadores. Evaluación. FNDE

1 INTRODUÇÃO
Para Bauman (2005: 98) "[...] um século e meio depois, somos consumidores numa
sociedade de consumo. A sociedade de consumo é a sociedade do mercado". Bauman apresenta
que todos estão dentro do mercado, sendo ao mesmo tempo clientes e mercadorias, ou seja, são
levados e induzidos à necessidades de outros (BAUMAN, 2005).
Neste contexto, de clientes e mercadorias, se insere a idéia de produção do espaço, que
para Matte e Mosquer in Saquet e Souza (2009: 29), pode ser considerado como "[...] um
processo contínuo de produção de territorialidades, em diferentes escalas geográficas,
envolvendo sempre a relação sociedade-natureza, via trabalho social".
Assim, a liberdade para que pequenos agricultores possam entrar em mercados, pode
ser, ela própria, uma contribuição importante para o desenvolvimento, independentemente do
que o mecanismo de mercado possa fazer ou não para promover o crescimento econômico ou a
industrialização, sendo, ainda, uma condição vital para a prática de um desenvolvimento rural
sustentável (SEN, 2010).
Brandenburg (1999: 86) destaca que "Na produção familiar, as várias dimensões que
justificam a conduta dos agricultores nem sempre atuam de forma dissociada, como nos demais
sistemas da sociedade moderna".
Para minimizar essa dissociação, a representação por entidades ou organizações da
sociedade civil se torna uma alternativa viável, e está ancorada difusamente sobre a legitimidade
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dessas organizações para agir, de várias maneiras, em nome da diversidade social, "causas", e
para aumentar a atenção às demandas e interesses de grupos sociais e setores historicamente
excluídos dos processos de tomada de decisões políticas (LUCHMANN e BORBA, 2013).
Com vistas aos entes públicos, há de se considerar que os formuladores de políticas não
só gerem e regulamentam, como também lidam com situações ideológicas, religiosas, entre
outras características de tensão, refletindo assim o jogo fora do desequilíbrio de poder nas
cidades (DE MAIO, 2013), tornando necessária a participação da sociedade civil organizada
para a efetivação de políticas públicas.
Destaca-se que o setor da agricultura familiar é constantemente lembrado por sua
importância na oferta e absorção de mão de obra, bem como na produção de alimentos para sua
região, e principalmente para o autoconsumo (GUILHOTO et. al., 2007).
As últimas três décadas vem sendo marcadas pelas transformações técnicas e produtivas
decorrentes da modernização da agricultura, e neste contexto os agricultores familiares se
inseriram crescentemente nesta dinâmica social e de mercado, fazendo com que muitos
perdessem sua autonomia nos processos de produção e do saber para autoconsumo
(GAZOLLA, 2004).
Considerando a sua menor capacidade produtiva de trabalho, e baixa incorporação
tecnológica, evidencia-se que o setor agropecuário familiar, focaliza-se mais nas funções de
caráter social do que nas econômicas (GUILHOTO, et. al., 2007). Encontrando, assim, a
necessidade de estimular a participação da agricultura familiar por meio de políticas públicas,
de forma a estimular o desenvolvimento econômico e tecnológico.
Foi nesse contexto que o estudo abordou a participação da agricultura familiar no âmbito
da PNAE, por ser em uma primeira avaliação, uma possibilidade de ampliação dos rendimentos
das unidades de agricultura familiar, e em segundo que os estímulos dados a produção podem
oferecer maiores possibilidades para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social.
Para tanto a pesquisa buscou responder a seguinte problemática: a quantidade de
processos de chamadas públicas, abertos pelos municípios, é determinante para uma maior
participação dos agricultores familiares e para o aumento dos recursos do FNDE destinados
pelos respectivos municípios?
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Para alcançar a resposta do problema de pesquisa, delimitou-se como objetivo geral
realizar uma avaliação dos processos de chamadas públicas abertos pelos municípios, e das
formas de participação dos agricultores familiares nestes processos, através da delimitação e
aplicação de uma metodologia com o uso de indicadores passíveis de serem correlacionados e
analisados, bem como da apresentação dos resultados de forma clara e organizada.
O estudo foi conduzido no contexto de avaliação da política pública, similar as pesquisas
realizadas por Delfini (2008), Ferreira (2008), Restrepo Ramízes (2012), Rezende (2012),
Pedroso (2013), Silva e Bernardes (2014), pois da mesma forma que eles, este estudo tem como
ponto focal da política pública do PNA a efetividade e forma de participação dos agricultores
familiares nos processos de chamada pública para aquisição de alimentos.
Assim as abordagens e resultados alcançados com esta pesquisa contribuem para
ampliar os debates do tema e de áreas correlatas, bem como traz resultados através de análises
de dados concretos, podendo sinalizar e/ou orientar ações públicas e civis para ampliação da
participação dos agricultores familiares nos processos de chamadas públicas.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO
Assim, a política pública, alvo da pesquisa, é a de estímulo à aquisição de produtos da
agricultura familiar para a alimentação escolar, sendo esta, imposta pela Lei n° 11.947 de 16 de
junho de 2009, e regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FNDE, 2015).
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, é responsável pela
execução de políticas educacionais do Ministério da Educação. O PNAE é um dos programas
do FNDE, seus recursos financeiros provêm do Tesouro Nacional e estão assegurados no
Orçamento da União.
As entidades executoras, são os Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais são
responsáveis pela aplicação e execução do Programa, ou seja, são responsáveis pela utilização
dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, sendo de responsabilidade das entidades
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executoras garantir a existência de oferta da alimentação escolar aos alunos matriculados na
educação básica da rede pública do sistema de ensino (FNDE, 2015).
Com a intenção de facilitar o fornecimento dos produtos da Agricultura Familiar, os
Estados, distrito federal e municípios, poderão realizar o processo por meio da Chamada
Pública, processo que dispensa o procedimento licitatório, diminuindo a burocracia para as
unidades de agricultura familiar que pretendam fornecer seus produtos através da política
pública do PNAE (LEI n° 11.947/2009).
Optou-se pelo uso de indicadores para identificar e medir as variáveis do estudo, pois
nas palavras de Gallego-Álvarez et. al. (2015: 141) eles "[...] ajudam a destacar os aspectos
mais importantes, tornam possível ver o que ainda precisa ser feito, e permitem uma
comparação [...]".
Considerando que, embora muitos setores produtivos sejam capazes de reunir suas
empresas a fim de defender interesses em comuns, no caso do setor agropecuário a consolidação
de grupos que almejam ideais semelhantes é uma tarefa intrincada e às vezes inviável, pois o
grande número de unidades de produção rural diverge em termos de tamanho, capital e
tecnologia, o que torna diferente as prioridades individuais (GUILHOTO, et. al., 2007).
Assim, o estímulo, por meio de políticas públicas, com a atuação do ente público como
destinador dos recursos financeiros por meio da abertura de processos de compra de produtos,
e principalmente como incentivador, para que os agricultores familiares participem destes
processos, se torna fundamental e necessário, justificando, por consequência, a criação e
implementação de metodologias de medição e estudos das características destes processos, que
possam vir a identificar fatores determinantes para a participação dos agricultores familiares
nos processos abertos por estes entes públicos.

2.1 Estudos anteriores similares
Delfini (2008) analisou o programa de formação de jovens do Estado de São Paulo
(PROJOVEM), com o objetivo de definir critérios que pudessem subsidiar novas estratégias de
educação profissionalizante rural além de sugerir um procedimento de análise de outras
políticas públicas de natureza similar, e concluiu que as metodologias de avaliação de
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programas devem agregar estratégias diferenciadamente qualitativas, bem como o processo de
análise deve subsidiar o desenho e implantação de novas políticas públicas.
Ferreira (2008) pesquisou os reflexos para a agricultura familiar do Programa Nacional
de Produção e uso de biodiesel, através de um estudo quantitativo realizado em uma amostra de
93 agricultores familiares, e seus resultados demostraram que grande parte dos objetivos do
programa estão sendo alcançados.
Em 2012, foi identificado e analisado nos sistemas produtivos familiares de mamona e
dendê, os fatores que afetam a sua inserção ao complexo agroindustrial brasileiro de biodiesel,
analisando o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, e por meio da metodologia
aplicada identificou-se limitações, oportunidades e fatores críticos relativos aos sistemas
produtivos familiares. O estudo permitiu ainda a construção e teste de modelos de avaliação de
políticas públicas usando abordagens qualitativa de pesquisa (RESTREPO RAMÍREZ, 2012).
Rezende (2012) realizou uma revisão bibliográfica para delimitar uma proposta
metodológica de avaliação das efetividades sociais das políticas públicas para os agricultores
familiares do estado de Goiás, e observou que o interesse do governo na avaliação dos
programas e políticas públicas está relacionado a preocupação na transparência de suas ações.
O estudo também forneceu aos gestores públicos informações relevantes sobre a eficácia e a
eficiência dessas políticas à sociedade.
Em 2013, foram analisadas as vulnerabilidades dos agricultores da região de Gilbués/PI,
e discutida a influência das políticas públicas na constituição de mecanismos de redução dessas
vulnerabilidades, considerando as principais políticas atuantes (PEDROSO, 2013).
A metodologia atuante gerou um índice que parte da apreciação da literatura pertinente
ao tema do estudo, da análise de dados secundários e primários oriundos de entrevistas
semiestruturadas com informantes qualificados e questionários aplicados junto aos agricultores
familiares da região, obtendo como resultado um perfil multidimensional da vulnerabilidade
dos agricultores familiares em escala comunitária (PEDROSO, 2013). A apreciação desse
quadro à análise da influência das políticas públicas na constituição de mecanismos de redução
destas vulnerabilidades possibilitou identificar eventuais lacunas entre as políticas, os
instrumentos nacionais e a perspectiva de redução dos riscos que assolam a agricultura familiar
na área de estudo (PEDROSO, 2013).
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Silva e Bernardes (2014) analisaram os objetivos do Pronaf, em um contexto de
desenvolvimento econômico, e consideraram que o Pronaf não permitiria avaliar a relação entre
atividades desenvolvidas e resultados obtidos. Além de analisar os documentos oficiais, outro
objetivo foi analisar a consistência do Pronaf, porém como não foi encontrado nenhum projeto,
foi proposto o preenchimento de uma matriz completa de dados e características para avaliação
da política pública.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
Foi utilizada a pesquisa descritiva para a descrição das características e fenômenos do
campo de observação, o que se definiu como o estudo das características de um grupo (GIL,
2010). O desenvolvimento se concretizou pelo raciocínio indutivo, partindo de observações
particulares para a formação de um conhecimento e compreensão geral.
A

pesquisa se qualificou como quantitativa, pois teve como foco mensurar

os fenômenos que ocorrem quando da participação das unidades de agricultura familiar
nos processos de chamada pública para a aquisição de gêneros alimentícios, permitindo
a realização de projeções e generalizações, viabilizando os testes de forma precisa,
utilizando-se de técnicas estatísticas, pois o seu papel é fornecer uma descrição
quantitativa.
O universo compreendeu 12 municípios localizados no Extremo Oeste do Paraná, sendo:
Foz do Iguaçu; Santa Terezinha de Itaipu; São Miguel do Iguaçu; Itaipulândia; Missal; Santa
Helena; São José das Palmeiras; Entre Rios do Oeste Pato Bragado; Marechal Cândido Rondon;
Mercedes; e Guaira, cada um com suas características econômicas e sociais distintas.
A definição dos municípios foi com base em suas características econômicas e sociais
distintas, bem como em uma rota que possibilitou coordenar as visitas, para a coleta de dados
de forma adequada e eficiente, isto com vistas a efetivar os protocolos de pedido de informação.
Segundo dados do IBGE Cidades (2010), há situações dicotômicas, entre os municípios.
Embora todos possuam seus respectivos IDHM equiparados, como é o caso do município de
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Entre Rios do Oeste, que possui 25,80% da população total ocupada, menor que Foz do Iguaçu,
que possui uma ocupação de 27,49% da população total, isso se inverte quando confrontado
com o valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com
rendimento domiciliar, por situação do domicílio rural. Em Entre Rios do Oeste é 35,35% maior
que do município de Foz do Iguaçu, e o valor do rendimento nominal médio mensal dos
domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio
urbana, é 5,20% maior que o de Foz do Iguaçu.
Outro ponto considerado foi a relação entre o grau de urbanização e grau de ruralidade,
onde há situações da predominância significativa da urbanização, como é o caso dos municípios
de Foz do Iguaçu, Guaíra, Santa Terezinha de Itaipu e Marechal Cândido Rondon, e que se
inverte nos demais municípios.
A amostra do universo compreendeu os municípios que retornaram informações
suficientes para a aplicação dos métodos de tabulação e análise, e consequentemente as
conclusões alcançadas no estudo. Estas informações completas foram os retornos dos pedidos
de informação realizados nos municípios.
Os dados utilizados foram secundários, coletados a partir da pesquisa documental, e
referem-se as cópias dos processos de chamadas públicas realizadas pelos municípios dentro do
período delimitado. De posse desses documentos, foram realizadas as análises de conteúdo, que
ainda não possuíam um tratamento analítico, focado nos objetivos da pesquisa.
A coleta de dados compreendeu a identificação e levantamento das Chamadas Públicas
realizadas pelos respectivos municípios nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. O intervalo foi
considerado com base no último Plano Plurianual, já executado pelos respectivos municípios, e
efetivamente concluídos e aceitos por todas as instâncias governamentais.
A opção pelas chamadas públicas foi com base nas definições do art. 20 da Resolução
CD/FNDE 26/2013, sendo realizada uma análise das modalidades, utilizadas pelos 12
municípios lindeiros, para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar no âmbito
do PNAE, identificando que a Chamada Pública foi a modalidade exclusivamente utilizada.
Identificadas as Chamadas Públicas, foi solicitado por meio do Pedido de Acesso a
Informação, protocolado diretamente nas prefeituras dos doze municípios, cópias dos processos
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de todas as Chamadas Públicas. O pedido de acesso a informação é garantido pela Lei n° 12.527
de 18 de novembro de 2013.
Para alcançar os resultados e possibilitar as análises, optou-se pelo uso de indicadores e
índices para medir as ocorrências, oscilações e evoluções das variáveis ao longo dos períodos
considerados. O Quadro 1 apresenta os indicadores de avaliação, com sua descrição de medição
e intervalo de variação dos seus resultados.
indicador
Indicador de quantidade de
processos abertos no
período
IQPA
Indicador da forma de
participação nos processos
do período
IFPP

descrição da medição

variação do indicador

mede a quantidade de processos abertos no
período e o total de processos abertos nos período
de 2010 a 2013

{𝑥 ∈ 𝑍 / 𝑥 ≥ 0}

mede a forma de participação no processo aberto,
podendo ser individual, por associação ou
cooperativa.

{𝑥 ∈ 𝑍 / 0 ≤ 𝑥 ≤ 7 }

Quadro 1 - Identificação dos indicadores para o modelo de avaliação Fonte:
O autor.
O objetivo do indicador de quantidade de processos abertos no período - IQPA, é
identificar e medir a quantidade de processos abertos nos respectivos períodos pelos entes
públicos, e o total de processos abertos no conjunto de períodos.
O resultado do IQPA se dá pela Fórmula 1, onde 𝑛 representa a quantidade de processos
abertos em cada período que compõem o conjunto de períodos.

𝐼𝑄𝑃𝐴 = Ʃ𝑛

(1)

Não há uma composição de índices para formação do IQPA, bastando identificar a
quantidades de processos abertos nos respectivos períodos de avaliação. O resultado é
representado pelo modelo 𝐼𝑄𝑃𝐴 = {𝑥 ∈ ʀ / 𝑥 ≥ 0}.
O indicador da forma de participação nos processos do período - IFPP, tem a função de
identificar e medir as ocorrências das diversas formas de participação dos interessados nos
processos abertos pelo ente público. É formado pelos índices que identificam as respectivas
formas de participação (vide Tabela 2).
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Tabela 2 - Identificação dos índices e seus respectivos valores
forma de participação

sigla

valor do índice

Individual

Indi

1

Associação

Asso

2

Cooperativa

Coop

4

Fonte: O autor.
O resultado do IFPP se dá pela soma dos valores dos índices identificados, representado
pela Fórmula 2, onde "𝑜" é o valor atribuído ao respectiva índice, podendo assumir resultados
como 𝐼𝐹𝑃𝑃 = {𝑥 ∈ 𝑍 / 0 ≤ 𝑥 ≤ 7 }.

𝐼𝐹𝑃𝑃 = Ʃ𝑜

(2)

Não se leva em consideração a quantidade de formas de participações iguais, apenas se
houve ou não a ocorrência, assim mesmo que em um período que se teve apenas 3 processos na
forma de associação o resultado deste período será 2.
Com3 o IFPP, definido, foi possível identificar as formas de participação que ocorreram
nos processos do respectivo período, e para essa identificação bastou comparar o resultado com
a Tabela 3.

Tabela 3 - Ocorrência das formas de participação em relação ao IFPP
resultado
1
2
3
4
5
6
7

indi
asso
indi
coop
indi
asso
indi

Ocorrências
asso
coop
coop
asso

coop

Fonte: O autor.
A construção da Tabela 3 se deu com o uso da técnica de soma dos dígitos, atribuindo
pesos específicos para cada índice, possibilitando que não houvesse duplicidades de resultados
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ou interpretações. Para este modelo os resultados do IFPP informam que quanto mais próximo
de 7, maiores são as formas de participação nos processos.
Os procedimentos de análise se deram com a organização dos resultados, alcançados
com a aplicação da metodologia, em tabelas que possibilitaram as comparações e avaliações
verticais, horizontais e frequência de ocorrências. A apresentação dessas análises se dá em dois
momentos distintos sendo o primeiro a apresentação quantitativa alcançada, e na sequência uma
análise crítica desses resultados confrontando os resultados de outras pesquisas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A

amostra de municípios que retornaram informações completas e

suficientes para comporem a avaliação do IQPA representou 75% (9 municípios) do
universo de pesquisa (vide Tabela 4).
A maior quantidade de processos, para o período de 2010 a 2013, foi identificada para
o município de Santa Terezinha de Itaipu com 10 processos, seguido de Marechal Cândido
Rondon com 8, Pato Bragado com 7, Missal com 5, e Mercedes, Entre Rios do Oeste, São José
das Palmeiras, Santa Helena e Itaipulândia com 4 processos cada um.
Tabela 4 - Resultados individuais e totais do IQPA
municípios
Itaipulândia
Santa Helena
São José das Palmeiras
Entre Rios Do Oeste
Mercedes
Missal
Pato Bragado
Marechal Cândido Rondon
Santa Terezinha de Itaipu
Totais

2010
1
1
1
1
1
2
2
2
2
13

2011
1
1
1
1
1
1
2
2
3
13

2012
1
1
1
1
1
1
2
2
3
13

2013
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11

Total
4
4
4
4
4
5
7
8
10
50

Fonte: O autor.
No decorrer dos períodos a quantidade de processos abertos por cada município tende a
permanecer inalterada (88,89%). Em poucos casos (11,11%) tendem a diminuir, e apenas o
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município de Santa Terezinha de Itaipu teve um aumento de processos para o período de 2011
e 2012, porém diminuiu em 2013 (vide Tabela 4).
Não foi identificada relação entre o total dos recursos destinados pelos municípios nos
processos abertos no período de 2010 a 2013 e o IQPA total respectivo, de cada município.
Destaca-se que para os 50 processos, no período de 2010 a 2013 de todos os municípios,
foram disponibilizados R$ 1.579.171,91 pelos entes públicos (dados da pesquisa documental),
para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, e neste sentido
esperava-se que uma quantidade maior de processos poderia estimular uma maior participação
de interessados nos processos de chamadas públicas, o que não se confirmou (vide Gráfico 1).
No conjunto dos 7 municípios, em média foram disponibilizados R$ 31.583,44 para cada
processo aberto pelos entes públicos. Individualmente coube a menor média de R$ 12.170,86
para Santa Terezinha de Itaipu com 10 processos abertos, totalizando R$ 121.708,60, e a maior
média de R$ 75.808,25 para Santa Helena com 4 processos, totalizando R$ 303.233,00 (dados
da pesquisa documental).
Nesse contexto observou-se uma maior concentração de recursos em um único processo,
o que poderia frustrar esta chamada pública, pois há limites definidos pela política pública do
PNAE que cada fornecedor pode assumir (R$ 9.000,00 considerando o período de análise (a
Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterou para R$ 20.000,00).
Em relação ao IFPP, a amostra para avaliação e análise representou 50% (6 municípios)
do universo pesquisado, compreendendo os municípios que retornaram informações adequadas
e completas, possibilitando o cálculo deste indicador. A Tabela 5 apresenta os resultados dos
respectivos índices que o compõem.

Tabela 5 - Resultados das formas de participação nos processos do período
Município
Santa Terezinha de Itaipu
Itaipulândia
Missal
Entre Rios do Oeste
Marechal Cândido Rondon
Mercedes

2010
1
1
4
2
2
2

2011
1
1
4
2
2
2

2012
1
1
4
2
2
2

2013
1
1
4
2
2
2

média participantes
9
16
216
13
25
19

Fonte: O autor.
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Observa-se que, em ambos os períodos não houve alteração nas formas de participação.
Ao analisar os participantes, identificou-se que são sempre as mesmas associações ou
cooperativas que participam nos processos de chamada pública.
Santa Terezinha de Itaipu

Itaipulândia

Gráfico 1 - Evolução do total de participantes no período
Fonte: O autor.

Dois municípios apresentaram participações apenas na forma individual (indi). O
município de Santa Terezinha de Itaipu apresentou a maior oscilação na quantidade de
participantes, ocorrendo uma queda significativa de 81,82% nos participantes ao longo dos
períodos analisados, já o município de Itaipulândia apresentou um aumento de 90,91% (vide
Gráfico 1).

Tabela 6 - Participações identificadas
Índice

indi

asso

coop

Ocorrências

4

16

4

(%)

16,67%

66,66%

16,67%

Fonte: O autor.
A análise das ocorrências das amostras (24) nos respectivos períodos, possibilitou
identificar que a maior participação foi através da organização associativa entre os agricultores
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(asso), seguido da participação individual (indi) e por meio de cooperativas de agricultores
familiares (coop) (vide Tabela 6).

4.1 Análise crítica em relação a estudos anteriores
Comparado com os resultados alcançados por Delfini (2008), os resultados desse estudo
apresentam inferências semelhantes no sentido que há uma necessidade de agregação de
estratégias qualitativas para ampliar a participação dos agricultores familiares.
Embora os processos legais, burocráticos e administrativos estejam sendo cumpridos
pelos municípios não se observa ações efetivas para ampliação das participações dos
agricultores familiares, logo, há uma necessidade de cumprimento não apenas da parte legal,
mas de uma visão reflexiva para ampliar a efetivação do PNAE. Ao comparar estes resultados
com os de Ferreira (2008) nota-se que se mantem equitativos em relação ao fato que estão em
parte atendendo aos objetivos da política pública.
É possível realizar algumas inferências com base nos resultados de Restrepo Ramízez
(2012), pois observou-se que as limitações identificadas na efetivação da política pública do
PNA também abre oportunidades para organizações de agricultores familiares buscarem uma
maior participação nestes processos de chamadas públicas.
Nota-se que, similar aos resultados de Rezende (2012), a preocupação dos municípios
está mais no atendimento das suas responsabilidades legais do que de efetivarem a política
pública do PNAE, principalmente com relação a mostrar transparência, porém sem um viés de
buscar soluções para efetivação da política pública do PNAE, vide a constância na quantidade
de processos abertos, mesmo com um aumento significativo nos repasses do FNDE.
Os resultados demonstram que há lacunas entre a efetivação legal e social da política
pública do PNAE, significativamente similar ao estudo de Pedroso (2013) que identificou em
seu respectivo estudo eventuais lacunas entre as políticas, os instrumentos nacionais e a
perspectiva de redução dos riscos que assolam a agricultura familiar.
Assim como o estudo de Silva e Bernardes (2014) os resultados desse estudo levam a
inferência da necessidade de se analisar a consistência do PNAE de forma a identificar
elementos e características quantitativas e qualitativas para a avaliação da política pública.
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto da metodologia desenvolvida e aplicada, identificou-se a ocorrência da
diminuição do IQPA em apenas dois municípios (Missal e Pato Bragado).
A avaliação das fases e etapas dos processos de chamada pública, mostrou que não
houve alterações significativas nestas fases e etapas. Essa identificação mostra que os
responsáveis públicos pelo andamento dos processos tendem a manter uma metodologia
constante de trabalho, que pode se tornar deficiente ao longo dos períodos devido as
necessidades de ajustes e adaptações.
Os resultados do IFPP mostraram que a forma de participação foi constante ao longo
dos períodos analisados, ou seja, não houve evolução na concorrência, fator que pode ser
positivo para os agricultores familiares que estão participando do processo, porém negativo
quando se espera uma participação maior para estimular a oferta de produtos.
A participação por meio de organizações associativas e cooperativas explica a
constância dos resultados do IFPP, pois avaliando os participantes dos processos de chamadas
públicas constatou-se que em todos os períodos analisados foi a mesma associação e/ou a
mesma cooperativa que participou, e mesmo no caso das participações individuais não se
observou uma relação direta entre a forma de participação e a quantidades de participantes nos
dois municípios que tiveram o resultado do IFPP igual a 1.
Conclui-se que uma quantidade maior de processos abertos não foi um fator
determinante para que houvesse uma distribuição maior de recursos nos processos de chamadas
públicas abertos pelos municípios, e também que, uma quantidade maior de processos não está
garantindo uma participação maior de agricultores familiares nos processos de chamada
públicas.
Destaca-se que, embora o instrumento de coleta de dados (Pedido de acesso a
informação) seja garantido por lei, houve um baixo retorno dos pedidos de acesso a informação
pelos municípios, sendo este um fator limitante que prejudicou a plenitude da avaliação, que
inicialmente se propôs a pesquisa em um contexto maior (regional).
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Como ponto positivo, foram dados e informações suficientes para validar a metodologia
proposta, uma vez que possibilitou alcançar o objetivo geral de criação e aplicação de uma
metodologia com o uso de indicadores para medir e correlacionar a quantidade de processos de
chamadas públicas aos recursos totais destinados pelos respectivos municípios e a participação
dos agricultores familiares nestes processos.
Cabe ressaltar aos futuros avaliadores, que pretendam se utilizar desta pesquisa como
base, que é necessário realizar ajustes e adaptações que atendam ao seu respectivo contexto de
avaliação e necessidade regional. Outra sugestão é realizar um estudo que confronte os resultado
do IQPA como a oferta de produtos dos agricultores familiares em relação aos itens solicitados
pelos entes públicos, avaliando assim o escoamento dos produtos de um município ou região.
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR
CARACTERIZACIÓN DE INVESTIGACIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN DE
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Grupo de Trabalho: Gestão, legislação e políticas de desenvolvimento rural sustentável
Resumo
O objetivo foi identificar as tendências de pesquisas científicas voltadas a avaliação de políticas
públicas no âmbito da agricultura familiar, por meio de pesquisa bibliográfica, de abordagem
qualitativa e uso da técnica de análise de conteúdo das pesquisas disponibilizadas pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes. As pesquisas foram
identificadas no Portal de Periódicos da Capes, compreendendo uma pesquisa bibliográfica,
porém sem a aplicação de uma análise de conteúdo efetiva nos objetivos e resultados dos
respectivos artigos. Concluiu-se que as tendências das pesquisas científicas voltadas para a
avaliação de políticas públicas na agricultura familiar continuam caminhando para abordagens
qualitativas em suas diversas ramificações. As interpretações das conclusões identificaram que
todos os estudos apresentam a necessidade de avaliação e acompanhamento de políticas
públicas para alcançar a eficiência e eficácia das mesmas, porém em apenas um, dos conteúdos
analisados, foi identificado a proposta de continuidade da pesquisa de campo através de
abordagem quantitativa.
Palavras-chave: Tendências. Avaliação. Políticas públicas. Agricultura familiar.
Resumen
El objetivo fue identificar las tendencias de investigaciones científicas dirigidas a la
evaluación de políticas públicas en el ámbito de la agricultura familiar, por medio de
investigación bibliográfica, de abordaje cualitativo y uso de la técnica de análisis de contenido
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de las encuestas disponibilizadas por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de
Nivel Superior - Capes. Las investigaciones fueron identificadas en el Portal de Periódicos de
la
Capes, comprendiendo una investigación bibliográfica, pero sin la aplicación de un análisis
de contenido efectivo en los objetivos y resultados de los respectivos artículos. Se concluyó
que las tendencias de las investigaciones científicas orientadas a la evaluación de políticas
públicas en la agricultura familiar continúan caminando hacia enfoques cualitativos en sus
diversas ramificaciones. Las interpretaciones de las conclusiones identificaron que todos los
estudios presentan la necesidad de evaluación y seguimiento de políticas públicas para
alcanzar la eficiencia y eficacia de las mismas, pero en apenas uno, de los contenidos
analizados, se identificó la propuesta de continuidad de la investigación de campo a través de
abordaje cuantitativa.
Palabras clave: Tendencias. Evaluación. Políticas públicas. Agricultura familiar.

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas três décadas, por conta das transformações técnicas e produtivas
decorrentes da modernização, os agricultores familiares se inseriram crescentemente na
dinâmica de mercado, fazendo com que muitos perdessem a autonomia do processo produtivo,
inclusive a tradição e o corpo do saber de produzir os próprios alimentos para consumo
(GAZOLLA, 2004).
Guilhoto et. al. (2007, 13) descreve que "O setor agropecuário familiar é sempre
lembrado por sua importância na absorção de emprego e na produção de alimentos, voltada
especialmente para o autoconsumo", porém a sua menor capacidade produtiva do trabalho, e
baixa incorporação tecnológica, evidencia que o setor agropecuários familiar, focaliza-se mais
nas funções de caráter social do que nas econômicas (GUILHOTO, et. al., 2007).
Uma vez que a agricultura familiar não consegue competir com as grandes indústrias
agropecuárias, torna-se necessário a aplicação de políticas públicas que viabilizem o
escoamento de seus produtos, possibilitando a ampliação de seu rendimento, e
consequentemente da sua atuação social, ambiental e econômica no meio ambiente em que
estas unidades estão inseridas.
A grande dificuldade é que, embora muitos setores produtivos sejam capazes de reunir
suas empresas a fim de defender interesses em comuns, no caso do setor agropecuário a
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consolidação de grupos que almejam ideais semelhantes é uma tarefa intrincada e às vezes
inviável, pois o grande número de unidades de produção rural divergem em termos de tamanho,
capital e tecnologia, apresentando diferentes prioridades individuais (GUILHOTO, et. al.,
2007).
Já na promulgação da Constituição de 1988 se discutia os processos de gestão social de
instituições que poderiam estimular a interação e o envolvimento dos atores no processo de
decisão e efetivação de políticas públicas para o desenvolvimento rural (FREITAS et. al.,
2012).
O fato é que discussões na temática de desenvolvimento rural são constantes no meio
acadêmico, e observa-se que também são na esfera pública, ao se discutir no contexto da
descentralização do processo decisório e da aplicabilidade e eficácia de políticas públicas
(FREITAS et. al., 2012).
Porém, além de discutir a temática, é importante que todos os atores do processo
consigam participar, e para que isso seja possível é necessário que se conheçam as tendências
de pesquisas voltadas para a efetivação das políticas pública.
Em países como a França, este contexto de efetividade das políticas públicas, se dá pela
avaliação, que aparece como uma ferramenta para aumentar a eficiência das ações políticas,
porém se observa que estas avaliações apresentam diferentes realidades em relação a visões
conceituais e metodológicas (MARIELLE, 2009).
Isto ocorre devido a uma inadequação dos modelos teóricos que são utilizados, pois as
metodologias de avaliação nem sempre se revelam aptas a considerar as transformações
técnicas e socioeconômicas, resultando na incapacidade dos resultados da avaliação em
esclarecer o gestor público e orientar suas escolhas (MARIELLE, 2009).
A dificuldade é que os formuladores de políticas não só gerem e regulamentam como,
também lidam com situações ideológicas, religiosas, entre outras características de tensão,
refletindo assim o jogo fora do desequilíbrio de poder nas cidades (DE MAIO, 2013), havendo
a necessidade de conciliar uma grande gama de interesses na formulação das políticas públicas.
Estudos direcionados a avaliação de políticas públicas, por meio de uma abordagem
quantitativa, podem auxiliar a compreensão deste universo pelos seus atores pois apresentam
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resultados mais exatos, e por consequência podem alcançar uma gama maior de interessados,
auxiliando o planejamento e implementação destas políticas públicas.
As diversidades e a relevância econômico-social, presentes no meio rural, não foram,
historicamente, consideradas pelas políticas públicas voltadas ao contexto rural, entre 1965 e
1985, sendo direcionadas apenas para os setores mais economicamente bem estruturados.
Trabalhos voltados a avaliação de políticas públicas apresentam potencial de destacar aspectos
característicos dos universos estudado que devem ser considerados no planejamento e
implantação de políticas públicas (MOREIRA, 2014).
Pesquisas aplicadas recentemente, em especial na Europa, mas também no Brasil,
mostram que o desenvolvimento e implantação de novas políticas públicas, direcionadas aos
atores dos respectivos universos, podem combater os problemas socioeconômicos do meio
rural (SILVA; SILVA, 2015).
Um dos resultados comprova que o alinhamento de políticas públicas as necessidades
dos seus atores possibilita a construção de mercados regionais, sendo que o os que mais se
desenvolvem são os de produtos diferenciados, como os orgânicos, e de serviços, como o
turismo rural e o ecoturismo, criando novas estruturas de governança com necessidades de
regulação específica (SILVA; SILVA, 2015).
Assim, nesta última década tem crescido a participação dos atores através de
organizações da sociedade civil, com o objetivo de operacionalizar programas de políticas
públicas de desenvolvimento rural (SILVA; SILVA, 2015).
O desenvolvimento de mercados regionais, direcionados com o uso de avaliação de
políticas públicas, têm obtido efeitos significativos para o crescimento econômico, confirmado
pela medição do PIB per capita, dos municípios, em que ocorreram estas avaliações (DIAS;
ROCHA, 2015).
Por volta da década de 90 emergiram políticas públicas que objetivaram a construção
de novas formas de desenvolvimento da agricultura familiar, ajudando a resgatar e fortalecer a
produção de mercados regionais, porém, ainda permanece a dificuldade de escoamento destes
produtos. Ao longo dos anos 2000, foram implantadas ações para diminuir esta dificuldade de
comercialização da agricultura familiar, por meio de políticas públicas que viabilizam a
inserção dos produtos em mercados institucionais (DIAS; ROCHA, 2015).
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Estudos teóricos focados nos aspectos, diretrizes e fatores da agricultura familiar,
devem ser trabalhados para a condução de políticas públicas descentralizadas e democráticas.
O planejamento e implantação de programas e políticas públicas necessitam da inserção de
estruturas institucionais para possibilitar a representatividade de opiniões dos interessados dos
mais diversos grupos, e deve ser entendido pelos governos como um conjunto de valores não
realizados e necessidades identificadas que não seriam alcançadas sem a intervenção da gestão
pública (VITÓRIA, 2015).
A necessidade de estimular a produção e escoamento de produtos das unidades de
agricultura familiar é latente, principalmente das mais pobres, e considerando, estas definições,
tem-se como assunto identificar quais são as tendências de pesquisas científicas voltadas a
avaliação de políticas públicas na agricultura familiar.
Para Lefebvre et. al. (2015), as decisões de gestão feitas ao nível da exploração podem
ser influenciadas ou limitadas por meio de políticas públicas bem direcionadas. Como exemplo,
Lefebvre et. al. (2015, 36) cita que "através da diretiva uso sustentável, a União Européia
decidiu confiar na regulamentação e fez a adoção de princípios gerais obrigatórios para todos
os agricultores europeus", com o objetivo de limitar o uso de elementos químicos tóxicos na
produção de alimentos.
Para alcançar a realização das ações é necessária a aplicação de recursos, de forma
proporcional às políticas publicas definidas, bem como atender as diversas necessidades dos
indivíduos. Porém, a implementação deste processo é demasiadamente complexa, podendo o
orçamento participativo apresentar uma dinâmica que chega perto de uma forma piramidal de
articulação na representação direta (LUCHMANN; BORBA, 2013), mas que será ineficiente
se os seus resultados não forem acompanhados.
É neste contexto que a problemática desta pesquisa se torna justificada, pois visa
identificar quais as tendências das pesquisas científicas voltadas a avaliação de políticas
públicas no âmbito na agricultura familiar. E para tanto tem-se como objetivo geral identificar
as tendências de pesquisa relacionadas a avaliação de Políticas públicas no âmbito da
agricultura familiar, por meio de análise de conteúdo das pesquisas disponibilizadas pela
Capes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem quantitativa, com análise
descritiva apresentada por meio de dados estatísticos dos resultados encontrados. Os dados
foram coletados no Portal de Periódicos da Capes, onde constavam no título, assunto, resumo
dos documentos científicos, as palavras-chave "avaliação", "políticas públicas" e "agricultura
familiar".
Para a busca foram consideradas as seguintes características: 1) data de publicação:
qualquer ano; 2) tipo de material: todos os itens; 3) idioma: qualquer idioma; 4) data inicial:
em aberto; e 5) data final: em aberto.
Inicialmente foram consideradas em aberto as datas iniciais e finais para avaliar a
extensão das publicações, para então identificar o período que melhor se adequasse aos
objetivos da pesquisa. Como a avaliação identificou que não ocorreram frequências expressivas
de publicações, foi mantida a data inicial e final em aberto como período considerado.
As palavras-chave, consideradas foram definidas com base no objetivo de coleta e
avaliação desta pesquisa, assim foi aceito como resultado qualquer documento técnico e/ou
científico que contenha as palavras-chave. Os levantamentos apresentaram resultados
individuais para cada palavra-chave, e para o conjunto das palavras chaves, conforme apresenta
a Tabela 1.
Tabela 1 - Resultado da busca das palavras-chave
Palavras-chave

avaliação

políticas públicas

agricultura familiar

avaliação; políticas
públicas; e agricultura
familiar

Idioma
Livros
Inglês
11
Frances
0
Alemão
0
Português
57
Total
68
Inglês
4
Frances
1
Alemão
0
Português
166
Total
171
Inglês
16
Frances
1
Alemão
0
Português
136
Total
153
Inglês
0
Frances
0
Alemão
0
Português
0

Artigos
24.429
157
15
24.602
49.203
3.983
63
6
11.341
15.393
1.404
12
4
2.133
3.553
2
0
0
5

Imagens Audiovisual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Outros
4.951
29
2
19.887
24.869
27
0
0
4.551
4.578
31
2
4
1.378
1.415
0
0
0
10

Total
29.391
186
17
44.546
74.140
4.014
64
6
16.058
20.142
1.451
15
4
3.647
5.117
2
0
0
15
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Total

0

7

0

0

10

17

Fonte: Elaborado pelos autores.
A distinção dos idiomas (Tabela 1), em que ocorreram as publicações, nas palavras de
Clarinda (2014) destaca que os principais países que contribuem com publicações acadêmicas,
as fazem em grande parte através da língua inglesa, e isto se dá devido a globalização da
ciência, que para alcançar um maior público adota a o inglês como língua franca. Este
fenômeno traz melhoras significativas em relação a qualidade da preparação e apresentação de
processos dos periódicos em língua inglesa, pois passam a ser considerados como mais
expressivos e confiáveis.
A busca retornou 17 documentos (Tabela 2) que apresentaram em seu conteúdo ao
menos uma das palavras-chave "avaliação; políticas públicas; e agricultura familiar". A
primeira avaliação fez-se a partir da convergência das palavras-chave em relação ao objetivo
desta pesquisa, sendo descartado um dos documentos. A avaliação de convergência foi com
base na leitura dos objetivos estabelecidos, e aos resultados e conclusões alcançadas,
apresentados nos documentos.
Foram considerados os documentos convergidos para as três palavras-chave, ou ao
menos para as palavras-chave "políticas públicas", "agricultura familiar", "políticas públicas e
agricultura familiar", "avaliação e políticas públicas" e "avaliação e agricultura familiar".
Tabela 2 - Resultado da busca e convergência das palavras-chave
ano
2000
2002
2002
2005
2006
2006
2008
2008
2011

Título
Avaliação do PRONAF Através do comportamento dos atores municipais:
estudo de caso em Espírito Santo do Pinhal/SP
Indicadores para avaliação da sustentabilidade em sistemas de produção da
agricultura familiar: o caso dos fumicultores de Agudo-RS.
Desenvolvimento da pecuária leiteira familiar: avaliação de um projeto de
intervenção
Agroecologia e Agricultura Familiar na Região Centro-Sul do Estado do
Paraná
O controle social no processo de certificação de grupo por auditoria externa:
o caso APROVE pela AAOcert
Dislexia Institucional: Fogo, Fumaça e Cinzas em Roraima
Avaliação de um programa de formação de jovens da agricultura familiar: o
caso projovem
Análise da participação da agricultura familiar no Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel - PNPB no Estado de Goiás
O cultivo do dendezeiro na Amazônia: promessa de um novo ciclo
econômico na região

*p1 **p2 ***p3 Ʃp
0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

0

2
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2011
2012
2012
2012
2012
2013
2014

Análise emergética de sistemas de produção orelícula de baixo manejo
orgânico
Proposta metodológica para avaliação da efetividade das políticas sociais
para agricultores familiares do estado de Goiás
Elaboração e avaliação sensorial de iogurte de leite de búfala sabor jacaiacá
(Poupartia amazônica)
Estratégias de inserção produtiva de sistemas produtivos familiares de
mamona e dendê ao complexo agroindustrial de biodiesel
Sistema agroflorestal. Alternativas de Produção em áreas de reserva legal;
Município de Mucajaí, Vicinal Sete, Estado de Roraima
Novas Ameaças a uma Adversidade Histórica: clima e agricultura familiar no
sertão nordestino
Estrutura Lógica como metodologia para avaliação de políticas públicas:
uma análise do Pronaf

1

0

1

2

1

1

1

3

0

0

1

1

1

1

1

3

0

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

3

Fonte: Elaborado pelos autores.
Notas: * p1 = avaliação; ** p2 = políticas públicas; e *** p3 = agricultura familiar
Foram selecionados 16 artigos para identificação e análise de elementos relacionados a
frequência de ocorrência das publicações, tipologias de pesquisa, método, abordagem, técnicas
de pesquisa aplicadas, tipos de dados usados e foco de realização da pesquisa. Os elementos
foram analisados conforme o uso e aplicação em cada documento científico.
Ao avaliar a metodologia empregada nos documentos científicos, foi possível
identificar: a) a característica empregada na abordagem do tema e linha de pesquisa; b) se a
pesquisa trata de uma continuidade ou proposta de novos princípios e conceitos; c) se a
abordagem em relação aos resultados foi ampla ou exata; d) a forma de coleta, tabulação,
análise dos dados, pois indica se houve inferências ou não no campo de pesquisa; e) se os dados
foram coletados de trabalhos já realizados, ou tratam-se de coleta atual e direta no universo
pesquisado; e f) se o foco da pesquisa foi para a aplicação imediata no universo de pesquisa,
ou para a satisfação de necessidades intelectuais de conhecimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As publicações foram distintas e independentes entre si, e observou-se que não ocorreu
mais de uma publicação do mesmo autor no período de 2000 a 2015. No decorrer de 16 anos
não houve publicações nos anos de 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010 e 2015, mostrando que
em 43,75% do período não ocorreu publicações que apresentassem a convergência em seu
conteúdo das palavras-chave.
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A maior frequência de publicações foi no ano de 2012, representado por 25% de todas
as publicações. A Tabela 3 apresenta a frequência destas publicações, bem como a ocorrência
de artigos e de outros documentos científicos que ocorreram no período.
Tabela 3 - Frequência de publicações no período de 2000 a 2014
Frequência
Ano

Frequência

2000
2002
2005
2006
2008
2011
2012
2013
2014

%

1
2
1
2
2
2
4
1
1
16

6,25%
12,50%
6,25%
12,50%
12,50%
12,50%
25,00%
6,25%
6,25%
100,00

Artigos
1
2
2
1
6

Outros
1
2
2
2
2
1
10

Fonte: Elaborado pelos autores.
Do total das publicações 93,75% foram no idioma português e 6,25% foram no idioma
inglês. Este resultado mostra que publicações de pesquisas relacionadas a avaliação de políticas
públicas na agricultura familiar, estão ocorrendo com maior frequência por pesquisadores
brasileiros.
Com relação ao meio de comunicação, 18,75%% foram por meio de artigos publicados
em revistas científicas, 18,75% através de artigos em eventos científicos, 56,25% por meio de
dissertações de conclusão de mestrado, e 6,25% através de teses de conclusão de doutorado.
Destaca-se que 37,50% das publicações científicas ocorreram em revistas e eventos
científicos, que possuem um alcance maior em relação aos demais modelos de divulgação.
Dissertações e teses possuem uma característica própria, mais fechada de alcance na
divulgação das pesquisas, pois o seu desenvolvimento ocorre, em geral, em programas de
pósgraduação, com períodos de conclusões longos, podendo superar até 18 meses, para
conclusão da pesquisa.
Tabela 4 - Ocorrências metodológicas identificadas nos documentos científicos
Metodologia

Tipologia

método
bibliográfica
exploratória
explicativa

%
frequência
23,53%
4
11,76%
2
35,29%
6
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Método
Abordagem

Técnicas

Dados

descritiva
dedutivo
qualitativa
quantitativa
qualitativa e quantitativa
entrevista
questionário
pesquisa documental
análise de conteúdo
análise estatística
estudo de caso
testes
observação participante
observação não-participante
primários
secundários
primário-secundário
foco de pesquisapesquisa pura
pesquisa aplicada

41,18%
100,00%
47,06%
35,29%
11,76%
23,53%
58,82%
64,71%
76,47%
23,53%

7
16
8
6
2
4
10
11
13
4

29,41%
5,88%
23,53%
5,88%
11,76%
11,76%
70,59%
76,47%
17,65%

5
1
4
1
2
2
12
13
3

Fonte: Elaborado pelos autores.
Das tipologias empregadas 41,18% foram classificadas como descritiva, que trata da
descrição de características do tema abordado, ou o estudo das características de um grupo.
Na sequência aparecem: a pesquisa explicativa, com o objetivo de identificar fatores
que determinem a ocorrência de fenômenos; a bibliográfica que trata de leitura atenta e
sistemática, geralmente acompanhada de registros que possam ser utilizados na análise dos
dados; e por último a exploratória, com a característica de esclarecer ou modificar conceitos,
que em geral visa a formação de problemas ou hipóteses.
Observou-se que 100% das pesquisas foram dedutivas, significando que não houveram
questionamentos relacionados aos princípios, conceitos ou definições relacionados aos temas
e linhas de pesquisas abordados, tomando-os como verdadeiros para a coleta, tabulação e
análise dos dados das respectivas pesquisas.
Quanto à abordagem, o resultado mais significativo foi de 47,06% para a qualitativa,
identificando que, em relação aos objetivos e resultados, as análises foram direcionadas para a
compreensão e interpretação do ambiente de estudo, e por consequência alçando resultados de
uma forma mais ampla. Na sequência aparece o resultado de 35,29% para quantitativa, o que
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mostra uma abordagem mais fechada, sem margens para questionamentos e interpretação, pois
é realizada com bases estatísticas e matemáticas.
A técnica de análise de conteúdo foi a mais utilizada, seguida da pesquisa documental
e questionário, o que se torna justificável quando confrontado com o resultado da abordagem
qualitativa como a mais utilizada, pois estas técnicas estão relacionadas ao estudo e
compreensão do universo pesquisado. A interpretação do uso das técnicas de coleta, tabulação
e análise de dados possibilitam identificar a forma como o ambiente foi explorado.
A técnica menos utilizada foi a observação não-participante, onde o pesquisador apenas
observa o universo, sem qualquer inferência, e a técnica de testes, que são utilizados para
analisar a viabilidade de novas aplicações, ou obter dados que permitam medir o rendimento,
frequência, a capacidade ou comportamento de indivíduos de forma quantitativa.
Em relação aos dados coletados e analisados, nas pesquisas observadas, 70,59% foram
de fontes primárias e secundárias, na mesma pesquisa. A importância do uso de dados primários
está no fato de que eles não foram coletados até então, e são pesquisados com o objetivo de
atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento.
Os dados secundários são coletados de fontes de pesquisas ou base de dados já
existentes, e quando analisadas em conjunto com os dados primários possuem como objetivo
a complementação de novas investigações, ou confirmação dos dados de novas pesquisas.
Assim o uso conjunto de dados primários e secundários qualifica as interpretações dos dados
coletados.
Para o foco dado nas pesquisas, 76,47% foram classificadas como pesquisa pura, e neste
sentido tiveram como meta satisfazer a necessidade intelectual de conhecimento do
pesquisador em relação ao universo pesquisado, e 17, 65% foram direcionadas para pesquisas
aplicadas, onde se tem como objetivo contribuir para fins práticos, ou imediatos, pois busca
soluções de problemas concretos do universo de pesquisa.

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das convergências das palavras-chave mostrou que a avaliação de políticas
públicas na agricultura familiar, ainda, possui pouca significância no meio acadêmico e
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científico, expresso pela ocorrência de apenas 6 pesquisas no período de janeiro de 2000 a
novembro de 2015.
A avaliação das tendências de pesquisas, relacionadas à avaliação de políticas públicas
no âmbito da agricultura familiar, possibilitou compreender o direcionamento dado pelos
pesquisadores em relação a temática e aplicabilidade dos resultados, por eles alcançados,
identificando que as pesquisas estão mais direcionadas para o estudo e compreensão do
universo de pesquisa e de seus respectivos atores, e que há poucas ocorrências de pesquisas
voltadas para uma aplicação direta, ou imediata, no universo pesquisado, ou para seus
respectivos atores.
A baixa ocorrência de abordagens quantitativas, também contribui para a dificuldade
na efetivação de políticas públicas na agricultura familiar, pois resultados amparados por essa
abordagem, apresentam uma compreensão mais fechada e exata do ambiente, facilitando a
compreensão e o direcionamento destas políticas.
Por fim, conclui-se que as tendências das pesquisas científicas voltadas para a avaliação
de políticas públicas na agricultura familiar continuam caminhando para abordagens
qualitativas em suas diversas ramificações.
As interpretações das conclusões identificaram que todos os estudos apresentam a
necessidade de avaliação e acompanhamento de políticas públicas para alcançar a eficiência e
eficácia das mesmas, porém em apenas um, dos conteúdos analisados, foi identificado a
proposta de continuidade da pesquisa de campo através de abordagem quantitativa.
Considera-se como limitação o próprio contexto de abordagem desse estudo, visto que
não aborda efetivamente uma análise de conteúdo que alcance a efetivação dos objetivos e
conclusões traçadas pelos autores, o que não inviabiliza as conclusões aqui alcançadas no
sentido que traz transparência e orientações focais sobre o conteúdo que pode ser identificado
nestes respectivos documentos.
Logo se recomenda a continuidade desse estudo por meio da aplicação de uma análise
de conteúdo nos respectivos documentos e confrontar os futuros resultados com os dessa
pesquisa, para concluir se as caracterizações são suficientes para a compreensão da condução
dos estudos.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

REFERÊNCIAS
BERRIET-SOLLIEC, MARIELLE. et. al. A avaliação de políticas à prova dos fatos: as
contribuições dos métodos "evidence based policies". Revista Estudos Sociedade e
Agricultura, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 227-253, 2009.
CLARINDA, Cerejo. International journal editors and East Assian authors: two surveys.
Learned Publishing, v. 27, n. 1: 63-75, jan. 2014. Publisher: Association of Learned and
Professional Society Publishers. Doi: http://dx.doi.org/10.1087/20140110
DE MAIO, Jennifer L. The Political Economy of Space: Spatial Structure and Identity
Politics. Urbana: Urban Affairs and Public Policy. Volume XIV, December 10, 2013.
DIAS, Thiago Ferreira; ROCHA, Leonardo Andrade. O Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e seus efeitos nos municípios do Rio Grande
do Norte - 2005 a 2011. Revista Administração Pública e Gestão Social. Viçosa/MG, v. 7, n.
1, p. 16-25, jan./mar. 2015.
FREITAS, Alan Ferreira de. et. al. Gestão Social e Políticas Públicas de Desenvolvimento
Territorial. Revista Administração Pública e Gestão Social. Viçosa/MG, v. 4, n. 1, p. 76-100,
jan./mar. 2012.
GAZOLLA, Márcio (2004). Agricultura familiar, segurança alimentar e políticas públicas:
Uma análise a partir da produção para autoconsumo no território do Alto Uruguai/RS.
287 p. Uruguai/RS (Dissertação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural.
GUILHOTO, Joaquim J. M., et. al. PIB da Agricultura familiar : Brasil-Estados. Brasília:
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2007.
LEFEBVRE, Marianne; LANGRELL, Stephen R. H.; GOMEZ-Y-PALOMA, Sergio.
Incentives and policies for integrated pest management in Europe: a review. Agronomy for
Sustainable Development: January 2015, Volume 35, Issue 1, p. 27-45 - DOI:
10.1007/s13593-014-0237-2.
LUCHMANN, Lígia Helena Hahn; BORBA, Julian. Different participatory experiences,
different participants? A study of direct democracy initiatives in the State of Santa
Catarina, Brazil. Urbana: Urban Affairs and Public Policy. Volume XIV, December 10,
2013.
MOREIRA, Vinicius de Souza; et. al. Avaliação de impacto do Pronaf B sobre a satisfação
de agricultores familiares em municípios de Minas Gerais. Revista Estudos Sociedade e
Agricultura, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 432-456, 2014.
SILVA, Tiago Moraes; SILVA, Leonardo Xavier. Mercados convencionais e/ou novos
mercados - haveria um dilema nas estratégias produtivas dos agricultores familiares? O

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

caso de Praia Grande (SC). Revista Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 23,
n. 1, p. 31-61, 2015.
VITÓRIA, José Ricardo; et. al. Estado, Políticas Públicas e os Desafios para a
Descentralização: a Experiência da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.
Revista Administração Pública e Gestão Social. Viçosa/MG, v. 7, n. 4, p. 206-217, out./dez.
2015.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

AS VÁRIAS DEFINIÇÕES PARA O TURISMO NO ESPAÇO RURAL: UMA
ANÁLISE DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA-PR
THE VARIOUS DEFINITIONS FOR TOURISM IN THE RURAL AREA: AN ANALYSIS
OF TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF MATELÂNDIA-PR
Luciana Cristina Klein344
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Resumo
Este artigo estabelece uma relação entre o tripé: tipologias, turismo rural e desenvolvimento
sustentável fazendo uma abordagem destes elementos na análise do Circuito Sabiá, em
Matelândia, região do Oeste Paranaense. Existem vários segmentos turísticos na área rural,
possuindo tipologias e nomenclaturas diversas. Esse trabalho busca discutir as diferentes
conceituações do turismo rural e analisar se o Circuito Sabiá em Matelândia, na região oeste do
Paraná se enquadra no segmento de agroturismo, de encontro com a revisão bibliográfica e seus
conceitos, bem como uma visita técnica no local. A pesquisa caracterizou-se como uma visita
técnica de caráter exploratório e descritivo e foi desenvolvida em duas etapas. A primeira
consistiu na visita e observação direta do local de estudo; a segunda caracterizou-se por uma
investigação bibliográfica e documental. O turismo rural, no Circuito Sabiá, é uma boa
alternativa para manter as famílias no campo, sendo que ele enquadra-se na categoria de
agroturismo.
Palavras-chave: Agroturismo. Turismo Rural. Desenvolvimento Sustentável. Tipologias

Abstract
This article establishes a relationship between the tripod: typologies, rural tourism and
sustainable development, taking an approach to these elements in the analysis of the Sabiá
Circuit, in Matelândia, West Paranaense region. There are several tourist segments in the rural
area, with different typologies and nomenclatures. This work seeks to discuss the different
conceptions of rural tourism and to analyze whether the Sabiá Circuit in Matelândia, in the
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western region of Paraná, is part of the agrotourism segment, in conjunction with the
bibliographical review and its concepts, as well as a technical visit at the site. The research
was characterized as a technical visit of exploratory and descriptive nature and was developed
in two stages. The first consisted of the direct visit and observation of the place of study; the
second was characterized by bibliographical and documentary research. Rural tourism in the
Sabiá Circuit is a good alternative to keep families in the countryside, and it falls into the
category of agrotourism.
Key words: Agrotourism. Rural tourism. Sustainable development. Typologies

1.

INTRODUÇÃO

Na sua busca constante pelo descanso, o homem tem encontrado no meio rural uma
válvula de escape para seus problemas cotidianos advindos dos contrastes sociais e da realidade
da sociedade de consumo, cada vez mais evidenciados no dia-a-dia da cidade, transformando o
‘homem urbano’ em ‘escravo’ da modernização, necessitando de tempo livre para exercer seu
direito ao lazer, como forma de reequilibrar suas forças.
“Dentre as diversas formas de turismo disponibilizadas para o lazer, entretenimento e
descanso do turista, têm-se percebido um crescente interesse pela atividade turística localizada
no meio rural” (FONTANA, 2007, p. 105).
O foco desse trabalho é clarear-se nas questões conceituais no que tange turismo no
espaço rural, apresentar seus segmentos e conceitua-los dando ênfase na categoria do
agroturismo, ao qual far-se-á uma abordagem destes elementos na análise do turismo rural no
Município de Matelândia Paraná.
Sendo assim, tem por objetivos discutir as diferentes conceituações do turismo rural e
analisar se o Circuito Sabiá em Matelândia, na região oeste do Paraná se enquadra no segmento
de agroturismo, de encontro com a revisão bibliográfica e seus conceitos, bem como uma visita
técnica no local.

2.

DESENVOLVIMENTO RURAL
“Enquanto os espaços urbanos, por um lado, sempre atraíram as pessoas pelas

promessas de prosperidade econômica e cosmopolitismo cultural, os espaços rurais, por outro
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lado, despertaram o interesse pelo aspecto oposto – ou seja, como um espaço de revigoramento,
descanso e encontro com a paz” (FEIRATUR, 2013 apud CASSÃO et. al.
2019, p. 260).

2.1 NOVAS RURALIDADES
Diversas alterações sociais ocorridas no último século contribuem de forma a fortalecer
a atividade turística, em geral. Entre elas estão, a redução de jornada de trabalho dos indivíduos,
resultando em maior tempo livre para atividades de entretenimento, bem como as
transformações no que diz respeito ao modo de pensar relacionados aos bens de consumo
voltando-se aos bens não tangíveis, o que contribui, acelera e evidencia o desenvolvimento
turístico (SCHNEIDER, 2006). Em conjunto a estes fatores, que favorecem o turismo em uma
esfera global, está a questão da qualidade de vida, que propicia o avanço do turismo no espaço
rural. O crescimento intenso e desordenado das grandes cidades, gera cada vez mais estresse
nos cidadãos, que vão em busca de ambientes mais saudáveis. Para tanto o ambiente rural
permite segurança e qualidade de vida, visto que ainda está em perfeito equilíbrio.
Na década de 1970 incentivado pelos Governos Militares, inicia-se a modernização
tecnológica dos meios de produção agrícola, passasse a produzir mais e em menos tempo, que
por consequência favorece os grandes produtores rurais. Com isso as pequenas propriedades
não conseguem concorrer com esse mercado da competitividade, ocasionando a redução dos
postos de trabalho no campo. Para Schneider (2006) essa globalização da agricultura, tendo por
base poderosas cadeias agroalimentares que de certa forma monopolizam a produção e o
comercio em atacado a nível global, restringe a participação do pequeno agricultor nessas
relações. Em busca de trabalho a solução encontrada para esses produtores é a migração pra as
cidades, contribuindo para o acumulo de pessoas nas grandes metrópoles, que passam a
concentrar altos índices de desemprego. Esse fenômeno de êxodo só reduz a partir de 1990,
quando as pessoas não mais abandonam o campo pela não atividade agrícola, elas permanecem
nele e exercem outras atividades, ou mesmo residem no meio rural e trabalham nas cidades. “A
ideia de pluriatividade – mais precisamente o desenvolvimento do turismo – vem ao encontro
dessa necessidade do agricultor em diversificar sua produção para conseguir se manter no
campo” (FONTANA, 2007, p. 109).
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Devido a essas alterações no meio rural, surge uma nova concepção de ruralidade, onde
o indivíduo e o ambiente se integram, por meio de múltiplos usos, com caráter social, ambiental,
recreativo e produtivo (PORTUGUEZ, 1999). As iniciativas de incentivo aos setores comercial
e de serviços, valorização da manufatura familiar, fortalecimento do artesanato, afloração do
trabalho informal e exploração do turismo alternativo são apenas alguns exemplos mais vistos.
Percebe-se, portanto, que “o espaço rural é muito mais do que um fornecedor de
matérias–primas. [...] é um espaço multifuncional” (CRISTÓVÃO, 2002, p. 81 apud
FONTANA, 2014, p. 15). Sendo assim o turismo pode ser visto como um grande facilitador à
criação de novas funções de trabalho no campo, elevando a renda da população rural, bem como
a valorização do patrimônio cultural e natural de cada território, auxiliando na redução do êxodo
e na melhoria da qualidade de vida nesse meio.

2.2 TURISMO EM ESPAÇO RURAL
A partir da década de 1980 o turismo em áreas rurais é considerado como atividade
econômica no Brasil, apesar da prática de visitação à propriedades rurais ser comum a muito
mais tempo. Nessa época de acordo com o Ministério do Turismo, o setor passou a crescer
gradativamente e hoje apresenta um papel muito importante econômico e social para famílias
no campo. As produções em torno do turismo no espaço rural geram perspectivas para os
agricultores, uma vez que agrega valor à produção agrícola local, fomenta atividades extras e
por fim sustenta um acréscimo a renda familiar.
O aumento notório ao longo das últimas décadas pela procura de atividades recreativas
e de lazer no campo por parte dos cidadãos é, certamente o elemento gerador de uma oferta
turística mais composta no nível local. Com tudo, apresenta-se uma oferta muito heterogênea,
sendo que para cada setor de pessoas e clientes apresenta-se certos tipos de atividades turísticas,
que precisam ser identificados e adaptados para cada caso (ZIMMER; GRASSMANN, 2004).
Com base na literatura estudada, existem diversas definições e concepções acerca do
segmento turismo rural, variando de acordo com cada autor. Muitos entendem agroturismo,
ecoturismo, turismo de aventura e turismo de interior conceitos sinônimos de turismo rural
(CAMPANHOLA; GRAZIANO apud ALMEIDA; RIEDL, 2000). Outros admitem que essas
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modalidades estão sujeitas de serem desenvolvidas no âmbito do turismo no espaço rural, no
qual o turismo rural seria apenas uma linha dentre várias outras (TULIK, 2004).
A dúvida nas definições e a falta de consenso na área conceitual faz com que exista uma
diversidade de contextos, em resposta a essa prática de turismo ainda ser muito jovem, tanto
internacional quanto nacional. Para Sartor (1981), essa ambiguidade na conceituação de turismo
rural deve-se a tentativa de classificação baseada em parâmetros europeus que por se tratar de
realidades diferentes e distintas geram alguns empasses.
Para Matias e Sardinha (2002, p. 104),
As principais características desse tipo de turismo reagem pelo facto de estar
localizado em áreas rurais, ser de caráter tradicional, ser em pequena escala,
proporcionar um tratamento personalizado de modo a que os visitantes tenham a
possibilidade de participar das atividades, vivenciar o modo de vida rural, os
costumes, o contato directo com o meio rural e a natureza.

Tomando por base esse conceito citado acima em que o turismo rural é toda prática
desenvolvida no meio rural com resgate a cultura, sendo ela um forte definidor da oferta e seus
beneficiários os produtores rurais e a comunidade, mais a conceituação empregada por Tulik
(2004) que para as quais o termo turismo no espaço rural diz respeito a todas as formas de
turismo praticadas no meio rural, enquanto que o termo turismo rural é indicado para aqueles
exercícios em que maior medida identifica-se com as especificidades do cotidiano rural, seu
meio ambiente, sua cultura e economia, fundamenta-se essa pesquisa.
Dentre esses conceitos, em concordância com os anteriores a definição de Almeida e Blós
(1997 apud SILVA; CAMPANHOLA, 1999, p. 12) refere-se:
O que distingue efetivamente a oferta turística no turismo rural é a preocupação de
permitir ao visitante um contato personalizado, uma inserção no meio rural físico e
humano, bem como, na medida possível, uma participação das atividades, costumes e
modo de vida dos habitantes.

Silva (apud ALMEIDA, 1998) utilizando-se da denominação turismo em áreas rurais
defende que atividades de serviços não agrícolas realizadas no interior das propriedades
classificam-se como turismo rural ou agroturismo, já aquelas de lazer realizadas em meio ao
território rural denominam-se de ecoturismo, turismo de negócios, turismo de saúde e etc. Para
o autor essa distinção é fundamental, visto que as atividades que são praticadas no meio rural
que não se enquadram como agroturismo ou turismo rural, entre elas: centro de convenções no
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campo, parques naturais para atividades esportivas, ecoturismo e etc, possuem atrativos que por
sua condição própria despertam o interesse e curiosidade das pessoas. Ou seja, são atividades
não agrícolas localizadas geograficamente em zonas rurais e distante às atividades
agropecuárias das regiões instaladas, que coisa alguma tem a ver com as rotinas do campo, criase a partir daí um panorama totalmente a parte do proposto.
A partir dessas conceituações apresentadas anteriormente, faz-se necessário considerar,
a fim de definir as atividades praticadas de turismo no meio rural, o processo histórico de
ocupação; a estrutura fundiária; as características paisagísticas regionais; a estrutura agrária,
bem como a relações de trabalho desenvolvidas; as atividades econômicas atuais; as
características da demanda e os tipos de empreendimentos.
Guzzatti (apud VARENNES, 2010) aponta que o indicador econômico dos prestadores
turísticos do meio rural é muito diversificada, varia de acordo com seus locutores. O autor leva
em consideração aspectos de regulamentação vinculados ao plano jurídico, fiscal e social da
atividade para obter assim uma melhor classificação do turismo rural. Para isso divide o termo
em três noções principais:
-

Turismo no espaço rural: no sentido de uma conceituação mais ampla, que reúne todas

as atividades de recreação e estadia fora das cidades;
-

Turismo rural: de maneira à um subgrupo do turismo rural, que exerce referência direta

a natureza e a paisagem, corresponde a visitação dos espaços rurais, aja visto que neste
segmento as ofertas de serviço são propostas por agricultores e não agricultores que dividem o
seu espaço;
-

Agroturismo: considerado um subgrupo do turismo rural, ou seja, abrange a prestação

proposta pelos agricultores em suas propriedades.
O primeiro deles, turismo no espaço rural, está relacionado com atividades desenvolvidas no
ambiente rural. Segundo Graziano da Silva (apud ALMEIDA et. al., 1998, p. 14),
Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consistem de atividades de
lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base na oferta: turismo rural,
agroturismo, turismo ecológico ou ecoturismo, turismo de aventura, turismo de
negócios, turismo de saúde, turismo cultural, turismo esportivo, atividades estas que
se complementam ou não.

O segundo conceito, turismo rural, confere a paisagem nitidamente rural, que possui relação
direta as atividades agrícolas, para Rubelo e Luchiari (2005, p. 214),
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[...] a somatória de possibilidades que permite ao turista conhecer as práticas sociais
das famílias rurais, a cultura rural, o contato com as atividades do campo, com a
natureza, com a herança material, expressa ainda nos objetos utilizados para
desenvolver as atividades de produção agrícola e o saber local.

Fontana (2005, p. 20) considera como sendo turismo rural
[...] as atividades turísticas praticadas em propriedades rurais produtivas, envolvendo
a população local, seus usos e costumes, com a finalidade de complementar a renda e
valorizar a cultura dos residentes, ao disponibilizar uma opção de turismo alternativo
que vá ao encontro às necessidades de lazer do homem urbano .

Ainda, nos dizeres de Fontana e Dencker (2006, p. 1), o “[...] turismo rural é uma
atividade que deve ser vista e entendida como sendo um complemento às atividades agrícolas
das propriedades rurais, de tal forma que o cotidiano da vida rural, em menor ou maior
intensidade, continue a existir”.
O terceiro conceito, agroturismo, como menciona a autora Tulik (2004), é desenvolvido
em conjunto à uma propriedade rural ativa, organizada e administrada familiarmente, gerando
renda complementar à atividade agrária já desenvolvida. Podendo ofertar alojamento na mesma,
bem como proporcionar ao turista contato com o dia a dia do campo, visando uma interação
direta do visitante com o rural.
No entanto permanece ainda, em certo grau, uma confusão dos termos “turismo no meio
rural” e “agroturismo”, pela certa sobreposição de tipologias, transferindo uma dificuldade na
clareza do que é definido e apontado como turismo rural.
Com intuito de reforçar as diferenças entre “turismo no meio rural” e “agroturismo” os
autores Campanhola e Graziano da Silva (2000) afirmam que o primeiro termo está relacionado
com qualquer atividade de lazer e turismo realizado na área rural, que abrange além do
agroturismo outras práticas não relacionadas com a agropecuária, logo, o agroturismo é
entendido como a incorporação de serviços aos produtos agrícolas e aos bens não materiais
existentes na propriedade rural, podendo ou não existir mão de obra externa, ou seja, além da
familiar, assegurando que as atividades de lazer seguirão conectadas ao estilo de vida da família
do campo, são exemplos de práticas ligadas ao agroturismo: pesque pague, artesanato, pousada,
vendas diretas do produtor, restaurante típico e etc.
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Para Souza (2019), as funções do Agroturismo são divididas em três categorias
diferentes: a função psicossocial, a função econômica e a função espacial e ambiental (Figura
01).

Figura 01: Funções do Agroturismo Fonte:
Souza (2019, p. 33).
A primeira dessas funções, isto é, a função psicossocial, está vinculada aos seguintes
aspectos: aumento do respeito pela comunidade rural, uma mistura de culturas urbanas e rurais,
e oportunidade para apreciar contatos com o estilo de vida tradicional da comunidade rural.
A função econômica está vinculada aos favorecedores do desenvolvimento agrícola,
podendo gerar uma fonte de renda adicional, tanto para as propriedades rurais quanto para as
comunidades locais e regionais.
Por último a função espacial e ambiental está vinculada à capacidade do turismo rural
em mobilizar elementos do ambiente natural, transformando-o, como por exemplo o
aproveitamento das edificações antigas, protegendo a herança cultural local.
De outro modo, a dimensão do conceito de agroturismo varia de acordo com as
diferentes regiões geográficas, que resulta do papel que a agricultura e as áreas rurais exercem
em cada região. Contudo, essas práticas tornam-se uma parte de extrema importância para o
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turismo, além de trabalho para as famílias envolvidas, contribuem na geração de renda e
produtos.
Após essas definições e conceituação das tipologias existentes do turismo na área rural,
a área de estudo será caracterizada e analisada, posteriormente apresentados os processos
metodológicos utilizados.
2.3 METODOLOGIA
Este estudo foi de caráter exploratório e descritivo, juntamente com uma visita técnica
há área de estudo, Circuito Sabiá em Matelândia, Paraná. Descrita como sendo: “conhecer as
características de um fenómeno para procurar, posteriormente, explicações das causas e
consequências de dito fenómeno” (RICHARDSON, 2012, p. 326).
O cenário da pesquisa foi o Circuito de Turismo Sabiá (figura 02), organizado na
comunidade do rio Sabiá, localizada no município de Matelândia, região Oeste do Paraná.

Figura 02 – Circuito Sabiá
Fonte: Adotado da Página Publicitária do Turismo em Matelândia, 2019.

A fundamentação teórica do presente estudo foi elencada em trabalhos científicos,
incluindo artigos, dissertações e teses nacionais, bem como autores respeitáveis para com o
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assunto turismo no espaço rural. Além dessa revisão bibliográfica foi realizada uma visita
técnica em meados do mês de maio deste ano, ao local de estudo para observação direta.
Sendo utilizados equipamentos de áudio e foto para o registro dos dados.
Para ajustagem e análise dos dados, no decorrer do estudo, as propriedades foram
denominadas de acordo com sua oferta turística, sendo 01 - Gastronomia; 02 – Museu e 03 Pousada.
Por fim, a partir dos resultados obtidos, foi construído um panorama da situação atual
do Circuito Sabiá e a forma como o local em estudo se relaciona com o meio no qual está
inserido.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Circuito Sabiá é composto por 3 (três) famílias de agricultores rurais que realizam
visitas integradas às propriedades, formando um roteiro de contemplação, de conhecimento da
cultura local e de integração com a natureza. Como característica do Circuito, as famílias
mantêm todas as atividades da agricultura familiar, assim os visitantes poderão vivenciar essa
realidade cultural típica do campo, e saborear o café e o almoço colonial com alimentos frescos
e naturais. O funcionamento é somente com agendamento prévio, feio em contato direto pelas
famílias.
A P01 (propriedade de oferta turística na gastronomia) foi a pioneira do turismo na
comunidade. Com o incentivo de terceiros, iniciou as atividades no ano de 2004; em sequência,
no ano de 2007, a P03 (propriedade de oferta turística em museologia) ingressou no Circuito,
visando à possibilidade de agregar mais renda, e, posteriormente, em meados de 2010, a P02
(propriedade de oferta turística em hospedagem) também se integrou às atividades turísticas na
busca da preservação histórica do local. Além disso, o motivo comum que levou as famílias a
participarem do turismo em espaço rural foi a apreciação desta atividade, conforme foi relatado
por todos os proprietários.
Os resultados obtidos nos diálogos durante a visita técnica mostraram que a principal
fonte de renda dos integrantes do Circuito Sabiá não se concentrava no turismo rural, e sim nas
produções de repolho e uva -P01-, embutidos -P02 e, pecuária leiteira -P03. Conforme citado
acima no texto por Tulik (2004), para caracterização do agroturismo a propriedade rural deve
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estar viva, organizada e dirigida familiarmente, gerando renda complementar à atividade
fundiária já presente.
A faixa etária dos proprietários fica entre 40 e 50 anos. No que diz respeito à composição
familiar, apenas um deles não possui dependente vivendo na propriedade.
No que diz respeito ao uso de operários, ou seja funcionários, na P02, havia contratação
na agroindústria, para a produção de embutidos, e, na P03, havia terceirização da limpeza.
Portanto são caracterizados como estabelecimentos que praticam agricultura familiar,
predomina a interação entre trabalho e gestão, na qual os agricultores são os agentes do processo
produtivo, reforçando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho
assalariado, seguindo o que os autores Campanhola e Graziano da Silva (2000) quando em suas
obras conceituam a premissa para o agroturismo, o uso ou não de mão de obra externa.
Sobre planejamento e gestão, os proprietários relatam que estes são realizados pelas
próprias famílias, nesse caso, um representante das três famílias é eleito e fica responsável pela
organização por um determinado período.
Outra questão muito importante quando tratamos de turismo rural é a capacitação dos
agricultores, neste contexto todos os agricultores já realizaram algum curso de capacitação,
sendo estes oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, Prefeitura
Municipal, Itaipu Binacional, entre outros.
Abordou-se também a necessidade de políticas públicas de acesso ao crédito; os
agricultores relatam que, até então, não haviam utilizado linhas de crédito diretamente
relacionadas ao turismo no espaço rural. No entanto, os representantes da P01 e P03
manifestaram interesse nisso. Vale lembrar que o crédito rural pode gerar grandes
oportunidades, investimentos e melhorias nas estruturas das propriedades, estimulando ainda a
sucessão familiar (SOUZA, 2019).
A época do ano em que há maior procura pelo turismo rural é de dezembro a fevereiro,
de acordo com os relatos no dia da visita, sendo que o maior público é o de famílias. Os mesmos
relatam que nos demais meses a procura é reduzida, caracterizando-se por grupos de estudantes
e visitantes encaminhados pela Itaipu Binacional.
Os proprietários citaram os estrangeiros e moradores de cidades, como o público que
mais marcaram de visitantes, por reencontrarem as suas raízes, tradições, costumes e pela
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oportunidade de estarem próximos à natureza. Desta forma, observa-se que as funções do
Agroturismo apresentadas por Souza (2009) estão presentes no circuito Sabiá.
Entre os principais resultados que a prática do turismo em espaço rural trouxe para as
famílias, cita-se a maior composição da propriedade -P01-; a ampliação da cultura e
conhecimento -P02-; benefício na questão financeira, e a troca de experiências -P03-.
A principal forma de divulgação do Circuito Sabiá ainda é o ‘boca a boca’, mesmo
disponibilizando divulgação na Prefeitura Municipal de Matelândia, hotéis, restaurantes, feiras
e demais estabelecimentos, bem como por meio eletrônico (blogs e redes sociais).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O turismo rural no Circuito Sabiá é uma boa alternativa para manter as famílias no
campo, pois possibilita uma nova opção para o incremento da renda, tendo em vista que se
mantêm as atividades agrícolas diárias, a preservação ambiental, a tradição e a cultura local, ao
mesmo tempo em que permite aos visitantes, especialmente os oriundos do meio urbano, o
contato com o espaço rural.
Os resultados evidenciam que o Circuito Sabiá pertence a categoria do turismo rural
podendo ser visto como agroturismo, pois enquadra-se em diversas características levantadas
na revisão bibliográfica, conforme exposto no item resultados.
Diante do exposto, percebe-se que o Circuito Sabiá possui potencial para o agroturismo,
visto que as famílias já estão incentivadas para realizar tal atividade, contudo ainda é necessário
um maior planejamento e organização, visando delimitar as funções da modalidade
agroturismo, para que exista assim maior ajustamento e assim construa uma identidade.
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Resumo
O objetivo do trabalho é estudar o Estatuto da Terra e a legislação agrária brasileira analisando
se estes instrumentos jurídicos podem ser considerados instrumentos de exercício da cidadania.
Para tanto, a pesquisa realizada foi de cunho bibliográfico, exploratória e descritiva. O Estatuto
da Terra foi promulgado durante o regime militar e regulou os direitos e obrigações
concernentes aos bens imóveis rurais, para fins de execução da reforma agrária e promoção da
política agrícola. Porém, somente na Constituição de 1988, ao garantir os direitos e deveres
individuais e coletivos, o direito à propriedade foi considerado um direito fundamental. Assim,
o exercício pleno da cidadania reclama a justiça no campo, o respeito pelos movimentos
sociais, ou seja, que todos tenham assegurado o direito fundamental a propriedade, sendo que
este direito passa necessariamente pela correção das distorções que ainda perduram na
estrutura fundiária brasileira e pela aplicação da teoria da função social da propriedade,
condicionando o direito de propriedade da terra ao cumprimento da função social prevista na
Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.629/93.
Palavras-chave: Estatuto da Terra. Legislação Agrária. Reforma Agrária.
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Abstract
The objective of this work is to study the Land Statute and the Brazilian agrarian legislation
analyzing if these legal instruments can be considered instruments of exercise of citizenship.
Therefore, the research was of a bibliographic, exploratory and descriptive nature. The Land
Statute was enacted during the military regime and regulated the rights and obligations
concerning rural real estate for the purpose of implementing agrarian reform and promoting
agricultural policy. However, only in the 1988 Constitution, in guaranteeing individual and
collective rights and duties, the right to property was considered a fundamental right. Thus,
the full exercise of citizenship demands justice in the countryside, respect for social
movements, that is, all have ensured the fundamental right to property, and this right
necessarily passes for correcting the distortions that still persist in the Brazilian land structure
and by applying the theory of the social function of property, conditioning the right of
ownership of land to the fulfillment of the social function provided for in the Federal
Constitution of 1988 and Law 8,629 / 93.
Key words: Land Statute. Agrarian Legislation. Agrarian Reform.
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, procurou-se acabar com as extensas propriedades rurais, com a
redistribuição das terras a quem trabalhasse, promulgando-se para tanto, leis para garantir ao
homem do campo o produto do seu esforço, fosse por intermédio de associações cooperativas,
fosse por meio de movimentos sociais, ou ainda, vedando-se por meio da lei a não exploração
da terra pelo seu detentor.
Em 1964, sob a égide do Regime Militar, surgiu o Estatuto da Terra, que tinha o
objetivo de regular os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para fins de
execução da reforma agrária e promoção da política agrícola.
Ao longo dos anos, está legislação sofreu alterações, entretanto, foi com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, que a questão agrária no país tomou folego. Fato este ocorreu
porque a Constituição Federal determinou que o direito de propriedade figurasse entre os
direitos fundamentais, e ainda, estabeleceu em seu texto a função social da propriedade,
permitindo assim, que aquelas propriedades rurais que não cumprissem a função social fossem
desapropriadas para fins de reforma agrária.
Dados do INCRA demonstram que entre o período de 1994 a 2018 foram reassentadas
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1.358.611 famílias rurais. Demonstram ainda, uma queda significativa no número de famílias
reassentadas entre os anos de 2016 e 2017, com uma pequena melhora do número de
reassentados no ano de 2018. Estes dados demonstram, que há uma necessidade iminente da
realização da reforma agrária no país e do cumprimento da legislação agrária, entre a qual, o
Estatuto da Terra, como forma de garantir a cidadania e uma vida digna para o homem do
campo.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1.

Evolução histórica do Estatuto da Terra e da Reforma Agrária
Uma das primeiras leis elaboradas pelo Governo Militar no Brasil foi a Lei nº 4.504, de

30 de novembro de 1964. Esta lei denominada de Estatuto da Terra e foi criada como uma
forma de coibir os movimentos campesinos que se multiplicavam durante o Governo João
Goulart.
As metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas: a execução de
uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura.
Além dos decretos de regulamentação do Estatuto da Terra, algumas alterações
substanciais foram introduzidas após a sua promulgação em 1964, em sua quase totalidade,
decorrentes de propostas formuladas pelo grupo de trabalho criado pelo Decreto nº 63.250, de
18 de setembro de 1968, com a finalidade de proceder o exame dos diversos aspectos da
reforma agrária (MARQUES; 2015, p.29).
Cabe destacar as seguintes alterações:
1)

Decreto-Lei nº 494, de 16 de março de 1969, regulamentando a aquisição de terras por

estrangeiros. Posteriormente, esse decreto-lei foi revogado pela Lei nº 5.709, de 7 de novembro
de 1971, regulamentada pelo Decreto nº 74.965, de 26 de novembro de 1974. Foram então
estabelecidas as seguintes restrições para a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros: a) a
soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas não poderá
ultrapassar 1/4 da superfície dos municípios onde se situem; b) as pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras de mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias em cada município de mais
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de 40% do limite estabelecido acima; c) a aquisição de imóvel rural por pessoa física
estrangeira não poderá exceder a 50 módulos de exploração indefinida, em área contínua ou
descontínua, no país.
Foram excluídas das restrições: a transmissão por causa mortis; os imóveis adquiridos
antes de 10 de março de 1969, e a aquisição por pessoa física — desde que não proprietária em
todo ou em parte de outros imóveis rurais — de um único imóvel rural com área não superior
a três módulos. A autorização para aquisição deverá ser dada pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para pessoa física, pelo Ministério da Agricultura,
para pessoa jurídica, e em certos casos pelo Presidente da República.
2)

Decreto-Lei nº 554, de 25 de abril de 1969, determinando que, não havendo acordo

quanto à indenização a ser paga nos casos de desapropriação por interesse social, a União
poderá imitir-se imediatamente na posse do imóvel desapropriado mediante depósito em banco
oficial do valor da propriedade declarado pelo seu titular para fins de pagamento do Imposto
Territorial Rural.
3)

Decreto-Lei nº 582, de 15 de maio de 1969, criando o Grupo Executivo da Reforma

Agrária, com a finalidade de intensificar a execução da reforma agrária.
4)

Decreto-lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970, criando o Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária e extinguindo o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Grupo Executivo de Reforma Agrária.
5)

Decreto-Lei nº 1.179, de 6 de julho de 1971, instituindo o Programa de Redistribuição

de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA). De acordo
com o art. 1º, seu objetivo é promover o mais fácil acesso do homem à terra, criar melhores
condições de emprego de mão-de-obra e fomentar a agroindústria nas regiões compreendidas
nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE.
Os recursos alocados ao PROTERRA conforme o art. 3º tem a seguinte destinação: a)
aquisição de terras ou sua desapropriação por interesse social, mediante prévia e justa
indenização em dinheiro, para posterior venda a pequenos e médios produtores rurais da região;
b) empréstimos fundiários a pequenos e médios produtores rurais para aquisição de terra
própria cultivável ou ampliação de minifúndios; c) financiamento de projetos destinados à
expansão da agroindústria e da produção de insumos destinados à agricultura; d) assistência
financeira à organização e à modernização de propriedades rurais, à pesquisa,
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experimentação, armazenagem, transporte e energia elétrica; e) subsídios ao uso de
insumos modernos; f) garantia de preços mínimos para os produtos de exportação; g) custeio
de ações discriminatórias de terras devolutas.
A reforma agrária é uma revisão do regramento de normas, disciplinando a estrutura
agrária no Brasil, tendo em vista a valorização humana do trabalhador e o aumento da
produção, mediante a utilização racional da propriedade agrícola e de técnicas de
melhoramento da condição de vida da população rural.
Dados do INCRA demonstram que entre o período de 1994 a 2018 foram reassentadas
1.358.611 famílias rurais. Demonstram ainda, uma queda significativa no número de famílias
reassentadas entre os anos de 2016 e 2017, com uma pequena melhora do número de
reassentados no ano de 2018, conforme a figura a seguir:

Fonte: DT/DTI-2 - Relatório 229 extraído em 03/06/2019
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Os dados comprovam que a reforma agrária no Brasil não tem avançado nos últimos
anos apesar da previsão constitucional e da lei infrainconstitucional, o que significa que muitas
famílias não tem preservado o acesso ao direito fundamental da propriedade em função da
inércia do Estado. Fato este, que ainda tem provocado à resistência no campo e fazendo com
que os movimentos sociais se engajem na luta pela redistribuição justa da terra.
A Constituição Federal de 1988 permite a União desapropriar por interesse social, o
imóvel rural que não esteja cumprindo a função social prevista na Lei nº 8.629/93, mediante
previa e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação de seu
valor real, resgatáveis no prazo de 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão, em
percentual proporcional ao prazo, observados os critérios na Lei nº 8.629/93. Esta previsão
pretende acabar com as extensas propriedades rurais e realizar a redistribuição das terras a
quem trabalha nas mesmas, promulgando para tanto, leis que visem garantir ao homem do
campo o produto do seu esforço, seja por intermédio de associações cooperativas, seja por
outro tipo de união como os movimentos sociais (SODERO, 2006, p. 104).

2.2.

Direito de propriedade como direito fundamental
A Constituição do Império de 1824, ao reger o direito de propriedade, no art. 179, § 22,

garantia o direito de propriedade em toda a sua plenitude, sem mencionar qualquer restrição ao
seu exercício, senão a desapropriação que hoje denominamos “por utilidade pública”.
A Constituição da República de 1891, ao tratar da “Declaração dos Direitos” no art. 72
assegurava a inviolabilidade do direito da propriedade e, em no § 17 do art. 72, mantinha o
direito de propriedade em toda sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, mediante indenização prévia.
De igual modo, a Constituição Federal de 1934, no Capítulo “Dos Direitos e das
Garantias Individuais”, no art. 113, garantia aos brasileiros a inviolabilidade do direito da
propriedade, assegurando no item 17, contudo, que o direito de propriedade não poderia ser
contrário o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinasse. A desapropriação
por necessidade ou utilidade pública seria feita, nos termos da lei, mediante previa e
justa indenização. E em caso de perigo iminente, como guerra ou grave comoção, poderiam as
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autoridades competentes usar a propriedade particular até onde o bem público o exigisse,
ressalvado o direito à indenização ulterior (BARROSO; MIRANDA; SOARES, 2013, p.4).
A Constituição de 1937 inseriu no Capitulo “Dos Direitos e Garantias Individuais”, a
garantia “do direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, mediante indenização prévia”. Determinando apenas que o seu conteúdo e os seus
limites deveriam ser definidos na lei.
Entretanto, a Constituição de 1946, valorizando o princípio democrático, deu um salto
despontando o direito para novos rumos. No art. 141, garantiu a inviolabilidade do direito à
propriedade, impondo as limitações administrativas de desapropriação e requisição. Tal regra
constitucional deveria ser interpretada em harmonia com o art. 147, inserido no Capítulo “Da
Ordem Econômica e Social”, que condicionou o uso do direito da propriedade ao bem-estar
social. Ou seja, o titular deveria exercer o direito de propriedade em função do bem-estar
comum.
A Constituição de 1967, por meio da Emenda Constitucional nº 1/69, ao dispor “Dos
Direitos e Garantias Individuais”, no art. 153, § 22, assegurou o direito de propriedade, salvo
no caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
inclusive para fins de reforma agraria. No Título que versa sobre a Ordem Econômica e Social,
o constituinte estabeleceu no art. 160, inciso III, o princípio da função social da propriedade
como uma de suas bases, a fim de realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social
(BARROSO; MIRANDA; SOARES, 2013, p. 5).
Por fim, a Constituição de 1988 ao dispor os direitos e deveres individuais e coletivos
no art. 5º, caput, garante, dentre outros direitos, o direito à propriedade. A natureza
constitucional desse direito, portanto, é de clausula pétrea, ou seja, irreformável pelo poder
constituinte derivado, a teor do art. 60, § 4º da Constituição Federal. Nesse sentido, a natureza
jurídica do direito da propriedade no sistema constitucional brasileiro é de direito fundamental.

2.3.

Função social da propriedade rural
Com o reconhecimento pelo sistema jurídico, que o direito de propriedade, em seu

exercício, deveria voltar-se aos interesses gerais da coletividade em detrimento dos interesses
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particulares, a propriedade funcionalizou-se socialmente. Assim, a propriedade, além de
exercer uma função interna, que é constituída pelos poderes do proprietário, deve exercer,
também, uma função externa, representada pela função social a ser cumprida no sentido de
evitar subutilização da propriedade que possa vir a causar descontentamentos sociais.
Importante se faz alertar que o reconhecimento de que há na propriedade privada uma
função social não é o mesmo que afirmar ter essa um fim social, vez que fim e função
são conceitos inconfundíveis. Quando nos referimos ao fim de um determinado
enunciado é o mesmo que delimitar sua destinação a um exercício fixado e imutável,
estando o fim sob o aspecto externo do respectivo enunciado. Por sua vez, quando
utilizamos o termo função, estamos mencionando sobre a “atitude histórica e concreta
diante de situações sempre renovadas e diversas”, algo que está presente sob o
aspecto interno do enunciado. Pelo exposto, constatamos que fim e função social não
são sinônimos, já que o fim atinge a estrutura do enunciado e, assim, a natureza de
uma situação jurídica, enquanto a função pertence a sua eficácia no ordenamento
jurídico. (COSTA; 2013, p. 85 - 86).

O princípio da função social da propriedade tem “origem nos postulados de Léon
Duguit, no começo do século XX. Duguit pregava que os direitos só podem se justificar pela
missão social para a qual devem contribuir, ou seja, o proprietário não pode agir com
abusividade e ao seu bel prazer, pois assim poderia ferir direitos e interesses coletivos,
interesses esses, que devem interagir com o seu direito subjetivo e não serem subjugados por
ele” (GONÇALVES, 2018, p 245).
A função social da propriedade é um princípio jurídico e uma norma jurídica, que deve
ser tratada como o exercício do direito de propriedade ou não, exigindo-se do ordenamento
jurídico um meio de imposição de obrigações, encargos, limitações e restrições para a
satisfação da necessidade social (OLIVEIRA; 2010, p. 170).
A função social é um limite encontrado pelo legislador para delinear a propriedade, em
obediência ao princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Assim,
sempre que houver um interesse público em conflito com um interesse particular, aquele deve
prevalecer, porque representa a vontade da coletividade, que não pode ser submetida a vontade
individual.
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2.4.Função social da propriedade rural e a Constituição Federal de 1988

A função social da propriedade é abordada de maneira explícita na Constituição Federal
de 1988. O direito de propriedade é mencionado em inúmeros artigos entre os quais: art. 5º,
XXII, que estabelece que: "é garantido o direito de propriedade", o art. 5º, XXIII, que
estabelece que: "a propriedade atenderá a sua função social" e ainda o art. 170, III, que dispõe
sobre a ordem econômica, que estabelece que essa deverá observar a função social da
propriedade:
Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: III - função social da propriedade.

A Constituição Federal de 1988, no art. 186, estabelece os critérios necessários para
que a propriedade rural cumpra a função social, observando que estes critérios devem ser
cumpridos de forma simultânea:
No Art. 186 - a função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância
das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Determina ainda, no art. 184, que compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social,
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação
do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
A propriedade rural, para atender ao princípio da função social, deve estar condicionada
a uma “produtividade condizente com a sua potencialidade. Deste modo, a função social da
propriedade é o conjunto de normas da constituição que visa, por vezes até com medidas de
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gravidade jurídica, recolocar a propriedade na sua trilha normal (BASTOS: MARTINS, 2016,
p. 123).
A Constituição Federal garante o direito de propriedade, desde que este atenda a função
social, por isso é importante destacar que a necessidade do cumprimento da função social da
propriedade. Ao contrário das constituições anteriores, a função social não está prevista apenas
no capítulo referente à ordem econômica, mas sim é um direito básico do ser humano e,
portanto, cláusula pétrea.

2.5.

Exercício da cidadania e o Estatuto da Terra
O exercício pleno da cidadania reclama também a justiça no campo, o respeito pelos

movimentos sociais, e está, passa necessariamente pela correção das distorções que ainda
perduram na estrutura fundiária brasileira. São exatamente estas distorções que motivam os
conflitos, quedando-se, o Estado, na impotência operacional para buscar de soluções
definitivas ou ao menos duradouras.
A justiça que se quer no campo não é e nem pode ser apenas mais uma jurisdição
especializada, se não também um instrumento que se pretende eficaz na solução imediata dos
conflitos, porque compreende-se que não há justiça agrária sem uma visão social. Nesse
sentido, o direito à alimentação e o direito à moradia se situam entre os principais direitos
humanos, os quais, uma vez atendidos, densificam a cidadania agrária. A satisfação desses
direitos, passa pela justa distribuição da terra, ou seja, pela correção das distorções do sistema
fundiário brasileiro (BARROSO; MIRANDA; SOARES, 2013, p. 127).
Portanto o direito ao progresso humano é concretizado com a realização de uma
reforma agrária justa, com o respeito às propriedades que cumprem a função social e
combatem as propriedades que não cumprem, em geral grandes propriedades
improdutivas, mesmo assim, somente mediante desapropriação com indenização
justa e prévia (VARELLA; 1998, p. 214).

A efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana pressupõe a cidadania, que
concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente à personalidade humana.
Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor
espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação
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consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem
todas as pessoas enquanto seres humanos (MORAES; 2019, p.52).
Dessa forma, não se pode pensar em direitos humanos em nosso país, no exercício pleno
da cidadania e no cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, sem a incursão
no direito de propriedade da terra, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988. Este
direito é assegurado quando a constituição criou a teoria da função social da propriedade,
condicionando o direito de propriedade da terra ao cumprimento da função social.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão agrária no Brasil ainda é controversa, porque na maioria das vezes, apesar
da previsão constitucional e da lei infraconstitucional, esta não vem sendo cumprida a contento,
uma vez que os dados do INCRA demonstram uma queda significativa no número de famílias
rurais reassentadas entre os anos de 2016 e 2017. Estes dados demonstram ainda, que no ano
de 2018 houve uma pequena melhora do número de reassentados, porém este número não é
significativo em relação a períodos anteriores que englobam os anos de 1994 a 2015.
A Constituição Federal de 1988, determinou que o direito de propriedade configura
entre os direitos fundamentais, dando a este direito o status de direitos humanos, ou seja, são
direitos voltados a atender as condições mínimas do ser humano, permitindo ao mesmo o
exercício pleno da cidadania.
O exercício pleno da cidadania reclama também a justiça no campo, e está, passa
necessariamente, pela correção das distorções que ainda perduram na estrutura fundiária
brasileira. Passam também, pela aplicação da lei, que por vezes não é executada pelo órgão
jurisdicional do Estado. A inércia do Estado quanto a questão agrária é latente em
nosso país, e em função disso, atualmente ainda são significativos os conflitos causados pela
disputa da terra.
Quando tratamos da questão agrária, também estamos tratando do princípio da dignidade
da pessoa humana, pois se compreende que através deste princípio a pessoa tem atendida as
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suas necessidades básicas de sobrevivência, como a alimentação e a moradia, e principalmente,
atinge o respeito pela sua própria condição de cidadania. Assim, pelo prisma da Constituição
Federal de 1988, o Estatuto da Terra e a legislação agrária brasileira, podem ser consideradas
instrumentos de exercício fundamental da cidadania.
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Resumo
Relatório apresentado pelos alunos do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural
Sustentável 2018 na disciplina de Meio Ambiente e Agroecologia a partir de visita técnica a
Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VITAL), exposta no Show Rural Coopavel que acontece
anualmente em Cascavel – PR. Sendo este um evento internacional do agronegócio,
apresentando novas tecnologias, máquinas e equipamentos além de uma vasta variedade de
culturas agroindustriais, formas de cultivo e manejo, sementes e plantas em um evento realizado
desde 1989. A VITAL é uma unidade demonstrativa de agroecologia desenvolvida desde 2003
no evento, organizada interinstitucionalmente na forma de uma propriedade rural, é uma
oportunidade para os visitantes, principalmente agricultores familiares, tomarem contato das
diversas tecnologias sustentáveis para produzir mais e melhor, sem agredir o meio ambiente,
preservando a saúde do trabalhador e garantindo alimentos saudáveis ao consumidor.
Palavras-chave: sistemas de produção, produção orgânica, agricultura sustentável, agricultura
familiar, interinstitucionalidade.
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Abstract
Report presented by the students of the Postgraduate Program in Sustainable Rural
Development 2018 in the discipline of Environment and Agroecology from a technical visit to
the Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VITAL), exhibited at the Show Rural Coopavel held
annually in Cascavel - PR. This is an international agribusiness event, presenting new
technologies, machinery and equipment in addition to a wide variety of agro-industrial crops,
forms of cultivation and management, seeds and plants in an event held since 1989. VITAL, a
demonstration unit of agroecology developed since 2003 in the event, organized
interinstitutionally in the form of a small farm, is an opportunity for visitors, mainly family
farmers, to make contact with the various sustainable technologies to produce more and better,
without harming the environment and safeguarding the health of the workers and ensuring
healthy food for the consumer.
Key words: production systems, organic production, sustainable agriculture, family farming,
interinstitutionality.

1. INTRODUÇÃO

O Show Rural Coopavel é um dos maiores eventos internacionais do agronegócio, com
demonstração e comercialização de tecnologias para o setor, incluindo máquinas e
equipamentos agrícolas, lançamento de variedades de culturas agroindustriais, animais e feira
de negócios. Realizado pela Cooperativa Agroindustrial Coopavel no Centro Tecnológico
Coopavel (CTC), localizado às margens da BR 277 no município de Cascavel, oeste do Paraná,
em uma área de 72 hectares com excelente infraestrutura a disposição dos expositores e
visitantes. Teve início em 1989 como um simples dia de campo com 110 participantes e 15
expositores, ao longo dos anos foi ganhando magnitude, e na sua trigésima edição em 2018
contou com a participação de 530 expositores e público superior a 250 mil visitantes. O
Evento ocorre anualmente, com duração de 05 dias sempre na primeira quinzena de fevereiro
(REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL, 2018).
Nesse cenário, a Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VITAL), tornou-se ao longo de
seus 15 anos de existência, um espaço de exercício dos princípios da agroecologia. Onde a
resiliência, a interinstitucionalidade multidisciplinar e o pluralismo com respeito nas relações
humanas e profissionais foram fundamentais para transformar uma simples área demonstrativa
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no Show Rural Coopavel, em um símbolo de resistência da agricultura ecológica no berço do
agronegócio do Oeste do Paraná.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
A Vitrine Tecnológica de Agroecologia, iniciada em 2003 pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA como uma unidade demonstrativa de variedades de soja
cultivadas em sistema de produção orgânico. Atualmente é desenvolvida pela parceria entre 12
organizações, tendo como principais objetivos despertar o interesse dos visitantes para uma
agricultura voltada para a sustentabilidade, com retorno econômico, que promova o equilíbrio
ambiental e a justiça social, respeitando os conhecimentos locais e tradicionais, bem como pelo
resgate dos valores: qualidade de vida, vida em comunidade e saúde dos agricultores e
consumidores (MERTZ; FEIDEN; TOLEDO, 2009; PAVLAK et al., 2017).
No histórico abaixo, apresentamos um maior detalhamento quanto à implantação,
incorporação de parcerias, e evolução da complexidade do espaço e de suas denominações que
iniciou como Área de Produção Orgânica, passando para Área de Agroecologia, na sequencia
Unidade Didática de Agroecologia e Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VTA), o qual ainda
evoluiu para Vitrine Tecnológica de Agroecologia – Vilson Nilson Redel (VITAL).

2.2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
No ano de 2003, a Embrapa iniciou a Área de Produção Orgânica, em um espaço de
1800 m², com a implantação de 02 variedades de soja manejadas em sistema orgânico
(Conversão), com intuito de prospecção do potencial produtivo e atender a demanda de
sementes do mercado. Durante o evento que ocorreu em fevereiro de 2004, a Embrapa contou
com o apoio de profissionais da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER/PR), para a recepção e apresentação aos visitantes.
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A partir de 2004, a EMATER/PR passa a contribuir no planejamento, condução e
manejo da Área de Produção Orgânica. Com o objetivo de auxiliar no controle da deriva de
agrotóxicos de parcelas externas, reduzir a incidência de ventos e contribuir no equilíbrio da
área foram implantadas barreiras vegetais de Feijão Guandu, no entorno da unidade. Com isso,
no evento de 2005 (Figura 01) a área apresenta-se mais organizada no sistema de transição para
orgânicos, bem como melhor estruturada para a recepção dos visitantes.
Já para o evento de 2006, houve a incorporação de mais 02 instituições parceiras na
condução da área, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), e a Itaipu Binacional. Foram
cultivadas parcelas, com várias espécies tradicionais na região, como: milho, soja, feijão, arroz;
culturas potenciais: feijão azuki, araruta, cará, cúrcuma, gengibre, inhame, gergelim, amendoim
e batata doce; e culturas de cobertura e adubação verde: Crotalaria juncea, capim moha, feijão
de porco e mucuna anã, conforme disposição na Figura 02.

Figura 01: Área de Produção Orgânica nos primeiros anos de desenvolvimento. Foto: VITRINE TECNOLÓGICA
DE AGROECOLOGIA, 2018.
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Para o evento de 2007 o projeto foi ampliado para os moldes de uma propriedade
agrícola familiar diversificada, apresentando uma casa, representando a importância da moradia
rural e que serve de base para a equipe de condução da área durante a preparação e
principalmente durante o evento. Com a implantação da área de pastagem, introduziu-se o
conceito de criação animal no sistema. Inseriu-se também o cultivos de frutíferas e hortaliças,
mantendo as culturas potenciais e grãos, já apresentados nas edições anteriores, promovendo a
integração das atividades e trazendo a visão sistêmica da área, que passa a ser chamada de Área
de Agroecologia.
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Figura 02: Croqui da Área de Produção Orgânica em 2006. Fonte: VITRINE TECNOLÓGICA DE
AGROECOLOGIA, 2018.

Ainda no ano de 2007, ampliou-se com os cultivos de inverno no sistema orgânico, grão
de bico, linhaça, e participando do Encontro Técnico de Inverno promovido pela Coopavel.
Assim, a Área de Agroecologia foi cultivada o ano todo, tal qual uma propriedade rural.
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Para a edição de 2008, a área foi ampliada para 2250 m², neste espaço foram
implantados um horto de plantas medicinais e uma estufa com a estrutura toda construída em
bambu. No entorno da casa também foi construída uma cisterna de ferrocimento, trazendo para
a Área de Agroecologia como instituição colaboradora o Centro Paranaense de Referência em
Agroecologia (CPRA) e com eles o conceito das bioconstruções, apresentando aos visitantes
materiais alternativos que podem ser utilizados na infraestrutura das propriedades.
Em 2009, consolidou-se a Área de Agroecologia no Show Rural Coopavel, que passa a
apresentar anualmente em torno de 20 temas pertinentes a discussão de uma agricultura
sustentável. A equipe organizadora passou a utilizar a denominação Unidade Didática de
Agroecologia para o espaço.
Para o evento de 2011, passaram a integrar a equipe de organizadores da Unidade
Didática de Agroecologia, outras 02 organizações que atuam na Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER), com enfoque em agroecologia no Oeste do Paraná, o Centro de Apoio ao
Pequeno Agricultor (CAPA) - Núcleo Marechal Cândido Rondon, e a Cooperativa de Trabalho
e Assistência técnica do Paraná (BIOLABORE), agregando mais experiências de extensão rural
à dinâmica da vitrine.
Na preparação do evento 2012, integram aos organizadores da agora denominada
Vitrine Tecnológica de Agroecologia (VTA), outra organização de extensão rural, a Agência
de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná (ADEOP), e também a Universidade do
Oeste do Paraná (UNIOESTE) - Campus Marechal Cândido Rondon, e com esta instituição
aprofundaram-se ainda mais as atividades relacionadas aos refúgios para manutenção de
inimigos naturais e controle biológico.
Para o evento de 2014, buscou-se atender uma necessidade que desde o início da unidade
era demandada, a elaboração de material didático para a distribuição aos agricultores visitantes
interessados. Para isso elaborou-se uma cartilha a qual buscou consolidar as tecnologias
apresentadas na VTA, bem como outras que pudessem contribuir no desenvolvimento da
agroecologia pelos agricultores em suas propriedades, servindo como material de consulta e
contatos para busca de mais informações.
Logo após a edição de 2014, a equipe de representantes das Instituições Organizadores
da Vitrine Tecnológica de Agroecologia, foi comunicada pela organização do Show Rural
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Coopavel, que haveria a necessidade de realocação do espaço então ocupado para outra área no
espaço do Centro Tecnológico Coopavel (CTC). A Equipe organizadora, diante de todo
trabalho envolvido no desenvolvimento da VTA e que a mesma se encontrava em sua melhor
fase de equilíbrio ecológico, resolve negociar com a Coopavel com vista nos motivos citados a
permanência no espaço em que se encontrava, foram envolvidos na negociação as diretorias de
todas as organizações que tinham capacidade política de intervenção. Sem sucesso, a equipe
organizadora da Vitrine Tecnológica de Agroecologia solicitou que necessitava de ao mínimo
01 ano para iniciar a transição agroecológica e realizar a infraestrutura necessária na nova área,
solicitação a qual foi concedida.
No decorrer de 2014 e durante o evento de 2015, mantiveram-se as duas áreas, a área
consolidada exposta no evento 2015 e a nova área, em processo de transição, a qual teve o solo
corrigido das irregularidades e compactação, realizada calagem e semeado com a cultura de
milho consorciado com adubos verdes de verão, buscando-se reestruturação do solo, ciclagem
de nutrientes e deposição de palhada para proteção do solo.
Ainda na preparação do evento 2015, a equipe de organização da VTA incorporou mais
uma instituição colaboradora, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Campus Palotina, a
qual agregou as experiências do núcleo de estudos em agroecologia da universidade a Vitrine
Tecnológica de Agroecologia.
A nova área, reflexo da resistência e resiliência do grupo de organizadores foi
denominada de “Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson Redel”. Em homenagem
ao colega que atuou toda a sua vida profissional no oeste do Paraná, com Assistência Técnica
e Extensão Rural (ATER) à agricultura familiar sustentável e agroecológica. Vilson Nilson
Redel contribuiu na organização da Vitrine Tecnológica de Agroecologia, e nos deixou
prematuramente em 17 de setembro de 2014.
Logo após o encerramento da edição 2015 do Show Rural Coopavel, a equipe
organizadora da Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson Redel dedica grande
esforço no planejamento, implantação da infraestrutura necessária e preparação para o próximo
evento. No planejamento da nova área, buscou-se um layout que atraísse espontaneamente os
visitantes para o interior da mesma, na qual se alocou criteriosamente as construções e o
desenho a área como um todo em formato de Mandala, aproveitando-se também da
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proximidade desta do Mirante (Figura 03), fazendo com que os visitantes ao avistá-la do alto,
fossem atraídos pela sua beleza e a visitassem.

Figura 03: Croqui do novo espaço da Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson Redel. Fonte: VITRINE
TECNOLÓGICA DE AGROECOLOGIA, 2018.

No evento de 2016, apresentou-se aos visitantes uma Vitrine Tecnológica de
Agroecologia, totalmente reformulada na nova área de 2600 m², com um ambiente agradável e
atraente (Figura 04), mesmo com a área ainda em processo de transição apresentou uma
diversidade de 172 variedades de vegetais, com excelente desenvolvimento. Foi distribuída a
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Cartilha de Tecnologias atualizada aos participantes interessados. Recebeu a maior quantidade
de visitantes desde a sua inserção no Show Rural, constatada pela equipe organizadora da
Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson Redel, e relatada pelos organizadores do
Show Rural Coopavel, como uma das áreas mais visitadas do evento nesta edição.
A partir de 2016 também se adotou a abreviatura VITAL, para a Vitrine Tecnológica de
Agroecologia - Vilson Nilson Redel.
Na edição 2017, com área ainda em processo de transição agroecológica, proporcionou
um aumento ainda maior na diversidade de vegetais, passando para 191 variedades. Novamente
distribuiu-se a cartilha de tecnologias atualizada aos visitantes interessados. Mais uma
instituição se agrega a equipe de organizadores, a Cataratas do Iguaçu Produtos Orgânicos Ltda.
(GEBANA), agregando à unidade a vasta experiência na produção e comercialização de grãos
orgânicos.
No evento 2018, considera-se o processo de transição agroecológica consolidado, com
isso mostrou-se maior facilidade na condução, constituindo em equilíbrio na composição da
paisagem e viabilizando a produção sustentável, de uma incrível diversidade de vegetais com
249 variedades. Apresentou-se como tema de destaque as Plantas Alimentícias Não
Convencionais (PANC). Na organização desta edição da Vitrine houve ingresso de 02 novas
organizações na equipe, a Agência de Desenvolvimento e Extensão Rural do Mato Grosso do
Sul (AGRAER), a qual incorporou à VITAL sua experiência em flores tropicais, bem como na
implantação destas na área, também a Progresso Construções e Serviços Ltda. (Progresso), a
qual incorporou conhecimentos relacionados à multiplicação e condução de plantas medicinais.
Atualmente a VITAL conta com 12 instituições empenhadas em seu planejamento,
organização, condução e apresentação: AGRAER – Agência de Desenvolvimento e Extensão
Rural do Mato Grosso do Sul; BIOLABORE - Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica
do Paraná; CAPA - Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia / Núcleo Marechal C.
Rondon; COOPAVEL - Cooperativa Agroindustrial de Cascavel-PR; CPRA - Centro
Paranaense de Referência em Agroecologia; EMATER - Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural; EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;
GEBANA Cataratas do Iguaçu Produtos Orgânicos Ltda.; IAPAR - Instituto Agronômico do
Paraná; ITAIPU BINACIONAL - Usina Hidrelétrica de Itaipu; PROGRESSO - Progresso
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Construções e Serviços Ltda.; UFPR - Universidade Federal do Paraná e UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná, as quais exercitam com essa experiência a
interinstitucionalidade multidisciplinar e o pluralismo com respeito nas relações humanas e
profissionais, também princípios da Agroecologia.
A metodologia de desenvolvimento da “Vitrine Tecnológica de Agroecologia Vilson
Nilson Redel”, dá-se da seguinte forma: a equipe de organização reúne-se ainda durante o
evento para planejar as tecnologias a serem apresentadas na edição do ano seguinte. Definemse
coordenadores por atividades e tecnologias. Para a efetivação do planejamento, são realizados
mutirões com participação de representantes das instituições, os quais implantam as atividades
e tecnologias segundo as orientações dos respectivos coordenadores.

Figura 04: Primeira edição da Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson Redel na nova área, vista a
partir do mirante. Foto: Edino Ferreira da Silva
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A equipe é formada por um grupo de aproximadamente 60 profissionais, distribuídos
nas instituições supracitadas, os quais participam em todos os momentos de desenvolvimento
da unidade demonstrativa, em maior ou menor grau, dependendo da disponibilidade e distância
do local.
Os recursos para a manutenção da VITAL são rateados entre os organizadores,
conforme a forma e tipo de disponibilidade que esta apresenta, podendo tanto ser em recursos
financeiros, como em insumos, materiais para uso ou distribuição no evento, força de trabalho,
entre outros.
A forma de apresentação da VITAL aos visitantes se dá anualmente, durante os 06 dias
(domingo a sexta-feira), de realização do Show Rural Coopavel. Os agricultores,
individualmente, em caravanas, ou mesmo grupos criados no momento, percorrem o interior da
Vitrine, onde são atendidos pela equipe e da qual recebem informações sobre as tecnologias
apresentadas. Estas visitas podem ser em tecnologias específicas a critério dos visitantes, ou
mesmo fazendo o circuito pela área toda. A cada dia de realização do evento, encontram-se
distribuídos em estações por similaridade de tecnologias, aproximadamente 20 profissionais os
quais se dedicam na explanação das tecnologias apresentadas e trocas de experiências com os
visitantes.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson Redel, em meio às novidades

tecnológicas do Show Rural, destaca-se como um importante oásis que apresenta o sistema
agroecológico na prática, trazendo ao evento uma diversidade produtiva, demonstrando que
com um manejo e princípios ecológicos, é possível produzir com qualidade e segurança. A
VITAL leva aos visitantes as tecnologias ecológicas para a agricultura familiar que estão ao
alcance do agricultor, defendendo a ideia de que é possível produzir de forma rentável, sem o
uso de agroquímicos e pacotes tecnológicos, buscando a sustentabilidade dos agroecossistemas
e a redução de impactos ambientais.
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Percebe-se que ano a ano a VITAL, tem-se tornado o ponto de encontro, e local de troca
de experiências entre profissionais e agricultores que trabalham com agroecologia nas mais
diversas regiões do país. Também se observou a evolução da produtividade na área, tanto na
questão tecnológica quanto na variedade de espécies. Sendo que a apresentação de inovações
se faz necessária para suprir as expectativas dos visitantes.
A cada ano mais instituições vêm se juntando à proposta e várias iniciativas vêm se
consolidando, de forma a servir como um exercício de conversão, passando pela redução de
insumos, substituição e finalmente o redesenho da propriedade, com respeito ao dinamismo do
processo como um todo.
A VITAL mostra que a agricultura pode trilhar caminhos diversos, usando conceitos
científicos avançados, aliados a técnicas acessíveis aos agricultores.
A partir da visitação recebida na Vitrine Tecnológica de Agroecologia - Vilson Nilson
Redel é possível dizer que esta tem contribuído no despertar do interesse dos agricultores pela
agroecologia, além de demonstrar ao público em geral, o modo de produção de alimentos
saudáveis e de qualidade, incentivando, especialmente ao público urbano, a buscar o consumo
de alimentos agroecológicos.
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POTENCIAL DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ENVOLVENDO UM SISTEMA AGROFLORESTAL BIODIVERSO NA REGIÃO
FRONTEIRIÇA ENTRE BRASIL E PARAGUAI
POTENTIAL FOR ECOLOGICAL RESTORATION AND ENVIRONMENTAL
EDUCATION INVOLVING A BIODIVERSE AGROFLORESTAL SYSTEM IN THE
BORDER REGION BETWEEN BRAZIL AND PARAGUAY
Suelem Guevara da Silva Hoffmester 354
Shaline Séfara Lopes Fernandes 355
Jaine Aparecida Balbino Soares 356
Mara Regina Moitinho 357
Alberto Feiden 358
Milton Parron Padovan 359
Grupo de Trabalho: Agricultura de montanha e sistemas agroflorestais
Resumo
Os sistemas agroflorestais biodiversos tem grande potencial para restauração de áreas
degradadas. Porém há grande carência de conhecimentos das características que esses
agroecossistemas devem possuir para produzir alimentos e os serviços ambientais desejados.
Nesse contexto, realizou-se esse trabalho em um sistema agroflorestal biodiverso no
assentamento Itamarati, município de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do Sul, região de
fronteira entre Brasil e Paraguai. Com o estudo objetivou-se averiguar o potencial sucessional
das espécies arbóreas e arbustivas existentes no sistema, promover ajustes para potencializar a
zoocoria e facilitar a realização de atividades coletivas no local, além de identificar ações de
educação ambiental realizadas e seus impactos na comunidade estudantil. Foi realizado um
inventário florístico das espécies nativas arbóreas e arbustivas do SAF e classificadas quanto à
síndrome de dispersão. Realizou-se o plantio de mudas nativas em conjunto com estudantes da
Escola Carlos Pereira da Silva para promover o enriquecimento do processo de zoocoria no
sistema. Também foi avaliado o grau de percepção e conhecimento dos estudantes sobre o SAF
por meio de entrevistas. O enriquecimento do sistema foi realizado com espécies nativas
zoocóricas que tendem a favorecer o processo de sucessão ecológica no sistema. Identificou-se
que atividades de educação ambiental desenvolvidas no SAF foram muito importantes, pois os
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estudantes desenvolvem a consciência e constroem novos conhecimentos sobre esses sistemas,
o que é fundamental para a replicabilidade desses sistemas na comunidade de origem.
Palavras-chave: zoocoria, plantio de mudas, serviços ambientais.

Abstract
Biodiverse agroforestry systems have great potential for restoration of degraded areas.
However there is a great lack of knowledge of the characteristics that these agroecosystems
must possess to produce desired food and environmental services. In this context, this work was
performed in an agroforestry system biodiverso in the Itamarati settlement, municipality of
Ponta Porã, Mato Grosso do Sul State, the border region between Brazil and Paraguay. The
study aimed to find out if the potential successional of tree species and shrubs present in the
system, promote adjustments to enhance the zoochory and facilitate the achievement of
collective activities in place, besides identifying environmental education actions undertaken
and their impact on student community. We conducted a floristic survey of the native species
trees and shrubs of the agroforestry systems and classified as the dispersal syndrome. The
planting of native seedlings in conjunction with students from the school Carlos Pereira da
Silva to promote the process of enrichment zoochory in the system. It was also evaluated the
degree of perception and knowledge of students about the agroforestry systems through
interviews. The enrichment of the system was conducted with native species zoochore that tend
to favor the process of ecological succession in the system. Identified that environmental
education activities undertaken within the agroforestry systems were very important, because
the pupils develop awareness and build new knowledge about these systems, which is
fundamental for the replicability of these systems in the community of origin.
Key words: zoochory, planting seedlings, environmental services.

1. INTRODUÇÃO
Em busca do desenvolvimento econômico, muitos países têm desconsiderado a
importância do meio ambiente, resultando em diversos impactos ambientais ao planeta em
função de desmatamentos desordenados; queima excessiva de combustíveis fósseis; poluição
do solo, ar e mananciais de água, entre outras ações impactantes (SILVA; PAULA, 2009).
O crescimento desordenado da população sem o adequado planejamento resultou em
ocupação excessiva do espaço, principalmente urbano, provocando severas degradações dos
recursos naturais, poluição do meio ambiente, entre outras (SANTOS; MOREAU, 2012).
O descaso com um dos recursos mais importante da terra, a água, a má utilização dos
mananciais pelas atividades antrópicas, o assoreamento dos cursos d’água, a má destinação dos

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

dejetos industriais e urbanos, aliados a outras atividades com alto poder poluidor, vem
acarretando aumento nos índices de poluição hídrica (PEIXINHO, 2010). O autor também
ressalta que não só a poluição hídrica vem afetando o meio ambiente, mas também o uso
excessivo dos recursos naturais, como a caça e o corte ilegal de madeira, retirada de vegetação
e derrubada de florestas para expansão de perímetros urbanos, ocasionando a fragmentação de
habitats, trazendo consequências irreparáveis ao meio ambiente e ao próprio ser humano, que
na maioria dos casos é o principal responsável pela degradação e pela perda precoce da
biodiversidade.
Frente a este quadro de degradação surge a restauração ecológica, como instrumento
para a recuperação e conservação do meio ambiente, através da qual busca-se o
reestabelecimento da estabilidade dos processos ecológicos em ecossistemas naturais (SER,
2004). Na restauração de um determinado ecossistema é indispensável levar em consideração
alguns fatores, tais como: a vegetação existente antes de ser degradado, a causa que levou à
degradação de tal ambiente e o estado atual da área degradada. Com essas informações e com
conhecimentos ecológicos, pode-se desenvolver ações para restauração de ecossistemas em
longo prazo (ENGEL; PARROTA, 2003).
No entanto, para que projetos de restauração sejam bem-sucedidos se faz necessário
considerar a composição de espécies. Estudos florísticos e fitossociológicos são importantes
para o entendimento e conhecimento de agroecossistemas e suas funções (BRANCALION,
2011).
A identidade das espécies e os respectivos comportamentos em comunidades vegetais
são dados iniciais importantes para a compreensão desses ambientes. Com o conhecimento de
parâmetros básicos da vegetação, as técnicas de manejo surgem como uma forma de
conservação e preservação da diversidade das espécies e, até mesmo de subsidiar a recuperação
de fragmentos florestais, em processo de degradação (MARANGON et al., 2007). De acordo
com Kageyama e Gandara (2001), o estudo das espécies arbóreas separadas em grupos
ecológicos por meio de pesquisas de autoecologia das espécies, auxiliam na concepção de
modelos de recuperação e restauração florestal.
No entanto, a ação antrópica exercida nos ecossistemas, principalmente com as
atividades de caça ilegal, pode levar à extinção de espécies vegetais, que na maioria dos casos
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necessitam da fauna local para se dispersarem/espalharem (DIRZO; DOMINGUES, 1986;
TERBORGH, 1986).
Ressalta-se que é de extrema importância a relação existente entre a planta e o seu
dispersor, para que haja a perpetuação e conservação das espécies, contribuindo para que a
retirada de tal espécie não venha a prejudicar ou comprometer a sua existência, para contribuir
ao equilíbrio destas populações (TERBORGH, 1986).
As principais síndromes de dispersões de sementes podem ser classificadas como:
anemocoria, quando a disseminação das sementes ocorre através do vento (HAVEN et al.,
2001); autocoria, quando a própria planta faz a dispersão de suas sementes (PIJL, 1982), e de
certa forma a mais importante delas, a zoocoria, quando os animais são os agentes dispersores
das sementes (HAVEN et al., 2001). Os animais são responsáveis por levar/deixar as sementes
pelos fragmentos florestais onde passam, ou mesmo em agroecossistemas, contribuindo para o
aumento da dispersão/propagação de determinada espécie.
As espécies com síndromes de dispersão zoocóricas são de extrema importância. As
duas partes são beneficiadas, para a fauna local, as espécies contribuem para sua manutenção
fornecendo alimento e melhorando sua condição nutricional, e para as plantas a sua
propagação/dispersão, através das fezes deixadas pela fauna em diversos pontos dos fragmentos
florestais e agroecossistemas (RESENDE; CARVALHO, 2013).
Em projetos de restauração, o conhecimento dos grupos ecológicos é de suma
importância para manutenção dos processos ecológicos de um sistema e no desencadeamento
do processo de sucessão ecológica. Para que ocorra o processo de sucessão é necessária a
existência de uma área aberta onde ocorra o estabelecimento e a sobrevivência de espécies
vegetais, que ao passar do tempo chegue espécies novas no local, ou a germinação de sementes
pré-existentes, para que haja a introdução de novas espécies nessa área, e também que as
espécies que vão ocupando a área tenham comportamentos ecológicos distintos, ocasionando a
substituição de espécies na área, aspecto este que caracteriza a sucessão (RODRIGUES;
GANDOLFI, 2004).
Nesse contexto, uma estratégia importante para que haja a restauração ecológicas é o
plantio de espécies zoocóricas nativas da região. Essas espécies são potenciais por atraírem a
fauna dispersora de sementes pelo fornecimento de alimento, em troca recebe o auxílio da
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conservação de determinada espécie. De acordo com Howe e Smallwood (1982) e Mikich e
Silva (2001), supõe-se que 50 a 90% das espécies arbóreas encontradas nas florestas tropicais
produzem frutos onde suas sementes são dispersas pelos animais, para longe da matriz.
Nesse sentido, se a área degradada foi restaurada com espécies que não são atrativas à
fauna, provavelmente não haverá ocorrência da manutenção da diversidade de espécies no local,
pois os dispersores procuram abrigo e pousio, e liberam seus dejetos próximos a árvores que
lhes servem de alimento.
Uma alternativa com potencial de restauração de áreas degradadas e, ao mesmo tempo
gerar renda aos produtores, consiste na adoção de sistemas agroflorestais (SAFs) biodiversos
(CALDEIRA; CHAVES, 2011; PADOVAN; PEREIRA, 2012). Compreendem alternativas de
uso da terra, intercalando grande diversidade de espécies vegetais que os agricultores
encontraram para conciliar produção de alimentos e animais com a conservação do meio
ambiente, produzindo, além dos alimentos para sustento das famílias, contribuem para a geração
de renda e recuperação de ecossistemas degradados (CALDEIRA; CHAVES, 2011;
PADOVAN; PEREIRA, 2012).
No entanto, a ausência de conhecimento da autoecologia das espécies tem dificultado a
eficiência desses sistemas para fins de restauração de áreas degradadas. Além da autoecologia
das espécies, outros fatores não podem ser negligenciados, como a necessidade de
conscientização ambiental sobre a importância dos recursos naturais e do potencial desses
sistemas para conservá-los e melhorá-los, e esse processo pode ser estabelecido por meio de
ações de educação ambiental (TOALDO, 2011).
É preciso preparar e conscientizar a presente e as futuras gerações para que saibam a
importância do meio ambiente à vida, bem como sobre a necessidade da conservação dos
recursos naturais, para que não sejam degradados. Nesse contexto, é estratégico o
desenvolvimento de ações com intuito de sensibilizar as pessoas concernentes às questões
ambientais, despertá-las para as problemáticas que estamos enfrentando e fazer com que sejam
aliadas do meio ambiente, auxiliando na conservação, preservação e até mesmo a restauração
dos recursos naturais (SEABRA; MENDONÇA, 2011).
Nesse contexto, desenvolveu-se o presente estudo objetivando averiguar o potencial
sucessional das espécies arbóreas e arbustivas existentes em um sistema agroflorestal
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biodiverso visando promover ajustes para potencializar a zoocoria e facilitar a realização de
atividades coletivas no local, identificar ações de educação ambiental realizadas no sistema
agroflorestal e seus eventuais impactos na comunidade estudantil para subsidiar a proposição
de novas atividades de educação ambiental.

2. METODOLOGIA
O sistema agroflorestal localiza-se no Assentamento Itamarati, adjacente à Escola
Estadual Professor Carlos Pereira da Silva, Município de Ponta Porã, estado de Mato Grosso
do Sul, na região fronteiriça entre Brasil e Paraguai, cujas coordenadas geográficas são 22° 11’
37” S e 55° 31’ 28” W, com altitude média de 517 metros.
O SAF foi implantado em uma área de 0,25 ha, em dezembro de 2006. O planejamento
e a implantação do sistema foram feitos de forma participativa, envolvendo professores,
estudantes, agricultores assentados, técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e
Extensão Rural-AGRAER e pesquisadores e estagiários da Embrapa Agropecuária Oeste.
As espécies arbóreas foram distribuídas em 13 linhas de plantio, espaçadas em 4 m,
acompanhando as curvas de nível existentes na área. Na linha das espécies arbóreas, as plantas
foram espaçadas em 2 m dispostas na seguinte forma: plantio de uma árvore pioneira, uma
árvore secundária, uma muda de bananeira, uma árvore pioneira, uma árvore secundária, sendo
que, a cada intervalo de 2 m foram plantadas três mudas de abacaxizeiro.
Nos primeiros anos do sistema, várias espécies vegetais foram cultivadas visando à
melhoria do solo e produção de alimentos. Nas entrelinhas das arbóreas e bananeiras foram
cultivados os seguintes adubos verdes: Sorghum bicolor (sorgo-forrageiro), Crotalaria juncea
(crotalária), Cajanus cajan (guandu) e Canavalia ensiformis (feijão-de-porco) e espécies para
produção de alimentos, tais como: Vigna unguiculata (feijão-caupi), Manihot esculenta
(mandioca), Abelmoschus esculentus (quiabo), Cucurbita moschata (abóbora) e Zea mays
(milho), entre outras.
Com o crescimento das espécies arbóreas no sistema, algumas culturas anuais deixaram
de ser cultivadas devido ao excesso de sombreamento, características essa que algumas plantas
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não toleram para manter a sua sobrevivência, permanecendo no sistema o abacaxi, a banana e
as espécies arbóreas.
Ressalta-se que, desde a sua implantação, o SAF foi utilizado pelos professores da
Escola Estadual Carlos Pereira da Silva como uma “ferramenta pedagógica” para se trabalhar a
interdisciplinaridade com os estudantes, aliando a conscientização dos estudantes sobre a
importância do sistema, principalmente na viabilização da segurança alimentar às famílias e dos
princípios agroecológicos adotados na sua concepção e condução (SILVA et al., 2008).
Tendo o SAF como referência, também foram realizadas várias atividades coletivas
envolvendo estudantes, professores da Escola Carlos Pereira da Silva, pesquisadores,
extensionistas e agricultores da comunidade, como: seminários, cursos, oficinas, entre outras,
visando despertar o interesse dos diferentes atores para a adoção de preceitos agroecológicos e
valorizar a implementação de sistemas agroflorestais, principalmente no entorno das residências
(EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE, 2015 – informações constantes em arquivos).
Para dar suporte à identificação da presença de espécies zoocóricas no sistema, foi
realizado um inventário florístico das arbóreas e arbustivas nativas com auxílio de literatura
especializada (LORENZI, 1992), e essas foram classificadas quanto à síndrome de dispersão
com base nos critérios morfológicos dos frutos e sementes, definidos por Van Der Pijl (1982),
como anemocóricas (dispersas pelo vento), zoocóricas (dispersas por animais), e autocóricas
(auto dispersão).
A partir daí, concebeu-se uma proposta de enriquecimento do SAF priorizando espécies
arbóreas zoocóricas, com intuito de favorecer o processo de sucessão natural no sistema e
fortalecê-lo ecologicamente. As espécies propostas foram implantadas em março de 2015, para
as quais foram realizadas covas de 40 x 40 x 40 cm, utilizando-se adubação com esterco
compostado de bovinos, utilizando-se 3 litros cova-1.
Com o objetivo de avaliar o grau de percepção e conhecimento de estudantes da Escola
Estadual Professor Carlos Pereira da Silva sobre o SAF e sua importância, realizaram-se
entrevistas com vinte estudantes com idade entre 16 a 34 anos, sendo quinze do sexo masculino
e cinco do sexo feminino, sendo todos cursantes do 3° ano do Ensino Médio. Utilizou-se um
roteiro semiestruturado, previamente elaborado, contendo questões abertas, conforme
preconizado por Amorozo et al. (2002).

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se no SAF a existência de 31 espécies arbóreas e arbustivas, pertencentes a
28 gêneros e 17 famílias (Tabela 1).
Das espécies do SAF, 61,29% são zoocóricas, 25,81% anemocóricas e 12,90%
autocóricas (Tabela 1). Apesar da maioria das espécies apresentarem síndrome de dispersão
zoocóricas, excluindo as exóticas (Gliricidia sepium, Hovenia dulcis e Morus nigra), e somando
o número de indivíduos das espécies autocóricas com as anemocóricas, são 88, ou seja, 56,41%,
enquanto as zoocóricas compreendem 68 indivíduos (43,59%). Assim, evidenciase que a
quantidade de indivíduos atrativos à fauna silvestre é menor, o que justifica o enriquecimento
do SAF com indivíduos de espécies zoocóricas.

Tabela 1. Espécies arbóreas (Famílias e nomes científicos), número de indivíduos existentes
(NI) e síndromes de dispersão (SD) em um sistema agroflorestal biodiverso situado no
Assentamento Itamarati, município de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do Sul, região
fronteiriça entre Brasil e Paraguai, em 2015.
Família

Nome científico

Nome Popular

Anacardiaceae
Anacardiaceae
Arecaceae

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera
Myracrodruon urundeuva Allemão
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.)
Mattos
Jacaranda cuspidifolia Mart.
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Trema micrantha (L.) Blume
Croton floribundus Spreng.
Croton urucurana Baill.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Inga laurina (Sw.) Willd.
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.
Pterogyne nitens Tul.
Hymenaea courbaril L.
Inga vera Willd.
Machaerium aculeatum Raddi

Espeteiro
Aroeira
Pindó

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Cannabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

NI SD
4 Zoo
7 Ane
2 Zoo

Ipê Amarelo

17 Ane

Jacarandá
Louro
Candiúva
Capixingui
Sangra-d'água
Tamboril
Ingá-mirim
Guapuruvu
Canafístula
Gliricídia
Amendoim-bravo
Jatobá
Ingá-do-brejo
Espinheiro

2
5
6
1
1
33
7
1
5
6
8
2
1
3

Ane
Ane
Zoo
Aut
Aut
Zoo
Zoo
Ane
Ane
Aut
Ane
Zoo
Zoo
Aut

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Lauraceae

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

Meliaceae

Trichilia pallida Sw.

Meliaceae
Moraceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae

Cedrela fissilis Vell.
Morus nigra L.
Eugenia uniflora L.
Psidium guajava L.
Hovenia dulcis Thunb.
Genipa americana L.

Salicaceae

Casearia decandra Jacq.

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. &
Cambess.) Hieron. ex Niederl.
Solanum mauritianum Scop.
Citharexylum myrianthum Cham.

Sapindaceae
Solanaceae
Verbenaceae

Canela-de-viado
Baga-demorcego
Cedro
Amora
Pitanga
Goiaba
Uva Japonesa
Jenipapo
Cafezeiro-domato

4 Zoo
2 Zoo
5
9
12
1
7
6

Ane
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo

1 Zoo

Guaçatonga

3 Zoo

Cancum

3 Zoo

Fumo Bravo
Pau viola

14 Zoo
4 Zoo

Uma importante medida na recuperação de áreas degradadas é o plantio de espécies
zoocóricas nativas regionais, considerando-se que em ambientes tropicais, como o Brasil, a
zoocoria prevalece sobre as outras síndromes de dispersão. Logo a fauna, ao dispersar sementes
e propágulos, contribui para a regeneração natural das áreas, favorecendo que se torne resiliente
e alcance estágios sucessionais mais avançados (RESENDE; CARVALHO, 2013).
Pelas características observadas quanto à síndrome de dispersão e números de
indivíduos do SAF, optou-se para por fazer uma intervenção humana, de forma a contribuir para
o seu enriquecimento, com o plantio de espécies nativas da região com o intuito de propiciar
maior relação entre planta e dispersor e, posteriormente, servir como fonte de alimento para
diferentes espécies, principalmente de pássaros, favorecendo a introdução de novas espécies no
sistema e, consequentemente, a sucessão natural.
Dessa forma, no mês de março de 2015 foi realizado o plantio de 216 indivíduos
pertencentes a 24 espécies nativas, sendo 17 atrativas à fauna silvestre (zoocóricas), para fins
de enriquecimento do SAF (Tabela 2).
As vinte e quatro espécies arbóreas escolhidas para o enriquecimento do SAF pertencem
a 15 famílias distintas, mas dentre elas, destaca-se a família Fabaceae pelo número de espécies
representantes: tamarindo, amendoim-bravo, copaíba, aroeira-pimenteira, tamanqueiro e
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amburana; e representantes da família Myrtaceae: uvaia, jamelão, pitanga e cereja-doriogrande.
A família Fabaceae compõe uma das maiores famílias de angiospermas, com 727
gêneros e cerca de 19.325 espécies, disseminadas em três subfamílias: Faboideae, Mimosoideae
e Caesalpinioideae (LEWIS et al., 2005). Também apresenta um grande potencial econômico,
sendo a segunda maior (JUDD et al., 2009). Dentre os potenciais econômicos desta família
estão: fonte de alimentos, forrageiras, recursos madeireiros, medicinais e curativos, produtoras
de óleos e resinas, tanino, cortiça, lenha e carvão, ou seja, pode ser utilizada de diversas formas
para obtenção de renda (SOUZA; SOUZA, 2011).
No ranking de maior riqueza de espécies no Brasil, a família Myrtaceae se encontra entre
as dez famílias mais diversas, com 23 gêneros e 976 espécies (SOBRAL et al., 2012). Um fator
relevante da família Myrtaceae é o seu potencial econômico, pois suas espécies são utilizadas
como fonte de alimento, podendo ser consumidas de diversas formas, tais como: suco, doces,
geleias e sorvetes; como medicinais e também para ornamentação (LORENZI et al., 2006). Nas
ações de recuperação de áreas degradadas, espécies da família Myrtaceae são indispensáveis,
pois contribuem para a atração de polinizadores e dispersores devido à floração e frutificação
de suas espécies (MANFREDINI, 2008).

Tabela 2. Espécies nativas atrativas à fauna silvestre (Família, Nome Científico, Nome popular
e Síndrome de dispersão- SD) utilizadas no enriquecimento de um sistema agroflorestal
biodiverso no Assentamento Itamarati, Município de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do
Sul, região fronteiriça entre Brasil e Paraguai, em 2015.
Família
Fabaceae

Nome Científico
Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm

Nome popular
Amburana

Fabaceae
Annonaceae
Clusiaceae
Cannabaceae
Phytolaccaceae
Meliaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Fabaceae

Pterogyne nitens Tul.
Amendoim-bravo
Annona coriacea Mart.
Araticum
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi Bacubari
Trema micrantha (L.) Blume
Candiúva
Phytolacca dioica L.
Cebolão
Cedrela fissilis Vell.
Cedro
Eugenia involucrata DC.
Cereja do Rio grande
Copaifera langsdorffii Desf.
Copaíba
Poecilanthe parviflora Benth.
Coração de Nego

SD
Ane
Ane
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Ane
Zoo
Zoo
Aut
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Urticaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Cannabaceae
Anacardiaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Lamiaceae
Annonaceae
Moringaceae

Cecropia pachystachya Trécul
Aspidosperma parvifolium A.DC.
Inga vera Willd
Jacaranda cuspidifolia Mart.
Syzygium jambolanum (Lam.) DC.
Hymenaea courbaril L.
Genipa americana L.
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Schinus terebinthifolia Raddi
Eugenia uniflora L.
Eugenia myrcianthes Nied.
Aegiphila verticillata Vell.
Annona squamosa L
Moringa oleifera L.

Embaúba
Guatambu
Ingá-Vera
Jacarandá
Jamelão
Jatobá
Jenipapo
Joá-mirim
Pimenteira
Pitanga
Uvaia
Tamanqueiro
Pinha
Moringa

Zoo
Ane
Zoo
Ane
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Zoo
Ane

Na composição de um sistema agroflorestal é fundamental a utilização de espécies
nativas para garantir um sistema biodiverso funcional. Segundo Lopes (2009), as espécies
nativas colaboram significativamente para que o sistema possa aumentar sua capacidade de
resiliência. O autor também afirma que, quanto maior a diversidade de espécies no sistema,
maior a diversidade da fauna visitante e dispersora.
Em relação à percepção dos estudantes da Escola Carlos Pereira sobre SAFs e o
conhecimento sobre espécies arbóreas, todos os estudantes conheciam alguma espécie existente
no SAF. As espécies mais citadas foram: Musa paradisiaca (bananeira), Ananas sativus
(abacaxi), Morus nigra (amora) e Inga vera (ingá-do-brejo).
Ressaltaram também conhecer outras espécies além das que mencionaram do SAF. As
principais arbóreas citadas foram: Handroanthus chrysotrichus- (ipê-amarelo), Inga vera
(ingádo-brejo), Pterogyne nitens (amendoim-bravo), Myracrodruon urundeuva (aroeira) e
Schinus terebinthifolia (aroeira-pimenteira).
Outro resultado bastante satisfatório é que todos os estudantes responderam que já
participaram de atividades com o plantio de mudas na própria escola, ou seja, eles atuaram
efetivamente na manutenção do SAF adjacente à escola. Um estudante mencionou que além de
ajudar no plantio de espécies no SAF, também fez plantio de mudas em seu próprio sítio, ou
seja, as atividades voltadas para o SAF da escola, sendo um exemplo a ser seguido e colocado
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em prática em sua comunidade, podendo gerar benefícios futuros para essa e outras famílias da
região onde mora, através da produção de alimentos para consumo e para comercialização,
contribuindo para manter as famílias no campo, com qualidade de vida.
Os estudantes também expressaram sua opinião quanto a importância da adubação
orgânica nas covas para o plantio das espécies arbóreas. A seguir alguns dos relatos:
1.

Estudante (17 anos)

“O desenvolvimento das plantas é mais lento se comparado à fertilização química, no entanto
as plantas ganham mais nutrientes para seu desenvolvimento, que resultarão em mais saúde”.
2.

Estudante (17 anos)

“Serve para aumentar a quantidade de nutrientes do solo e para o fortalecimento das plantas”.
3.

Estudante (16 anos)

“Importante para oferecer nutrientes que são indispensáveis ao crescimento das plantas”.
4.

Estudante (34 anos)

“É importante para as plantas obterem nutrientes e garantir o seu crescimento com mais saúde”.
5. Estudante (16 anos)
“Serve para melhorar o desenvolvimento e desempenho das plantas e também melhora a
fertilidade do solo”.
6.

Estudante (17 anos)

“É importante porque aumenta a produtividade das plantas, e garante melhor desenvolvimento”.
7. Estudante (18 anos)
“A planta tem um desenvolvimento mais lento aproveitando melhor e ganhando mais
nutrientes”.
8.

Estudante (16 anos)

“É importante colocar adubo orgânico nas covas das plantas para favorecer o desenvolvimento
durante um tempo mais longo”.
Também expressaram as opiniões quando questionados sobre a importância de se fazer o plantio
de mudas de árvores. A seguir são registrados alguns posicionamentos:
1.

Estudante (17 anos)

“Para acabar com a degradação do solo e com o desmatamento”.
2.

Estudante (17 anos)
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“Ajuda na proteção da camada de ozônio, renova o oxigênio, protege o meio ambiente e ajuda
a evitar assoreamentos de córregos, etc”.
3.

Estudante (16 anos)

“Importante para os reflorestamentos de áreas degradadas”.
4.

Estudante (34 anos)

“Deve ser feito para ajudar nos reflorestamentos”.
5.

Estudante (16 anos)

“Para que ajude na renovação do oxigênio, afeta diretamente na reconstrução da camada de
ozônio e suas folhas, após decompostas, transformam-se em adubo”.
6.

Estudante (17 anos)

“É importante para a preservação da natureza e nas margens de rios para preservar as nascentes
e os córregos”.
7.

Estudante (18 anos)

“Para acabar com a degradação do solo e aumentar os reflorestamentos”.
8.

Estudante (16 anos)

“É importante para a natureza, pois temos que ajudá-la”.
Quando foram questionados sobre os termos: “educação ambiental”, “restauração
ambiental” e “sistema agroflorestal”, todos mencionaram que já conhecem o significado.
Acredita-se que os estudantes têm estes conhecimentos em decorrência das atividades que são
desenvolvidas na escola, tanto com professores inserindo o SAF em suas aulas teóricas e
práticas, como a partir de atividades coletivas realizadas por meio de parcerias com entidades
como a Embrapa Agropecuária Oeste e Universidade Federal da Grande Dourados, entre outras.
Após a implantação das mudas de espécies arbóreas no SAF, realizadas sob a forma de
mutirão, alguns estudantes manifestaram as suas impressões sobre a atividade:
1.

Estudante (17 anos)

“Eu aprendi que quando plantamos árvores recuperamos o que foi desmatado”.
2.

Estudante (17 anos)

“Não precisei aprender nada, pois tudo que estudamos já tinha aprendido, ou seja, não tem como
aprender o que você já sabe”.
3.

Estudante (16 anos)
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“Apenas relembrei o que já havia estudado”.
4.

Estudante (34 anos)

“Apenas relembrei o que já tinha estudado”.
5.

Estudante (16 anos)

“Relembrei o que havia aprendido nos anos anteriores”
6.

Estudante (17 anos)

“Aprendi que devemos preservar a natureza e que é muito importante usar adubo orgânico e
plantar mais árvores”.
7.

Estudante (18 anos)

“Que colocamos em prática aquilo que aprendemos ao longo dos anos”.
8.

Estudante (16 anos)

“Que a gente deve preservar a natureza e ajudá-la e se recuperar quando degradada”.
A partir das entrevistas realizadas com os estudantes da Escola Carlos Pereira da Silva,
observou-se que os estudantes reconhecem a importância do SAF ao lado da escola e que as
atividades realizadas estão auxiliando-os a valorizar o meio ambiente.
Entender como o estudante observa a natureza e como compreende o meio ambiente é
imprescindível, pois tais percepções podem interferir positivamente na forma de se relacionar
com o meio em que vive e, consequentemente, desenvolver o senso de comprometimento dos
estudantes, auxiliando-os a ter uma visão integral e crítica do seu entorno, dos recursos naturais,
por exemplo, pois quando o estudante se percebe integrado ao ambiente, pode favorecer o
desenvolvimento de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e conservação
ambiental (MUSA et al., 2014).

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema agroflorestal estudado necessita de enriquecimento com maior quantidade de

indivíduos pertencentes a espécies arbóreas zoocóricas, visando torná-lo mais atrativo para
espécies de animais silvestres, principalmente aves, e, consequentemente, favorecer a
introdução de novas espécies no sistema e a sucessão natural.
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A atuação dos professores da Escola Estadual Carlos Pereira da Silva, aliado às
atividades coletivas realizadas envolvendo o sistema agroflorestal (seminários, dias de campo,
oficinas, entre outras), promoveram uma conscientização mínima nos estudantes e construção
de conhecimentos sobre algumas práticas e processos fundamentais para a conservação e
melhoria ambiental.
Tendo em vista as atividades coletivas já realizadas e a atuação dos professores
envolvendo o sistema agroflorestal, há bom ambiente para a realização de novos eventos e ao
fortalecimento dos trabalhos dos professores envolvendo SAF, para ampliar a construção de
conhecimentos sobre esses agroecossistemas e exercer maior influência para aumentar a adoção
desses sistemas na comunidade, uma vez que essa replicabilidade ainda é baixa.

5.
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Resumo
O Projeto de Extensão de Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária (FAES), do programa
Universidade Sem Fronteiras (USF) vem fomentando a consciência e a sensibilidade ecológica
e ambiental em prol de um mundo sustentável. Este reúne e integram diversos atores da
agroecologia e da economia solidária como consumidores, produtores ou prestadores de
serviços que promovem ações de associação, colaboração e cooperação entre os seus
integrantes, bem como estratégias articuladas que visam o envolvimento entre todos estes,
apresentando como finalidade expor a comunidade acadêmica uma outra forma de fazer
extensão, ou seja, unindo o ensino, a pesquisa e atividades construídas coletivamente com as
comunidades e demanda estabelecida, sendo uma ponte para sociedade e universidade,
promovendo ações de geração de renda, troca de experiências e saúde com alimentos
ecológicos. O planejamento é com o apoio da Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE Foz do Iguaçu), Governo Municipal, associações e produtores agroecológicos da região de
abrangência. A mobilização é realizada com visitas técnicas nas propriedades dos agricultores
familiares e nas três feiras assistidas como feira dentro do campus da UNIOESTE e da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), como também, a feira
localizada na praça do Gramadão Vila A, são realizadas orientações e auxílios com organização
e divulgação das mesmas, juntamente, produção de material cientifico.
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Abstract
The extension project of Agroecological Fairs and economic solidarity (FAES), University
without borders program (USF) has been encouraging awareness and ecological and
environmental sensitivity towards a sustainable world. That brings together University work
and integrate diverse actors of Agroecology and solidarity economy as consumers, producers
or providers of services that promote actions of partnership, collaboration and cooperation
among its members, as well as articulated strategies aimed at the involvement of all these,
showing how purpose expose the academic community another way to extension, i.e. uniting
education, research and activities built collectively with communities and established demand,
being a bridge for society and the University, promoting income-generating actions, exchange
of experiences and health with ecological foods. The planning is supported by the Universidade
do Oeste do Paraná (UNIOESTE-Foz do Iguaçu), Municipal Government, and ecological
producers associations in the region. The mobilization is carried out with technical visits to the
properties of family farmers and the three fairs attended as fair inside the campus of the
UNIOESTE and Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), as well as
the fair located in Gramadão town square, are conducted and aid guidelines with organization
and disclosure thereof, along, production of scientific material.
Key words: Fairs; Agroecology; Economy.

1.

INTRODUÇÃO

O projeto foi um resultado do um anterior chamado Rede de Economia Solidária e
Agroecológica (RESA/USF), surgido em um contexto de mudanças econômicas, sociais,
políticas e na ciência & tecnologia (C&T). Essas feiras de comercialização e consumo de
produtos da economia solidaria e da agroecologia em Foz do Iguaçu estão ligadas a questões
como a cidadania e a inovação tecnológica e social. Tem por objetivo construir referências para
desenvolvimento de estratégias de organização da produção, agroindustrialização e
comercialização de alimentos, buscando formar redes de produtores e consumidores, por meio
de circuitos curtos de comercialização e consumo, com colaboração solidária de agricultores
familiares, docentes, discentes e agentes universitários e envolvendo nas atividades bairros
urbanos e periurbanosde média e baixa renda, comunidades de agricultores familiares, poder
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público (universidades e prefeituras) e organizações da sociedade civil, visando o
desenvolvimento local e a promoção da soberania alimentar.
Juntamente com objetivos mais específicos como mapear experiências e construir
unidades de referência nas comunidades e nas universidades, onde os alunos bolsistas venham
a desenvolver com a comunidade de agricultores familiares experiências práticas, contribuir
para o fortalecimento da articulação e gerenciamento coletivo das estratégias de produção,
agroindustrialização e comercialização de alimentos (feiras, merendas escolar, pequenos
varejos), apoiar a ampliação de canais de comercialização e desenvolver novas estratégias de
abastecimento popular de alimentos saudáveis e adequados, aproximar as instituições de ensino
superior das comunidades, desenvolver metodologias compatíveis com o enfoque da economia
solidaria e socioambiental, propiciar aos pesquisadores, profissionais recém formados, bolsistas
e agentes envolvidos a aproximação da universidade aos agricultores familiares e agricultores
urbanos moradores de bairros periurbanos marginalizados, estabelecer o cumprimento da
função social da universidade, sistematizar e difundir os resultados projeto através da produção
de materiais passíveis de publicação, material didático (cartilha), artigos científicos,
comunicações orais e publicações em sites e outros meios digitais, articular junto com as
parceiras novos circuitos de Turismo Rural e de Base Comunitária, apoiar a proposição de
projetos de Lei para criação de hortas urbanas em Foz do Iguaçu, propor outros projetos urbanos
de revitalização e caminhada ecológica na Comunidade Mata Verde, apoiar a criação de Feiras
e de um mercado municipal em Foz do Iguaçu nas formas e características da agroecologia e
da economia solidária e realizar encontros periódicos que possibilitem a divulgação e troca de
experiências entre os envolvidos no projeto, esta atividade pretende estabelecer um processo
de diálogo entre o conhecimento tradicional e científico, popular e acadêmico, para a geração
de novos saberes e tecnologias.
O presente projeto de extensão apresenta de forma direta e indireta um total de quinze
dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) existentes na Agenda 2030,
os quais foram definidos pela agenda mundial durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, que garante as quatro dimensões como a
econômica, social, ambiental e institucional (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,
2015). Os quatro objetivos diretamente são a erradicação da pobreza (ODS1), fome zero e
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agricultura sustentável (ODS2), trabalho decente e crescimento econômico (ODS8) e o
consumo e produção responsável (ODS12). Os demais aparentes indiretamente estão
relacionados a questões especificas com a saúde e bem-estar, formas de educação e ensino de
qualidade, equidade de gênero, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis,
produção com consumo responsável, entre outras.
Assim, propõe o trabalho com agroecologia, pois esta é essencial para a contribuição
com a saúde, à ciência e aos movimentos sociais ao contrapor com o modelo agroquímico, além
disso, pelas diversas práticas agroecossistemicas e aos conhecimentos e as vivências
compartilhadas pelas relações socioculturais repassadas por várias gerações (CURADO e
TAVARES, 2017). Por isso, um dos locais que possibilita espaço para a promoção desses
aspectos são as feiras agroecológicas visto que é a venda e troca direta dessas produções para
a população.
O público alvo atingido pelo trabalho é em sua maioria de agricultores familiares, esta
condição que é prevista por lei 11.326, sancionada em 2006, com definição de categoria
profissional que pratica atividades no meio rural, atendendo, principalmente, o requisito de que
seja utilizado, predominantemente, mão de obra da própria família nas atividades de caráter
econômico e de empreendimento, consequentemente, sua renda central esteja vinculada desta
forma (BRASIL, 2006).
Portanto, é feito o auxílio na organização e divulgação das feiras agroecológicas do
município focando no fortalecimento ao público alvo atingido, encoraja o vínculo entre
sociedade e universidade, estimula para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão
no campo acadêmico incentivando a consciência social, ambiental e econômica, juntamente,
oportunizar e facilitar o acesso a diversidade e atividades culturais junto do alimento ecológico.
Por conseguinte, segue-se os princípios da economia solidária, onde aparece como uma
proposta de organização da produção e autogestão, conforme práticas coletivas em busca de
novas estratégias de inclusão social e desenvolvimento territorial (SILVA, 2018).
Consequentemente, as feiras contribuem substancialmente para acabar com a pobreza,
visto que a extensão da pobreza não está fundada somente na dimensão econômica da
sustentabilidade, mas também na social, ambiental e institucional. Logo, proporciona a
sustentabilidade por meio do trabalho e da geração de renda, além disso, o reconhecimento
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laboral e pelo uso de recursos naturais na produção agroecológica, garantindo o
empoderamento social e político dos sujeitos pelo conhecimento e cooperação.

2.

DESENVOLVIMENTO

Entende-se que a alimentação não se resume ao ato de comer e a disponibilidade de
alimentos, pois toda a produção envolvida desde a preparação da semente e todo o processo
adiante, do plantio à colheita, seguindo para a venda e até de fato o consumo tem extrema
importância pelos efeitos causados de impactos no planeta, assim, o debate a respeito não se
resumir a uma área ou dimensão em especifico, mas envolvido também por questões
tecnológicas, financeiras e sociais (RIBEIRO, JAIME e VENTURA, 2017).
A discussão sobre os impactos que as produções e o modelo de desenvolvimento
econômico rural vem se destacando ao longo das décadas devido a atenção pela segurança
alimentar e ao bem-estar e a garantia de políticas públicas a respeito da sustentabilidade e da
promoção a saúde. Visto que a busca por sistemas de produção agroecológicos e alimentares
sustentáveis tem aumentado, nisso, onde são defendidos e discutidos por movimentos sociais,
produtores e consumidores com atos de resistência a questões ambientais (NARCISAOLIVEIRA et. al, 2018)
Dessa forma, a agricultura familiar é tem papel crucial para esta luta e desenvolvimento
de ações sustentáveis, devido ao fato que estes atores alimentam a mais de uma família com
sua produção. Assim, proporciona a segurança alimentar e nutricional, bem como o direito à
alimentação, junto com sistemas alimentares saudáveis em decorrência da não contaminação
por agrotóxicos, logo, refletindo diretamente na saúde pública e contribuições ao planeta
(PLANO NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA, 2016).

2.1 Metodologia aplicada no Projeto de Extensão
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A metodologia a ser utilizada levará em conta a construção coletiva do conhecimento,
valorizando as práticas históricas dos sujeitos, gerando protagonismo do público envolvido,
pensando a capacitação de forma integral e permanente, a partir das experiências e no esforço
de sistematizá-las, com forte acento nas motivações e valores.
As atividades desenvolvidas incluem reuniões de articulação com as Instituições
parceiras (Centro de Apoio e Promoção a Agricultura e Rede Ecovida), reuniões da equipe
gestora (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Fundação Cultural, FAES),
visitas técnicas às propriedades dos agricultores familiares assistidos e aos grupamentos de
artesãos, acompanhamento das três feiras semanalmente, reuniões da equipe FAES para
execução do projeto (coordenador e bolsistas) e para formação de seus membros, reunião com
os feirantes agricultores familiares e artesão assistidos pelo FAES, participação em conselhos,
comissões, eventos, cursos, congressos, palestras, elaboração de relatórios, resumos,
apresentações, material científico e de material de divulgação, auxilio técnico na elaboração de
Regulamentos e Estatutos e orientação e regularização dos feirantes. Além disso, a formação
de oficinas envolvendo agroecologia, economia solidária e permacultura a respeito de
Composteira, Plantas alimentícias não convencionais (PANCS) e envolvendo em um trabalho
conjunto a musicalização e sustentabilidade.
Atualmente acompanha diretamente quinze famílias de feirantes agricultores familiares
e artesãos, com suas propriedades localizados zona rural nas localidades do Arroio Dourado,
do Lote Grande, do Alto da Boa Vista, da Vila Rural Alto da Boa Vista, Jardim
Porto Dourado, do Assentamento Conselheiro Antonio Tavares, Agricultores Familiares de São
Miguel do Iguaçu, Missal e Ramilândia, os mesmos que participam das duas feiras
agroecológicas universitárias e da feira agroecológica de agricultores familiares na praça do
Gramadão da Vila A.
Os resultados alcançados até o momento são as articulações feitas com os feirantes que
foram orientados para cadastramento e entrega de documentação junto com a realização do
curso promovido pela Vigilância Sanitária conforme acordado com a equipe gestora das feiras
agroecológicas como Universidades, Governo Municipal e o CAPA. Também, foi elaborado o
Regulamento para a feira na praça Gramadão Vila A, onde foi verificado que desde sua criação
não existia um documento especifico para a feira, assim sendo feito com informativos sobre os
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tipos de produtos, ações caso a falta de comparecimento na feira, estabelecer reuniões
periódicas e junto com a criação de um Projeto Arquitetônico (Figura 1) para melhorias na
utilização do espaço ocupado pela barracas dos mesmos, facilitando mobilidade e acesso a
segurança e outras funcionalidades como banheiros. Além disso, o planejamento na confecção
de logotipos e materiais para as feiras com manutenção e criações das redes sociais para melhor
divulgação. As ações realizadas nas feiras universitárias foram o auxílio em instrumentais e
materiais para melhor organização e divulgação dos feirantes como confecção de cadastros e
termos de autorização.

Figura 1 – Projeto arquitetônico do espaço e disposição das barracas na feira da praça Gramadão
Vila A (Fonte: autoria própria).
A fins de propor outros projetos urbanos de revitalização e caminhada ecológica na
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Comunidade Mata Verde, foi realizado um instrumental chamado “Caminhada Pedagógica do
Saber”, baseada na “Caminhada Transversal” pelo Diagnóstico Rural Participativo, onde a
equipe do projeto registrou imagens, coletou dados e mapeou o local, sendo uma proposta com
a intenção de atrair um contingente de turistas rurais compativeis com o mesmo, verificado
que o circuito engloba as vias: Rua Martin Nieuwenhoff, Rua Mata Verde e Avenida Itaparica,
com um percurso total de 4,88 Km. Visto que é pertinente uma vez que o começo do circuito
concentra-se na Escola Municipal Anita Garibaldi, localizada na Rua Martin Nieuwenhoff, a
qual pretende-se transformar em uma Escola de Agroecologia futuramente, situando-se a
aproximadamente 140 metros da BR-469, a qual é considerada a rota turística mais importante
de Foz do Iguaçu-PR, uma vez que todos os visitantes que pretendem visitar as Cataratas do
Iguaçu, o Parque das Aves e outros pontos turísticos e equipamentos culturais passam por essa
via.
Consequentemente, tornou-se necessário o projeto para adequar as adversidades
encontradas e implantar a trilha para a Caminhada Pedagógica do Saber, para assim, atrair um
maior número de pessoas para conhecer e percorrer o bairro, além de ser possível transformálo
em um bairro sustentável, uma vez que já existem no bairro algumas casas que adotam soluções
e tecnologias sustentáveis, e não seria muito complicado adaptar as outras edificações para
também contemplarem soluções sustentáveis de moradias. Ademais, a forma de cultivo e de
residir poderia ser modificado para o modelo de permacultura, o qual é apontado como sendo
a concepção, introdução e aperfeiçoamento da biogeocenose, conservando a heterogeneidade e
o equilíbrio dos ecossistemas e proporcionando habitação, subsistência e energia de modo
proporcional ao meio ambiente (IPOEMA, 2016).

3.

CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto de Extensão de Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária (FAES), do

programa Universidade Sem Fronteiras (USF) vem fomentando a consciência e a sensibilidade
ecológica e ambiental em prol de um mundo sustentável. Dessa forma, suas ações e atividades
vêm despertando nos beneficiários diretos (agricultores familiares feirantes, docentes,
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discentes, servidores, consumidores) momentos de incentivos ecológicos e de saúde e bem
estar. Os feirantes e artesãos assistidos pelos membros do FAES e das entidades parceiras
(Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – SMAAb e Fundação Cultural, Centro de Apoio e
Promoção a Agroecologia, Rede Ecovida, Itaipu Binacional) por meio da organização, tem
buscado o empoderamento do grupo e abertura de espaços sociais para comercialização e
escoamento de seus produtos agroecológicos pelo preço justo, favorecendo os mesmos e bem
como todo consumidor.
Logo, é importante destacar que a Feira Agroecológica representa uma importante
estratégia para escoar a produção de agricultores, uma vez que são os próprios produtores
comercializando diretamente ao consumidor final sem passar por atravessadores. Entende-se
que essa relação direta humaniza e personifica agregando o valor social através da troca de
experiências e saberes com aprendizagens individuais e coletivas, por conseguinte, há
valorização do trabalho e dos produtos (SABOURIN, 2014).
Assim, o projeto se faz necessário pelas contribuições feitas e para o desenvolvimento
de outros estudos e ações de extensão para melhorias na qualidade de vida no município com
ideias e objetivos sustentáveis visando a contribuição para novas pesquisas acadêmicas e para a
população e o meio ambiente.
Desse modo, tem beneficiado o resgate de conhecimentos tradicionais por meio da troca
de saberes, de serviços e produtos, de sementes e mudas e a formação agroecológica e solidária
dos envolvidos e contribuído para a organização e divulgação destes locais.

4.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. LEI Nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Disponível em:
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm>.
BRASIL. Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO). Ministério do
Desenvolvimento Agrário Brasília, 2016.
CURADO, F. F; TAVARES, E. D. Agroecologia: abordagens na busca da autonomia do
campesinato brasileiro. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 2, n. 69, p.26-28, abr. 2017.
IPOEMA. Conceitos da permacultura. IPOEMA, 2016. Disponível em:

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

<https://ipoema.org.br/2016/12/12/conceitos-da-permacultura/>. Acesso em: 24 mar. 2019.
NARCISA-OLIVEIRA, J; FERNANDES, K da S; SILVA, R. M. da; RIBEIRO, N. P;
TIBURTINO-SILVA, L. Agroecologia e Sistemas Alimentares Sustentáveis: uma análise
preliminar e contextualizadora. Cadernos de Agroecologia, v. 13, n. 2, 2018.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). 17 Objetivos para transformar nosso
mundo.
RIBEIRO, H; JAIME, P. C; VENTURA, D. Alimentação e sustentabilidade. Estudos avançados,
v. 31, n. 89, 2017.
SABOURIN, E. Acesso aos mercados para a agricultura familiar: uma leitura pela reciprocidade
e a economia solidária. Rev. Econ. NE, v. 45, p. 21-35, out./dez., 2014.
SILVA, S. P. O campo de pesquisa da economia solidária no Brasil: abordagens
metodológicas e dimensões analíticas. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Rio
de Janeiro, 2018.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE). Projeto de
extensão Feiras Agroecológicas e de Economia Solidária. Programa Universidade Sem
Fronteiras. Foz do Iguaçu, 2018, p. 16.
VERDEJO, M. E. Diagnóstico Rural Participativo: guia prático DRP. Brasília: MDA/Secretaria
da Agricultura Familiar, 2006.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

ASSENTAMENTOS RURAIS E AGRICULTURA FAMILIAR: MERCADOS COMO
INSTRUMENTO DE AUTONOMIA
RURAL SETTINGS AND FAMILY AGRICULTURE: MARKETS AS AN INSTRUMENT
OF AUTONOMY
Andre Luiz de Souza 366
Grupo de Trabalho: Movimentos Sociais, Reforma agrária e Resistência no campo
Resumo: No Paraná, vários assentamentos de reforma agrária encontram-se em extrema
vulnerabilidade econômica, indicando que pode haver falhas nos projetos de assentamentos
para o escoamento (comercialização) da produção agrícola e não agrícola, gerando impactos
sociais e econômicos para os assentados, os quais estão condicionados a um espaço social de
integração que tende a determinar uma reprodução simples das condições de trabalho dos
integrantes da família. Diante de tal realidade, este estudo, de caráter quantitativo e qualitativo,
apresenta a realidade dos assentamentos e enfatiza a importância da construção dos mercados
como instrumento de autonomia, com intuito de subsidiar políticas públicas nos assentamentos
rurais para agregação de valor nas unidades de produção familiar. Por fim, pretende-se
contribuir para a compreensão da importância das políticas públicas e dos mercados como
reforço à organização e à resistência de pequenos agricultores, sobretudo, assentados rurais.
Palavras-chave: Assentamento; Mercados; Comercialização; Políticas Públicas, Reforma
Agrária.
Abstract: In Parana, several settlements of agrarian reform are in extreme economic
vulnerability, indicating that there may be. Therefore, this article seeks to identify and
understand possible failures in settlement projects for the commercialization of agricultural
and non-agricultural production, generating in addition to the social and economic impacts
for the settlers, which are conditioned to a social space of integration that tends to determine
a simple reproduction of the working conditions of family members. Faced with such a reality,
this study, which has a quantitative and qualitative qualitative character, presents the reality
of settlements and emphasizes the importance of building markets as an instrument of
autonomy, with the aim of subsidizing public policies in rural settlements for the aggregation
of value in family production units. Finally, we intend to contribute to the understanding of the
importance of public policies and markets as a reinforcement to the organization and resistance
of small farmers, especially rural settlers.
Keywords: Settlement; Markets; Commercialization; Public Policies, Agrarian Reform.
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1. INTRODUÇÃO
Entender a relação entre o ser humano, os alimentos e o(s) mercado(s) tem sido um
desafio para Ciências Sociais. Atualmente, o mundo vivencia crises de ordem alimentar,
ambiental, sociocultural e econômica – apenas para registrar alguns dos principais
descompassos na coevolução homem-natureza. Na agricultura, em particular, há um modelo de
desenvolvimento predominante do qual se espera cada vez mais altos índices de produção e de
produtividade para alimentar uma população também crescente; porém, consubstanciado na
degradação do meio ambiente, na dependência do petróleo, nos monocultivos, nas dificuldades
de acesso à terra e às sementes, entre tantas mazelas observadas nas explorações das atividades
rurais.
As desigualdades sociais tais como a fome, a degradação ambiental, entre outras - estão
fortemente relacionadas à dominação capitalista dos processos de trabalho, de produção, de
reprodução de mercadorias e à expropriação de mais valia, como destacou Chonchol (2005).
No atual estágio de concentração e de modelo agroexportador, o modo de produção capitalista
põe sob suspeita o atual padrão de produção e de consumo alimentar, a maioria da população
do planeta e também a própria natureza. Dessa forma, o tema “políticas públicas para a
agricultura familiar” tem sido objeto de reflexões por parte da sociedade civil mundial e dos
governos nos últimos anos (DELGADO; BERGAMASCO, 2017).
Nesse contexto, estudos apontam que o desenvolvimento rural nos espaços de
assentamentos de reforma agrária está frágil, tendo em vista que há várias lacunas (pobreza,
renda, escolaridade, produção, mercados e comercialização etc.) a serem preenchidas a fim de
se obter o pleno desenvolvimento qualitativo dos espaços nos quais estão locados os assentados.
A sobrevivência desses sujeitos, ou desenvolvimento econômico das famílias nesse sistema,
necessita da produção de mercadorias para se relacionar com o mundo do mercado. A
especificidade da agricultura que, cada vez mais especializada, incentiva a produção e a venda
de mercadorias, diferentemente do passado no qual cada unidade produtiva se mantinha
relativamente autônoma, produzindo grande parte do que necessitava para o consumo.
A pobreza, a privação de renda e a vulnerabilidade social continuam a afetar muitos
desses produtores e suas famílias, da mesma forma como no passado (SCHNEIDER; CASSOL,
2014). Nesse sentido, este estudo apresenta a realidade dos assentamentos e enfatiza a
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importância da construção dos mercados como instrumento de autonomia em relação a
agricultura mercadológica do agronegócio.

2. A REALIDADE DOS ASSENTAMENTOS RURAIS PARANAENSES
Observando as dificuldades que a população urbana enfrenta em seu meio, tais como o
desemprego, a habitação e a condição de vida precárias, entre outras, as unidades de produção
familiar na agricultura têm a função de conter o avanço da migração rural para as cidades
(LAMARCHE, 1993). Não é o que tem ocorrido no Brasil, mesmo com os assentamentos
rurais, os índices relativos à concentração fundiária têm-se acentuado. Ou seja, a realidade atual
reflete ao aumento da concentração da terra (IBGE, 2017). Ademais, a idealização da
agricultura familiar, na qual se inserem os assentamentos rurais, supõe uma lógica específica
de reprodução da unidade familiar de produção dentro do universo capitalista. Assim, os
assentamentos podem estabelecer locais privilegiados de experiências tecnológicas pouco
rentáveis em termos contábeis de empresas capitalistas, mas perfeitamente rentáveis em termos
da economia familiar dos agricultores. A agricultura familiar, segundo Abramovay e Carvalho
Filho (1994), desempenha um importante papel no desenvolvimento brasileiro tornando-se o
centro do debate sobre reforma agrária.
Os assentamentos rurais são uma das formas objetivas de se fazer uma reforma agrária.
Bergamasco e Norder (1996) acreditam que,
[...] de maneira genérica, os assentamentos rurais podem ser definidos como a
criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas
governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de
trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. (BERGAMASCO;
NORDER, 1996, p. 7).

Embora com número limitado e com uma grande população ainda demandante por terra,
os assentamentos são centros estratégicos no quadro das transformações da questão agrária
brasileira. Além disso, fazem parte de uma nova forma de resistência da população rural, em
um contexto de redistribuição da propriedade da terra.
Sobre os Assentamentos Rurais, Leite et al. (2004) afirmam que
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Os Assentamentos Rurais representam um fato novo e importante na história
recente da luta pela democratização do acesso à terra no Brasil. Mais do que
representar a etapa final de uma longa jornada pela conquista da terra a
constituição dos assentamentos significa a abertura de novos horizontes de
vida e de trabalho. É um ponto de partida para novas demandas daqueles que
tiveram acesso à terra e que procuram nela se viabilizar econômica e
socialmente, onde se inauguram, inclusive, novas formas de participação
política. A luta é composta por mulheres e homens que na sua nova condição
de assentados e a partir de suas histórias retomam trajetórias interrompidas e
laços familiares e estabelecem novos espaços de sociabilidade comunitária e
novas situações de inserção econômica, política e social. (LEITE et al., 2004,
p. 1).

Para Bergamasco, Blanc-Pamard e Chonchol (1997), no contexto da reforma agrária
brasileira, o termo assentamento está relacionado a um espaço preciso em que uma população
será instalada é, portanto, uma transformação do espaço físico, cujo objetivo é a sua exploração
agrícola. Como o seu significado remete à fixação do trabalhador na agricultura, envolve
também a disponibilidade de condições adequadas para o uso da terra e o incentivo à
organização social e à vida comunitária. Associado a isso, está o fortalecimento e a ampliação
da agricultura familiar, que consiste na exploração de uma parcela de terra tendo como trabalho
direto a força de trabalho familiar.
Aliado à demanda do fortalecimento da agricultura familiar e à reorganização fundiária
brasileira surge, nos embates das contradições do Estado, o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST, doravante). Conforme destacou Caldart (2001), o movimento nasceu
da articulação das lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70,
especialmente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro. O
MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado formalmente no Primeiro
Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984,
em Cascavel, na região Oeste estado do Paraná.
Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, deste ponto
em diante) – PR revelam que há 18.772 famílias assentadas e distribuídas em 329 projetos de
assentamentos, locais com diversas peculiaridades sociais, econômicas e culturais. Dos 399
municípios paranaenses, 106 apresentam projetos de assentamento. Como pode ser observado
no Gráfico 1, dentre as mesorregiões geográficas, a região centro-sul é a que concentra o maior
número de municípios com assentamentos implantados. Rio Bonito do Iguaçu, Quedas do
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Iguaçu e Jardim Alegre são os municípios que se destacam pelo número de famílias,
apresentando, respectivamente, 1.581, 1.191 e 900 famílias assentadas. O número de
assentamentos por município varia entre 1 e 11, e a densidade demográfica oscila entre 6 e 900
famílias por assentamento, demonstrando, assim, a situação atual do estado com relação à
implantação de projetos de assentamentos rurais (INCRA, 2018).

Gráfico 1: Número de famílias assentadas por mesorregiões do Paraná

Fonte: Adaptado do site INCRA (2017)

Não obstante, embora o estado do Paraná comporte números plausíveis de famílias
assentadas, os números não conferem qualidade de vida e de desenvolvimento rural, já que,
como se observa no Gráfico 2, muitas famílias necessitam de apoio do programa assistencial
Bolsa Família367 para sobreviverem. Analisando Gráfico 2, é possível constatar que cerca de
34% das famílias assentadas na mesorregião norte central são beneficiadas pelo programa bolsa
família; outras mesorregiões de destaque, centro sul e sudeste, com 27% e 23% das famílias
367

O Bolsa Família é um dos vários programas criados pelo Governo Federal, com o objetivo de proporcionar
mais acesso à educação, à saúde e à qualidade de vida ao cidadão Brasileiro. O programa tem o objetivo também
de auxiliar famílias que estão em situação de pobreza e de extrema pobreza, com o pagamento de um valor em
dinheiro de acordo com sua classe de salário.
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que participam do programa. Duas mesorregiões do estado, Oeste e Sudoeste, revelam uma
discrepância com as demais mesorregiões, tendo um equilíbrio entre 7% das famílias que
necessitam dos valores repassados pelo programa para suprir as necessidades básicas de
sobrevivências. Esses números oscilam conforme a peculiaridades de cada mesorregião do
estado, tendo impacto diretamente nos assentamentos.
Gráfico 2: Famílias de assentados que participam do programa Bolsa família

Fonte: Adaptado do site INCRA (2017)

Conforme destaca Souza (2016), a democratização da terra perpassa pela distribuição
de um pedaço de chão; significa a abertura de novos horizontes e caminhos que os agricultores
estão trilhando pelas lutas e embates contra o modelo de agricultura excludente. Essa realidade
é conflitante com a proposta da reforma agrária, a qual frisa um desenvolvimento rural
sustentável, já que a vulnerabilidade econômica é plausível aos olhos da sociedade, pois
famílias que deveriam produzir alimentos de forma sustentável e para o mercado, necessitam,
mesmo assim, de apoio financeiro do governo, como o Bolsa Família.
Fernandes (2000), Bergamasco, Oliveira e Souza-Esquerdo (2011), Chaguri e Bastos
(2015), Sampaio (2013) e Silva (2013) ressaltam que a reforma agrária não se refere apenas à
distribuição de terras, mas exige uma política que envolva todas as etapas da produção, da
comercialização e do transporte dos produtos. Além disso, requer que atendam às necessidades
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básicas de moradia, de assistência à saúde, de educação e de lazer da população assentada. E,
nesse sentido, outro ponto fundamental é acrescentado ao debate: a reforma agrária é também
qualidade de vida, é cidadania e participação política (GEHLEN, 2004).
Para Souza (2016), um dos pontos cruciais de desenvolvimento econômico das famílias
seria o acesso às políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, pois a falta de
aparatos

das

políticas

públicas

inviabiliza

qualquer

matriz

de

desenvolvimento

socioeconômico. Outro fator de relevância a ser analisado para fortalecimento econômico das
famílias assentadas, conforme análise de Schneider (2016), é que
[...] a inserção ou relação dos agricultores nos mercados é um fato dado e
observável cotidianamente. Raros são os agricultores que vivem de forma
autóctone e não realizam trocas simples ou até mesmo se relacionam com
mercados mais complexos. Os mercados fazem parte dos processos sociais de
produção e reprodução das atividades econômicas e das unidades familiares,
influenciam a vida das pessoas, os seus valores e sua cultura, moldam e
modificam instituições e são motivo para conflitos, protestos e disputas. Na
medida em que os mercados assumem estas características sociais, eles
reúnem as condições para serem interpretados como um fato social, que é toda
a manifestação de caráter coletiva e coercitiva que influencia as atitudes, os
valores e ação individual. (SCHNEIDER, 2016, p. 95).

A interação dos agricultores assentados com os espaços chamados “mercados” muitas
vezes representa uma coesão social sobre as relações de determinados sujeitos, vinculados a
espaços com dinâmicas pré-estabelecidas. Nesse ponto, muitos assentados não conseguem
acompanhar a dinâmica de funcionamento do mercado, pois, na lógica de interação social, a
dominação de setores, ou de intermediários, se sobrepõe aos assentados com menos habilidades
no jogo do mercado; ou seja, recai o fracasso ou não da unidade de produção familiar. Assim
sendo, a agricultura na contemporaneidade e os agricultores familiares necessitam da interação
social para se desenvolverem social e economicamente.
Schneider (2016), citando Ploeg (1992), enfatiza que há distintos “graus” e “níveis” de
mercantilização e descreve a inserção nos mercados como um processo multidimensional, que
pode ser tanto de dentro para fora, como na direção oposta, de fora para dentro “[...] a
mercantilização é entendida como um processo social que pode inclusive fortalecer as bases e
recursos das unidades produtivas e reforçar suas estratégias de reprodução” (SCHNEIDER,
2016, p. 108).
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A concepção de assentamentos rurais reflete uma realidade diáspora das condições
socioculturais e econômica existente no campo brasileiro. A reforma agrária demanda de
estudos profundos para problematizar esses povos oriundos dos espaços de assentamentos
rurais. Entender a dinâmica de funcionamento e a realidade desses ambientes requerem
compreensões e análises científicas para observar as dinâmicas das relações e interações sociais
existentes. Segundo Schneider (2016),
[...] necessitamos ampliar as análises que permitam mostrar como se dão as
relações entre os agricultores e os mercados, como se organizam e funcionam
estas relações, quem ganha e quem perde com isso [...] neste caso os mercados
da agricultura familiar – como relações sociais que estão imersas em conflitos
e em interesses, que decorrem tanto das instituições e da cultura como das
estruturas econômicas, nas quais os sujeitos estão inseridos. (SCHNNEIDER,
2016, p. 132).

Para situar a discussão sobre os mercados, Schneider (2016) enfatiza que
[...] mercados para além do senso comum, pode-se recorrer a três formas de
definição, que são: a) o mercado como um locus, um espaço físico
determinado em que se realizam trocas materiais de produtos e mercadorias;
b) o mercado como princípio ordenador da sociedade e da economia, tal como
funciona o capitalismo; e c) o mercado como uma construção social, que
resulta de processos de interação entre agentes que trocam e intercambiam por
diferentes motivos, sejam eles econômicos, sociais ou culturais.
(SCHNEIDER, 2016, p. 97).

Schneider (2016), citando Ellis, destaca que os camponeses não são grupos sociais
isolados e não vivem apenas da produção para subsistência, caracterizando-se por manterem
algum tipo de relação com as cidades e interagindo com a sociedade englobante. Ou seja,
[...] os mercados apresentam tanto oportunidades como pressões aos
camponeses [...]; isso faz com que a relação com os mercados seja uma
contínua tensão ente riscos das vantagens na sua participação ou manutenção
de uma base não mercantil para sobrevivência. (ELLIS apud SCHNEIDER,
2016, p. 111-112).

As condições de sobrevivência dos agricultores assentados exigem certa experiência
com a labuta do “mercado”. Os assentamentos não são espaços isolados ou “ilhas” da
sociedade; contudo, estão imersos nas diversas relações sociais, econômicas e culturais. Para
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Ploeg (2016), a agricultura camponesa “[...] se baseia no trabalho não assalariado. O trabalho
não é mobilizado pelo mercado do trabalho. É trabalho familiar: trabalho na propriedade
fornecido pela família” (PLOEG, 2016, p. 30). A lógica de mercado perpassa a estrutura da
sociedade capitalista, pois evidenciam-se caminhos e trilhas diferentes do mercado capitalizado
pelo modelo da agricultura de grande escala ou monocultura. A agricultura familiar e,
principalmente, os assentados da reforma agrária encontram caminhos diferentes para
sobreviver nessa dinâmica de funcionamento e de sobrevivência socioeconômica da agricultura
mercantilizada.
Os agricultores familiares assentados mobilizam várias formas comerciais (mercados)
fundamentais na articulação flexível de relações de reciprocidade 368 ; são práticas que
representam a essência das raízes socioculturais dos povos do campo e elementos de suma
importância para (re)estruturação de novos/resgastes de valores socioeconômicos das bases dos
núcleos familiares. Para Piccin (2015),

[...] as condições culturais produzidas sócio-historicamente podem
configurar, portanto, novas racionalidades econômicas e dinâmicas de
reprodução social [...] dois aspectos são fundamentais para situar o campo de
autonomia relativa dos agricultores-assentados: a) como a propriedade
familiar se articula com o modo de produção capitalista e b) as características
internas do grupo doméstico relacionadas com o trabalho e recursos
socioculturais. (PICCIN, 2015, p. 117-118).

Antunes (2005) enfatiza que há uma crescente individualização das relações de trabalho,
o que implica em deslocamento do eixo das relações entre capital e trabalho da esfera nacional
para os ramos de atividade econômica e desses para o universo micro, para o local de trabalho,
para a empresa, e dentro desta para uma relação cada vez mais individualizada. Essa tendência

Schneider (2016), citando Sabourin (2014), ‘enfatiza que as trocas em espaços locais, realizadas entre
agricultores e outros agentes, tais como as permutas e os intercâmbios de sementes e animais, em geral assentamse em princípios de reciprocidade e ajuda mútua. Nesse caso, trocas materiais podem ser acionadas por relações
sócias mobilizadas através do parentesco, da etnicidade ou mesmo decorrentes de relações interpessoais de
dominação pessoal, configurando situações de patriarcalismo ou clientelismo. [...] estes mecanismos de troca estão
assentados no princípio da dádiva, estudados por Marcel Mauss e retomados nos trabalhos de Callé” (2005), tal
como descrito por Sabourin (2014) (SCHNEIDER, 2016, p.116-117).
368
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constitui-se eu um elemento fundamental na desorganização dos trabalhadores em seus espaços
econômicos coletivos, no caso os assentamentos.
Essas relações codificam as interações sociais que condicionam os assentamentos rurais
nas dinâmicas de relações com diversos espaços do mundo urbano e rural, desafiandoos às
interpretações do mercado para estruturarem as suas bases nas novas relações com o mercado
capitalista. Como pode ser observado na Figura 1, as dinâmicas das realidades de mercados
com as quais os agricultores assentados articulam suas vendas para escoamento da produção,
por meio de trocas diretas, com intermediários ou atravessadores ou ainda com complexos
agroindustriais no sistema de integração. Muitas dessas relações tornam-se frágeis
principalmente para os assentados da reforma agrária, lógica que enfraquece o real valor da
mercadoria, pois demandam de terceiros para entrar no mercado com suas produções,
diminuindo a lucratividade ou a agregação de valores de suas produções agrícolas. A
rearticulação desses espaços possibilitará uma nova interação com trocas mercantilizadas e o
fortalecimento da unidade produção familiar.

Figura 1: Mercados de oferta e de demanda acessados por agricultores

Fonte: Adaptado de Schneider (2016).

Para que os assentados se posicionem melhor em termos de canais de distribuição, além
de considerar as principais características e os requisitos de cada membro no canal, é importante
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que agreguem outras características genéricas que possam auxiliar na busca por um melhor
posicionamento de mercado. Santos (2005) afirma:
[...] o trabalho realizado em cada época supõe um conjunto histórico de
técnicas [...] A cada lugar geográfico concreto corresponde, em cada
momento, um conjunto de técnicas e de instrumentos de trabalho, resultado de
uma combinação específica que também é historicamente determinada
(SANTOS, 1997, p. 46).

Seguindo essa lógica, os agricultores necessitam dessa interação socioeconômica.
Conforme destaca Schneider (2016), as trocas mercantis em economias e sociedades de
mercado passam a ordenar o intercâmbio material por meio de pagamento em dinheiro ou outra
forma equivalente. A agricultura contemporânea leva os agricultores a criarem novos meios de
organização e de comercialização dos produtos agrícolas, possibilitando a diversidade de ações
e de reações frente aos desafios encontrados. Conterato et al. (2011) salientam que,
[...] em contextos de vulnerabilidade social e econômica, a emergência dessas
alternativas estimula a diversificação dos meios de vida, que permite maior
estabilidade em face das contingências da agricultura [...] reduz os riscos
derivados de possíveis falhas no acesso a mercado e na própria criação de
inovações pelos agricultores. (CONTERATO et al., 2011, p. 80).

É importante que os agricultores assentados compreendam a sua função no processo de
comercialização e de acesso ao mercado. O entendimento da estrutura dos mercados, das
funções e dos agentes existentes permite que o agricultor assentado tenha uma visão geral do
sistema no qual está inserido. É necessário que sejam reconhecidas as particularidades e as
demandas de mudanças no papel do mercado para que o agricultor familiar possa agir no sentido
de buscar um melhor relacionamento com cada um deles para fortalecimento da unidade de
produção familiar.
Nesse sentido, Ploeg (2016) ressalta que
[...] a unidade camponesa (agricultora) é o resultado complexo e
dinâmico das considerações e deliberações estratégicas da família
agricultora. As autênticas unidades camponesas (assentados), como se
apresentam em determinados momento e espaço específico, equivalem
às diversas expressões da arte da agricultura presente no ajuste de cada
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um dos muitos equilíbrios envolvidos na unidade e na habilidosa
coordenação de diferentes equilíbrios. (PLOEG, 2016, p. 85).

Agregando à discussão, Machado e Silva (2009) destacam que parte das dificuldades da
relação com o mercado está associada à cultura dos agricultores (assentados), os quais são,
muitas vezes, individualistas e imediatistas na comercialização dos produtos. Ademais, para os
autores, eles são pouco dispostos a formar associações e cooperativas, o que tem demostrado
ser uma das principais alternativas para o fortalecimento das unidades de produção familiar.
É um desafio trabalhar as questões econômicas (mercado ou mercados) em
assentamentos rurais da reforma agrária, pois, além de ser um projeto em construção, existem
falhas e essas precisam ser solucionadas e problematizadas com o passar do tempo. Como
mencionado por Schneider (2016), é necessário ampliar a análise que permita mostrar como se
dão as relações entres os agricultores assentados e os mercados, com se organizam e funcionam
essas relações.

3. A TEORIA FORJANDO NOVOS HORIZONTES PARA REFROMA AGRÁRIA
Nesse modo de análise sobre a sociedade, e, no caso deste, dos assentamentos da
reforma agrária, vale a pena retomar a definição de como se entende o(s) mercado(s). Para
Schneider (2016) e Niederle, Schubert e Schneider (2014), os mercados somente existem no
plural e se caracterizam por serem espaços de interações sociais entre atores e arranjos coletivos
de gestão e de manutenção das transações econômicas e do intercâmbio mercantil. De um ponto
de vista pragmático, pode-se dizer que há pelo menos três formas de definição dos mercados,
que são: i) o mercado como um lócus, ou seja, um espaço físico determinado em que se realizam
trocas materiais de produtos e mercadorias; ii) o mercado como princípio ordenador da
sociedade e da economia, tal como funciona o capitalismo; e iii) o mercado como uma
construção social, que resulta de processos de interação entre agentes que trocam e
intercambiam por motivos econômicos, sociais e também culturais.
O estudo do mercado é um elemento que fornece uma forte relação entre várias vertentes
teóricas, centrando-se na compreensão dos mercados não como mecanismos abstratos de
equilíbrio e de formação de preços, mas como construções sociais.
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Para Abramovay (2004), objetivamente, os mercados podem ser estudados a partir de
formas recorrentes e padronizadas de relações entre atores, mantidas por meio de sanções. Ou
seja, para entender os ‘mercados como estruturas sociais’, é necessário recorrer
[...] à subjetividade dos agentes econômicos, à diversidade e à história de suas
formas de coordenação, às representações mentais a partir das quais se
relacionam uns com os outros, à sua capacidade de obter e inspirar confiança,
de negociar, fazer cumprir contratos, estabelecer e realizar direitos.
(ABRAMOVAY, 2004, p. 36).

Para que isso se realize, como pontua o autor, é necessário o uso de métodos indutivos
apoiados, sobretudo, na recomposição de narrativas históricas. São, nos termos sugeridos por
Abramovay (2004), entidades “ora endeusadas, ora demonizadas mas pouco estudadas e
compreendidas” (ABRAMOVAY, 2004, p. 59). É nesse sentido que torna-se urgente debater
e cientificar a importância dos mercados para os assentamentos rurais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse artigo, é demonstrada a abordagem sobre o conceito de mercados para os assentamentos
rurais da reforma agrária, entendendo que ele deve ser considerado nos diferentes tipos de
realidades. A construção social de mercados para reforma agrária perquirirá desafios diante da
realidade social e econômica das famílias assentadas. A realidade abordada neste ensaio revela
as diásporas das políticas públicas de créditos agrários.

O descaso do Estado com as

políticas públicas e sua ineficiência remete a condição de precariedade na maioria dos
assentamentos rurais paranaenses. Uma sociedade que é baseada na produção de mercadorias,
e essas mercadorias geram o movimento do capital e expropriação do mais-valor, o elo que fará
um salto qualitativo para superação desse quadro de vulnerabilidade será a construção de
mercados capazes de ultrapassar as barreiras impostas pela lógica vigente da agricultura do
agronegócio. Pensar os mercados como instrumento de espaço e poder para as famílias
assentadas, resgatará a autonomia da agricultura familiar e dos povos do campo para construção
da soberania alimentar.
O entendimento da estrutura dos mercados, das funções e dos agentes existentes permite
que o agricultor assentado tenha uma visão geral do sistema no qual está inserido. É necessário
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que sejam reconhecidas as particularidades e as demandas de mudanças no papel dos mercados
para que o agricultor familiar assentado possa agir no sentido de buscar um melhor
relacionamento com cada um deles para fortalecimento da unidade de produção familiar.
Portanto, é um desafio trabalhar as questões econômicas (mercado ou mercados) em
assentamentos rurais da reforma agrária, considerando que, além de ser um projeto em
construção, existem falhas e essas precisam ser solucionadas e problematizadas.
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RURAL, TURISMO RURAL
Resumo
O artigo analisa as condições estruturais, produtivas e o ingresso de renda, buscando encontrar
evidencias de diferenciação social entre os agricultores familiares e entre as regiões rurais
brasileiras. O objetivo foi centrado nos aspectos socioeconômicos, infraestrutura produtiva dos
estabelecimentos rurais, a contratação de serviços de assistência técnica, possibilidades de ações
da extensão, níveis de escolaridade e acesso a tecnologia. A pesquisa empírica foi realizada
juntamente com a Embrapa Sede (Brasília), ao entrevistar 219 agricultores familiares, por meio
de questionários fechados entre julho de 2014 e julho de 2016, nos Estados do Pará (Tomé Açú,
Viseu e Augusto Correa), Paraná (Itapejara d’Oeste, Francisco Beltrão e Verê), Santa Catarina
(Concórdia), Bahia (Uauá e Cruz das Almas), e em Pernambuco (Petrolina). Os resultados
apontaram estruturas produtivas heterogêneas, baixo nível de escolaridade, ações deficientes da
extensão rural e universitária, e os gradientes de renda revelarem que 20% dos agricultores da
amostra demonstraram possuir condições de viver da agricultura em condições satisfatórias.
Palavras chave: Diferenciação social; Extensão Rural, extensão Universitária, tecnologia.

Abstract
The article analyzes the structural, productive and income conditions, seeking to find evidence
of social differentiation between family farmers and rural Brazilian regions. The objective was
to focus on socioeconomic aspects, productive infrastructure of rural establishments, the
contracting of technical assistance services, possibilities for extension actions, levels of
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schooling and access to technology. Empirical research was carried out together with Embrapa
Sede (Brasília), in interviews with 219 family farmers, through questionnaires dated July 2014
to July 2016, in the States of Pará (Tomé Açú, Viseu and Augusto Correa), Paraná ( Itapejara
d'Oeste, Francisco Beltrão and Verê), Santa Catarina (Concordia), Bahia (Uauá and Cruz das
Almas), and in Pernambuco (Petrolina). The results indicated heterogenous productive
structures, low level of schooling, deficient actions of rural and university extension, and the
income gradients revealed that 20% of the sampled farmers demonstrated to be able to live in
agriculture under satisfactory conditions.
Keywords: Social differentiation; Rural extension, university extension, technology.

INTRODUÇÃO
É amplamente debatido na literatura do desenvolvimento rural, inúmeras questões sobre
as transformações efetivadas pela modernização da agricultura, as quais ocasionaram um amplo
e contínuo processo de reorganização das unidades produtivas. Esses fatores combinados, entre
outros, impuseram a racionalização e outras atribuições às famílias rurais, por meio da
especialização produtiva que foram aproveitados por um grupo seleto de agricultores. A
monetarização da vida social se tornou uma realidade cotidiana nas atividades agropecuárias,
decompondo-as em atividades econômicas regidas pela via crescente intensificação
tecnológica, gerencial e concorrencial, e que mudando as feições e as estruturas sociais e
produtivas das regiões rurais.
Este artigo centra foco e análise dos processos de geração de renda dos agricultores
familiares, relacionando-os com a estrutura agrária, a contratação de assistência técnica e
extensão rural, o papel do acesso à educação formal relacionadas com as demandas e
necessidades das inovações tecnológicas.
Os dados aqui apresentados, são relativos às condições produtivas e de geração da renda
monetária dos estabelecimentos rurais, extraídos da pesquisa “Os estabelecimentos rurais de
menor porte sob gestão familiar e a estratégia institucional da Embrapa: diversidade social,
dinâmicas produtivas e desenvolvimento tecnológico”, realizada pela Embrapa (Brasília) entre
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julho de 2013 e dezembro de 2016, por meio de 219 entrevistas, sendo 50 amostras nos
municípios de Tomé Açú, Viseu e Augusto Correa (Pará), 50 nos municípios de Itapejara
d’Oeste, Francisco Beltrão e Verê (Paraná), 50 no município de Concórdia (Santa Catarina), 44
nos municípios de Uauá e Cruz das Almas (Bahia), e 25 no município de Petrolina
(Petrolina).
O artigo está organizado em cinco seções a partir dessa breve introdução. A primeira trata
da estrutura fundiária, a segunda seção, sobre a oferta de assistência técnica e ações de extensão,
a terceira discorre sobre a escolaridade dos chefes dos estabelecimentos retratando a temática
da educação e da extensão universitária, a quarta, sobre a composição das rendas dos
estabelecimentos, e por fim, as considerações finais.

TERRA, PRODUCÃO E COOPERAÇÃO
O tamanho dos estabelecimentos rurais em geral influencia na capacidade produtiva e
econômica dos agricultores familiares (mas, não é logicamente o único fator). Esse fator por si
só não define isoladamente a capacidade de gerar rendimentos econômicos capazes de assegurar
a reprodução social, nem na manutenção dos ativos produtivos, ou ainda do próprio
estabelecimento rural. É o conjunto combinado de condições (crédito, Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER, nível de escolaridade, políticas públicas, perfil do agricultor,
infraestrutura produtiva, acesso a mercados, seguro agrícola, etc.), que “pode consolidar” a
reprodução social e material.
O trabalho de Souza et al., (2012) anotaram que a terra, como um dos elementos da
Produtividade Total dos Fatores (PTF), vem perdendo expressão de acordo com os dados
recolhidos dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006. A fator terra passou de 18,1% para 9,6,
o trabalho de 31,3% para 22,3% e a tecnologia ampliou de 50,6% para 68,1%, tornando-se o
elemento mais importante do PTF.
No tocante ao uso da terra é pertinente a lembrança de Polanyi (2000) ao enfatizar que a
função econômica é apenas uma entre tantas funções vitais exercidas pela terra. Se constitui em
um elemento central para a estabilidade, a segurança física e local de moradia aos indivíduos.
Contudo, reconhece que a instrumentalização dos modos de vida pelo capitalismo, na busca
contínua de geração do lucro, revelou uma relação siamesa entre o trabalho e a dependência do
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uso da terra, a fim de gerar excedentes econômicos. Hoffmann e Ney (2010) demonstraram essa
relação entre os vários indicadores do desenvolvimento humano (saúde, educação, expectativa
de vida etc.) com a desigualdade na distribuição, uso e posse da terra.
Quanto ao tamanho dos estabelecimentos, Veiga (2012), desafia a localizar evidências
empíricas que permitam afirmar com alguma certeza, as vantagens técnicas e econômicas que
provem a superioridade das distintas formas de produção, quando comparadas ao tamanho da
área dos estabelecimentos, desde que ambos acessem igualmente condições de política públicas
adequadas. Esta perspectiva torna discutível o discurso político, acerca do antagonismo entre
os agricultores “pequenos” e os “grandes”, ao esconder, que o real objetivo de ambos é produzir
excedentes e acumular. Buainain e Garcia (2013) lembram a questão fundamental pouco focada
no debate, é a utilização dos recursos de forma mais intensiva do que os “não pequenos”. O
argumento utilizado para sustentar que os pequenos são mais eficientes que os grandes, não
contribui para explicar a situação na qual vivem e nem para modificar o fato de que, mesmo
explorando intensivamente os recursos do qual dispõem, a maioria das famílias neste segmento
não conseguem gerar renda e riqueza suficiente e superar a pobreza.
Esses agricultores encontram dificuldades em viabilizar a produção de excedentes e,
encontram restrições em cobrir suas próprias demandas de sobrevivência. A necessidade de
economia de escala, está se tornando cada vez uma expressão do novo padrão de
desenvolvimento agrário e agrícola, pois a exigência do modelo tecnológico, combinado com
outros elementos estruturantes premidos pelas mudanças do padrão de acumulação na
agropecuária, tende a refletir negativamente para os agricultores familiares pobres, excluindoos
do processo produtivo.
O “desenvolvimento agrícola” se refere às condições de produção agropecuária
estritamente materiais e produtivas de um dado período. O “desenvolvimento agrário”, são as
interpretações concebidas acerca do mundo rural em suas relações com a sociedade maior
(NAVARRO, 2001). O novo padrão de desenvolvimento agrário e agrícola, segundo Buainain
et al., (2013, 2014) surge a partir da década de 90 caracterizado pelo abandono de apoio do
Estado, a financeirização das atividades agropecuárias, a intensificação da necessidade de
capital, regulação do comércio, intensificação tecnológica e gerencial e acirramento
concorrencial schumpeteriano.
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As dificuldades de investir dos agricultores se deve à capacidade de oferecer garantias
reais ao crédito rural. As causas podem ser as condições edafoclimáticas, ou, as atividades
financiadas não apuram capacidades de converter em renda monetária suficiente para cobrir as
necessidades de pagamento do crédito contratado. O acesso ao crédito não representa garantia
absoluta de sobrevivência aos humores do mercado concorrencial. Os agricultores necessitam
de políticas públicas estruturantes que ofereçam “um mínimo” de proteção socioeconômica e
capazes de elevar a capacidade competitiva, produtiva e de acessar os mercados “imperfeitos”
da agropecuária.
A comercialização dos produtos agropecuários é a remuneração dos agricultores, cujo
objetivo, é prover a manutenção da família e do estabelecimento por meio da geração de
excedentes monetários. Por outro lado, é comum a submissão na maior parte do tempo, ao
aumento aos custos de produção, estagnação ou mesmo a queda dos preços agrícolas
deteriorando rapidamente a renda que os fragiliza frente ao mercado. Uma das alternativas
poderia ser efetivada por meio das cooperativas, mas é um fator limitante na área pesquisada
devido à baixa adesão. Os dados referentes à adesão às cooperativas da população investigada
(Tabela 1) revelaram que 65,8% da amostra não estavam associados a nenhuma cooperativa,
34,2% responderam sim.
Os estados que apresentaram os melhores índices de adesão ao cooperativismo foram o
PR com 14,6% e SC com 10,5%. Os índices mais baixos foram da BA 4,6%, o PA 3,7% e PE
0,9%, justamente as regiões mais fragilizadas economicamente. Essa iniciativa poderia
equacionar, em partes, as desvantagens da restrição de ganhos de escala da produção e, na
minimização dos custos de transação.
Tabela 1 – Associação dos agricultores familiares a cooperativas (crédito, eletrificação,
produção).
Estados
PR (3*)

SC (1*)

PA (3*)

PE (1*)

BA (2*)

Total

Não

N
%

18
8,2

27
12,3

42
19,2

23
10,5

34
15,5

144
65,8

Sim

N

32

23

8

2

10

75

%

14,6

10,5

3,7

0,9

4,6

34,2

N

50

50

50

25

44

219

Total
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%

22,8

22,8

22,8

11,4

20,1

100

Fonte: Dados da pesquisa (2014). *Número de municípios pesquisados por Estado.

Essa faceta é mais uma, entre outras, que consolida a diferenciação social entre os
distintos e heterogêneos estabelecimentos rurais e entre as regiões rurais. Além disso, são baixos
rendimentos líquidos das atividades agropecuárias, onde quase 60% dos agricultores familiares
podem ser enquadrados na linha da pobreza 371 (GUANZIROLI, BUAINAIN, SABBATO,
2012). Metade do contingente da pobreza rural está no Nordeste, em que mais de um milhão de
estabelecimentos possuem menos de 5 ha, (IBGE, 2006), e de sobra, localizados estão
localizados em uma região semiárida com pouco ou nenhuma vocação para a produção agrícola,
exceto em algumas áreas de agricultura irrigada que vem se destacando na produção de frutas,
hortaliças e flores.
Dessa forma, a oferta de assistência técnica, extensão rural, extensão universitária, entre
outras, de forma inovadora, se apresenta como condição essencial para aproveitar melhor os
ativos disponíveis e transformar os sistemas de produção agropecuária, tema a ser ampliado na
próxima seção.

OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
(ATER)

Uma das estratégias defendidas por governos, academia, sindicatos e movimentos sociais
rurais para tornar os agricultores familiares “mais produtivos e eficientes” é o aporte regular de
ATER. Os dados do Censo Agropecuário de 2006, apesar de relativamente defasados, ainda
podem ser considerados para efeito da análise aqui posta. Com base nessas referências, os
agricultores dos estabelecimentos com altas rendas (Valor Bruto da Produção – VBP, superiores
a 10 salários mínimos mensais) demonstraram ser muito mais predispostos a utilizar ATER
(63% deles), do que seus correspondentes da “pequena produção” (VBP entre 1 a 10 SM), em
que 17 % deles obtiveram e optaram pelos serviços de ATER, (IBGE, 2006).

371

Um dos critérios utilizados na definição da linha de pobreza no Brasil considera aquele cuja renda domiciliar

per capita é igual ou inferior a meio salário mínimoVer Rocha (1996).
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Nesse aspecto, existe um espaço enorme para a inserção de outras formas de extensão,
especialmente, a extensão universitária, ao colocar os acadêmicos em contato com a realidade
socioeconômica dos agricultores e, das transformações ocorridas nas regiões rurais, por meio
de projetos multidisciplinares de pesquisa e extensão. Essa opção pode aprimorar os cursos da
pós-graduação e no aperfeiçoamento dos currículos dos cursos de graduação, adequando-os
necessidades e antecipando tendências. A ATER e a extensão universitária podem auxiliar as
famílias rurais a se adaptarem ao constante cenário de mudanças. Por outro lado, se apresentam
em mais uma modalidade do continuum processo de externalização sócio produtiva, assim como
os insumos, crédito, tecnologia, inseridos no desenvolvimento do capitalismo na agricultura.
Levantamos dados sobre a contratação dos serviços pelos agricultores. As cooperativas
foram alvo em 22,4%, a EMATER 15,1%, os profissionais liberais 9,6%, as empresas
integradoras 9,1%, secretaria municipal de agricultura 8,2%, sindicatos de trabalhadores rurais
(STR) 5,9%, secretaria estadual de agricultura 4,1%, ONGs 2,3%, e não souberam ou não
responderam, 23,3% da amostra. As cooperativas são mais presentes no estado do PR e SC com,
7,3% e 8,2% da amostra. O PA teve 1,8%, PE 2,3% e BA 2,7%. A expressão das cooperativas
no Sul do Brasil reproduz uma das características territoriais da longa história de organização
dos aspectos produtivos e na oferta de serviços. Os estados que possuem os percentuais mais
baixos são PE e BA, respectivamente, justamente os que apresentam as maiores deficiências
estruturais e produtivas (tamanho dos estabelecimentos, acesso à água, infraestrutura, etc.).
Cabe destacar que a pesquisa igualmente identificou 85 agricultores (43,58%) que receberam o
serviço de ATER em mais de uma instituição.
Em 2003 a ATER voltou ao interesse do Estado e visava ofertar o serviço aos
estabelecimentos mais fragilizados por meio da Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER), a Lei 12.188/10
(BRASIL, 2010), estabelecendo o novo modelo de ATER pública, gratuita, educativa e
democrática aos “agricultores familiares”, quilombolas, populações tradicionais, adotando a
multidisciplinariedade baseada na “agroecologia” a fim de promover o desenvolvimento rural
sustentável (CASTRO, 2015).
A “nova” política nacional de ATER fortaleceu a extensão rural, tornando-a mais flexível
e complementar às demais formas, como aquelas desenvolvidas pelas universidades, buscando
aproximar as instituições de ensino, pesquisa e extensão. A política de ATER depende de
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orçamento público com a necessidade e, articulada com outras políticas públicas de
desenvolvimento rural. Buainain et al. (2013, 2014) nominou a expressão “saída à francesa”, o
abandono das políticas de Estado, em apoiar com recursos para a agricultura e o meio rural.
GASQUES et al., (2014), ao apontar que entre 1990 e 2009, afirmam que foram reduzidos em
cerca de R$ 100 bilhões os gastos públicos com as “funções rurais” (agricultura e organização
agrária).
Neste contexto, há um paradigma que necessita ser melhor compreendido daqueles que
receberam ATER. Qual foi enfoque prioritário? Assistência técnica ou as ações de extensão
rural? O estabelecimento para ótica produtivista na busca de eficiência econômica de resultados,
ou entendimento em que o espaço rural é concebido como modo de vida, além de uma unidade
econômica apenas. Por estas razões, acredita-se que as estratégias de ATER deveriam estar
muito mais conectadas com políticas de aprendizado, na geração de conhecimentos e autonomia
do saber. Além de auxiliar a elevação do nível educacional das famílias rurais, tema ampliado
na próxima seção.

A EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL: UM OBSTÁCULO A SUPERAR
No Brasil, 79% dos dirigentes dos estabelecimentos rurais não ultrapassaram o Ensino
Fundamental (IBGE, 2017). Helfand, Moreira e Júnior (2014) ao estudar os agricultores de
estabelecimentos situados entre 5 e 500 ha, encontraram correlação entre níveis de escolaridade,
uso de tecnologia e insumos. A elevação da escolaridade dos agricultores se impõe como précondição para atender as necessidades do capitalismo. Bourdieu (1979) defende que a educação
é um dos elementos que auxilia a induzir aos indivíduos à adoção de um modelo sistematizado
na busca de competência ao explicitar o espírito do cálculo e tende a aparecer como
incontestável (BOURDIEU, 1979, p. 15).
A relação entre educação e agricultura não representa nenhum ineditismo, o tema foi
amplamente pesquisado por Schultz (1965) e outros autores considerado em elemento decisivo
para aprimorar o capital humano e utilizar os recursos tecnológicos fundamentais para o
crescimento econômico originário das atividades da agricultura.
A pesquisa buscou dados a escolaridade dos chefes dos estabelecimentos dos agricultores
familiares no universo investigado. O percentual de analfabetos entre os chefes ficou em 15,5%,
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com o ensino fundamental incompleto ficou em 5,0%, com o ensino fundamental completo,
21,5%. Esses dois grupos somados representaram 43,0% da amostra. Com nível médio
incompleto, 32,9%, com nível médio completo, 19,2%, com graduação incompleta, 3,2% e,
com graduação completa, 2,7%. O PA foi a UF que apresentou a maior taxa de analfabetismo
5,9%, o PR ficou com a maior taxa de nível médio completo 6,4%, seguido da BA 4,6%, que
também possui a maior taxa de cursos com graduação completa 1,4%. É uma tendência positiva
em relação a 2006, mas é notório que o acesso à educação deve ser continuamente ampliado
atentando para as transformações, e para a qualidade e melhoria da infraestrutura e da oferta de
pessoal.
O fato é que as regiões rurais, com a democratização da informação, ampliaram as
referências com o meio urbano. Graziano da Silva (1997) vislumbrou essa interdependência ao
analisar as novas funções do rural, diante da crescente urbanização das regiões rurais, cujos
reflexos se fazem sentir na condução das atividades agropecuárias, nos padrões de consumos da
população, no mercado de trabalho e na adaptação e requalificação da força de trabalho
agropecuário.
A princípio isso não deveria causar tanta estranheza. Abramovay (2000), ao tratar sobre a
“nova ruralidade”, afirma que essa é uma etapa do desenvolvimento social a ser vencida com o
avanço do progresso e da urbanização das áreas rurais. A resistência em parte decorre pela
tradição das organizações sindicais e cientistas sociais brasileiros que mantém ainda uma
postura anticapitalista em relação à agricultura (Pedroso, 2014).
Por outro lado, o contínuo esvaziamento do meio rural está forçando o fechamento de
escolas. Das 103.328 escolas rurais, 35.596 foram fechadas nos últimos dez anos (INEP, 2015).
Isso revela que o país ainda não tem um projeto de desenvolvimento, e nem estratégias para
atribuir outro papel às regiões rurais brasileiras (Veiga et al., 2001) para além de sua função
tradicional, a produção de alimentos e matéria prima a baixo custo para outros setores da
economia. Além disso, a exacerbação dos aspectos tecnológicos é um traço marcante do novo
padrão de desenvolvimento agrário e agrícola (Buainain et al. 2014), e exige preparo
especializado dos agricultores e da mão de obra assalariada. A simples adoção de tecnologia
nada serve se não estiver conectada a estratégias de contínuo aprendizado da realidade cada vez
mais complexa da produção agropecuária e das regiões rurais (VIEIRA FILHO, SILVEIRA,
2011).
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Destaca-se por fim, que as instituições de ensino superior poderiam cumprir papel
relevante na sociedade, e na resolução de parte da problemática que aflige o meio rural, a
situação educacional deficitária do meio rural, na medida em que a extensão universitária, de
forma estratégica promove processos interdisciplinares, educativos, culturais, científicos e
políticos, que poderiam promover a interação inovadora e transformadora entre universidade e
outros setores da sociedade, sob o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão (FORPROEX, 2010).
Esses fatores podem ser potencializados para ampliar o portfolio de renda dos
estabelecimentos, tem a ser ampliada na seção a seguir.

A COMPOSIÇÃO DA RENDA MONETÁRIA
Inicialmente, é relevante considerar o estudo de Guanziroli et al., (2012), apontado na
Tabela 2, revela a extensão das rendas líquidas oriundas das atividades agropecuárias entre os
agricultores familiares. Um dado que chama a atenção é o fato do aumento do número de
estabelecimentos dos grupos A (minimamente) e D (consideravelmente) na década registrada
pelo Censo. Retratando-se desta forma um mínimo aumento (0,3%) de estabelecimentos de
agricultores familiares considerados consolidados e um aumento considerável (10,1%) no
número de estabelecimentos considerados como agricultores familiares periféricos. Ao passo
que os grupo B e C (agricultores familiares em transição), registraram diminuição no número
de estabelecimentos em 1,8% e 5,85 respectivamente, no mesmo período.
Tabela 2 – Renda monetária líquida anual da agricultura familiar.
(1996 e Tipos Estab1996 % VBP Renda Área Estab.2006 % VBP Renda Área
A
406.291
8,4
50,6 30.333,00 59
452.750
8,7
69,50
53.236,00 48
B
993.751
20,4 29,3 5.537,00 34
964.140
18,6 15,70 3.725,00
26
C
823.547
16,9 9,4
1.820,00
22
574.961
11,1
4,70
1.499,00
21
D
1.915.780 39,4 10,7 -265,14 16
2.560.274
49,5 10,10 255,00
19
Total 4.139.369 85,1 100
-26,2 4.552.125 87,9 100
-22,8
Fonte: Guanziroli, Buanain e Sabatto (2012), adaptado pelos autores.
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Uma das possiblidades explicativas está na composição das rendas na agricultura
familiar. Para os grupos em transição, as rendas de R$ 3.725,00 anuais (Grupo B) e R$ 1.499,00
(grupo C), não permitem consolidar adequadamente qualquer empreendimento no meio rural, a
não ser a possibilidade de produzir para a subsistência e exposição. Contudo, a vulnerabilidade
pode ser reduzida com políticas adequadas a fim de ampliar a capacidade da reprodução social.
Por outro lado, a renda média auferida em 2006, de R$ 53.236,00 para o grupo A, acena com
possibilidades melhores de manter as atividades produtivas e de reprodução social e material da
família no meio rural, são os que podem “viver da agricultura”. Logo, o aumento em 10,1% no
número de estabelecimentos do grupo D (os periféricos), tende a ser uma questão de tempo para
a exclusão, cuja renda média anual foi de R$ 255,00.
Toledo (2009) ao investigar sobre o endividamento dos agricultores no munícipio de
Salvador das Missões (RS), a partir do crédito rural, revelou dois aspectos controversos. Um
enfatiza que o uso dos recursos dos financiamentos é utilizado, entre as finalidades, para
“pagar as dívidas particulares”, inclusive, despesas com a subsistência e manutenção familiar,
fora do âmbito das atividades agrícolas financiadas, expressão da mercantilização da
sobrevivência das famílias rurais (BERNSTEIN, 2011). Os recursos do crédito rural, são
“pedalados” e se impõem como parte integrante da contabilidade do orçamento familiar, mas
ao buscar outras fontes de crédito não subsidiado anula por completo as vantagens dos juros
equalizados do crédito rural
A outra face controversa se apresenta na opção em vender os bens adquiridos, justamente
para gerar a condição para manter os pagamentos com o agente financeiro em situação regular.
Esse fator, afeta diretamente “os menores”, ou seja, os agricultores mais debilitados
financeiramente, que buscam continuamente outras formas de se autofinanciar. Conterato
(2008), ao estudar os destinos dos recursos, enfatiza que o uso sistemático do crédito rural,
nessas condições se torna um “círculo vicioso” ao alternar financiamentos, dívidas e por fim,
insolvência. No atual estágio da agropecuária brasileira a necessidade contínua de crédito rural
denota o eixo norteador da reprodução social e material dos agricultores como fundamento de
reprodução social e material, que é mais agudo, especialmente para os agricultores familiares
mais fragilizados.
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Dessa forma, o indivíduo vai sendo diuturnamente capturado pelo conjunto das
influências, e esse processo possibilita a emergência de um novo “espírito”. A busca do lucro
por meio da competição impessoal se transforma em fenômeno sociocultural desejado,
compartilhado, cujas justificações e desejos permitem que “[...] se reconheça que a maioria dos
participantes no processo, tanto, os fortes como os fracos, apoiam-se nos mesmos esquemas
para representar o funcionamento, as vantagens e as servidões da ordem na qual estão
mergulhados” (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 2009, p. 42).
Dessa forma, não deve se constituir em surpresa que as atividades agropecuárias sejam
comandadas pelo mesmo “espírito”, qual seja, a busca de lucros que passa a ser o mentor-guia
das mentalidades e dos comportamentos sociais dos agricultores. A maior parte dos esforços
(investimentos, máquinas, equipamentos, capacitação técnica, etc.) são alocados em atividades
que possam gerar renda monetária extraordinária. Abramovay (2012, p. 37) afirma que “Aquilo
que era antes de tudo um modo de vida, converteu-se numa profissão, numa forma de trabalho”,
e que necessita ser remunerada.
A pesquisa empírica deste trabalho buscou informações econômicas traduzidas pelo Valor
Agregado Bruto (VAB)372 das 219 famílias entrevistadas. O VAB é oriundo da exploração das
lavouras temporárias e perenes, produção florestal, vendas de animais, transformação caseira,
autoconsumo, fruticultura, olericultura e produção de forragens. As cifras cominadas aos
produtos cultivados pelos agricultores foram pesquisadas em agências estaduais de
comercialização (valor comercial médio pago na praça local), e na ausência dessa, os preços
praticados nos mercados próximos.
A primeira informação relevante é o VAB anual negativo (devedores) de 8,6% do total da
amostra, em até R$ R$ 12.000,00. Essa deficiência pode estar conectada a entraves estruturais,
administrativos, gerenciais, sanitários ou climáticos, fatores que podem se tornar decisivos na
capacidade de viabilizar a produção agropecuária e gerar os possíveis excedentes econômicos
dos estabelecimentos.
O VAB anual médio auferido dos estabelecimentos de até R$ 25.000,00, corresponderam
a 56,2% da amostra, R$ 7.729,54 anuais, (média de R$ 644,13 mensais por estabelecimento).

372

A definição do Valor Agregado Bruto (VAB) é dada pela diferença entre o Valor Bruto da Produção (VBP) e o

Consumo Intermediário (Cl). (FARIA, 1983, p. 110).
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Foi encontrado a média de 3,83 pessoas por estabelecimento, perfazendo R$ 168,18 mensais.
Os estados apresentaram os percentuais mais elevados foram o PA com 16,8%, seguido da BA
com 13,6%, o que era esperado, SC com 12%, foi interpretado como um dado surpreendente.
PE e PR apresentaram 7,4 % e 6,4% respectivamente. Essas famílias estão vivendo em
condições de persistente vulnerabilidade social e pobreza material em níveis institucionais
insatisfatórios (NAVARRO, 2001) e fortes candidatos a exclusão do processo produtivo.
Os estabelecimentos intermediários entre VABs de R$ 25.001,00 e até R$ 50.000,00
representaram 13,0% da amostra, valor do VAB anual médio de R$ 34.522,56 (R$ 2.876,88
mensais e média de R$ 711,14 por pessoa), 4,6% desses estabelecimentos no PR, 4,1% em SC,
1,9%, no PA em PE 1,0% e na BA 1,4%.
Ao sintetizar os grupos situados entre 50.001,00 a R$ 480.000 eles representaram 21,6%
da amostra pesquisada e estão distribuídos da seguinte forma: no PR foram 11,8%, em SC,
5,1%, no PA, 1,4%, em PE, 0,5% e na BA, 2,8%. Esses estabelecimentos auferiram um VAB
anual médio de R$ 130.548,10 (R$ 10.879,01 mensal, e R$ 2.840,47 por pessoa). Dessa forma,
é possível afirmar que esses seletos estabelecimentos são os que realmente “vivem da
agricultura”, e estão localizados majoritariamente nos estados do PR e em SC que representaram
16,9% da amostra, e 78,24% dos estabelecimentos. Vale destacar que os 21,6% dos agricultores
familiares “capitalizados” da amostra, são aqueles que conseguem acessar os recursos do Pronaf
com mais facilidade, pois são capazes de oferecer garantias aos agentes financeiros
(denominados de Grupo Variável), ou seja, os 26% dos agricultores familiares brasileiros
identificados pelo Censo Agropecuário de 2006, (IBGE, 2006).
Os dados aludem de que está se materializando o processo de diferenciação social,
econômica e produtiva entre os agricultores e entre as regiões rurais brasileiras. A julgar pelos
estratos reduzidos de VAB e juntamente com as condições estruturais e regionais em que esses
agricultores familiares estão localizados, uma parte expressiva está sendo nitidamente
encurralada (NAVARRO, CAMPOS, 2013). Desse modo, se torna razoável debate sobre a
questão da sobrevivência dessa parcela da agricultura familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Inicialmente, relacionado à estrutura fundiária, é possível aludir pela expressão da
diferenciação social entre os agricultores e entre as regiões rurais, onde uma parcela reduzida
tem possibilidade de viver e se reproduzir social e materialmente, a partir das atividades
agropecuárias e uma parcela significativa é convocada a se retirar do campo, a medida que
avança o processo de mercantilização da vida no meio rural.
Do ponto de vista da disponibilidade de ATER para agricultura familiar, embora
persistam suas principais estruturas oficiais no país, é possível concluir pela forte segmentação.
Uma parte, representada pela oferta de assistência técnica “pura” com viés cada vez mais
produtivista e associado às tecnologias emergentes. A outra, a extensão rural, embora avance
singularmente, denota-se a fragilidade e deficiência de ações extensionistas com caráter
inovativo e transformador no meio rural.
Por outro lado, os resultados induzem a concluir-se que nos estados investigados a
estrutura produtiva é heterogênea e associada ao baixo nível de escolaridade, retratam
necessidades de melhorias nas ações de educação, extensão rural, universitária entre outras
ações extensionistas capazes de promoverem o desenvolvimento sustentável no meio rural.
Conclui-se ainda que a renda é desigual, pois os resultados apontaram que apenas 20% dos
agricultores da amostra demonstraram possuir condições de viver da agricultura em condições
satisfatórias.
Por fim, os estados que apresentaram os resultados mais expressivos em quase todos os
critérios acima elencados foram o Paraná e Santa Catarina, sendo os mais integrados aos
mercados. Os estados de Pernambuco, Bahia e Pará apresentaram o maior contingente de
agricultores familiares em situação de fragilidade, e evidenciam entraves estruturais expressivos
que bloqueiam em grande parte as possibilidades de reprodução social e material a partir das
atividades agropecuárias que acenem com o provimento satisfatório das necessidades
institucionais mínimas. Esses agricultores necessitam de políticas estruturantes de
desenvolvimento rural de médio a fim de ampliar as possibilidades de reprodução social e
material em cenários de crescente tensionamento concorrencial e seletivos.
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RESUMO
No Brasil, a matriz energética nacional obteve um ganho incremental, a partir da
institucionalização do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). A criação
do Selo Combustível Social (SCS), associado ao PNPB, promove a inclusão social, uma
identidade inédita, no plano internacional, fazendo com que 53.839 propriedades familiares
acessem este mercado, com condições diferenciadas no RS. A teoria analisou contribuições da
Nova Economia Institucional e a Economia dos Custos de Transação. A metodologia ancorase,
sob enfoques, qualitativo e quantitativo, e envolveu 35 dirigentes ligados a oito (8) cooperativas
agropecuárias e a oito (8) indústrias, além de 10 atores vinculados a organizações
governamentais, sindicais e demais experts, no RS. As conclusões apontam para a ocorrência de
um conjunto de custos de transação na contratação de matéria-prima familiar (ex-ante e expost),
sendo os de maior impacto, os custos com o bônus (prêmio) e a Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER).
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ABSTRACT
In Brazil, the national energy matrix obtained an incremental gain, from the institutionalization
of the National Program of Production and Use of Biodiesel (PNPB). The creation of the Social
Fuel Seal (SCS), associated to PNPB, promotes social inclusion, an unprecedented identity, at
the international level, making 53,839 family properties access this market, with differentiated
conditions in RS. The theory analyzed contributions of the New Institutional Economy and the
Economy of the Costs of Transaction. The methodology is anchored, under qualitative and
quantitative approaches, and involved 35 leaders linked to eight (8) agricultural cooperatives
and eight (8) industries, in addition to 10 actors linked to governmental organizations, trade
unions and other experts in RS. The conclusions point to the occurrence of a set of transaction
costs in the contracting of family raw materials (ex-ante and ex-post), being the ones with the
greatest impact, the costs with the bonus (premium) and the Technical Assistance and Extension
Rural (ATER). Keywords: Biodiesel, social fuel seal, transaction costs
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1-

INTRODUÇÃO

Institucionalizado em 2005, a partir da criação do Programa Nacional de Produção de
Biodiesel (PNPB), este se constitui através de um conjunto de marcos regulatórios,
implementados em forma de lei (decretos e instruções normativas), as quais disciplinam o
funcionamento da produção e consumo de biodiesel, no Brasil. Foi colocado em operação
efetivamente em 2007, quando entram em cena diversas empresas de produção de biodiesel no
Brasil, cujo biocombustível é adicionado ao diesel mineral de forma obrigatória a partir do ano
de 2008, segundo orientações de mercado, determinadas e coordenadas pelo governo federal,
autor do mesmo.
Diferentemente de outras cadeias produtivas (CP), que operam com oferta e demanda
regradas absolutamente pelo mercado livre, o biodiesel brasileiro, a partir da institucionalização,
atingiu sua fração de mistura de 7 % junto ao óleo diesel mineral em 2013, porém, de forma
controlada pelo governo, ou seja, amplamente institucionalizado.
A institucionalização deste mercado bioenergético diferencia-se de outras regiões do
mundo, as quais iniciaram a partir de regras e normas de produção muito amplas, como o
ocorrido na Alemanha e na França especialmente na década de 1990. Em decorrência dessa
política, o produto era misturado no momento do abastecimento e na proporção definida pelo
consumidor, o que acabou sendo pouco eficiente, ora por falta de produto, ora por problemas de
qualidade e especificação físico-química, obrigando os países a um redimensionamento dos
programas internos, visando a sua sustentabilidade (KNOTHE et al., 2006).
A produção de biodiesel no Brasil está associada a uma estratégia mais ampla de redução
dos gases de efeito estufa, além dos enfoques econômicos e sociais. Entretanto, em que pese o
enfoque ambiental, o PNPB vem sendo estruturado e a sua consolidação como programa
nacional parece perpassar por uma série de mudanças estruturais e organizacionais neste
mercado, desde sua criação em 2005. Exemplo disso seria, de um lado, aumentar o uso de etanol
na rota de transesterificação do biodiesel e de outro, a diminuição do uso e dependência da
cultura soja, para este propósito; dado que são procedimentos que absorvem certa crítica
ambiental, em razão de seus fatores de produção e repercussão no meio ambiente.
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Um fator interessante deste programa no Brasil e reconhecido mundialmente reside na
combinação entre mecanismos contratuais de mercado e as preocupações sociais. Este fato tem
levado o PNPB, assim como outros programas inovadores, ao enfrentamento de alguns
importantes desafios à sua implementação, como a ausência de competitividade de algumas
matérias-primas para o biodiesel (um exemplo disso, são as preocupações do uso do óleo de
mamona na Região Nordeste, pois as empresas ligadas à indústria oleoquímica acabam pagando
preço maior para o óleo do que o preço exigido pelo refino das empresas de biodiesel), levando
à falta de cumprimento de contratos relativos ao fornecimento de matériaprima para as empresas
de biodiesel (FAO, 2011).
Para a Food and Agriculture Organization (FAO), produtores de pequena escala tornamse bastante dependentes da indústria de biodiesel. Estes, por sua vez, acabam não tendo
condições necessárias para negociar contratos em seu favor, isto no momento da venda de suas
matérias-primas e mais notadamente quando o mercado é dominado por poucas usinas de
biodiesel (FAO, 2011).
Entretanto, como forma de incentivar dois grandes propósitos, a saber - i) a diversificação
na oferta de matérias-primas e ii) a inclusão dos agricultores familiares neste mercado, o governo
federal criou o Selo Combustível Social (SCS) 375 , estratégia que exige das empresas o
compromisso de promover a inclusão social, via Agricultura Familiar.
A política brasileira de biodiesel, desde sua origem, impulsiona o Estado como
interventor no formato organizacional e nos incentivos (fiscais, financeiros, tributários, etc.), a
partir dos quais se constitui um determinado mercado, que assim não se organiza a partir da
injeção de recursos próprios, indo além de um caso de integração contratual apenas, típico das
modalidades conhecidas de supply chain (ABRAMOVAY, 2009). Neste sentido, o PNPB
constitui-se num mercado que se origina a partir de uma intervenção governamental, visando
assegurar mecanismos de estímulo e participação de agricultores familiares na composição da
sua matriz produtiva, a partir da motivação para o cultivo de matérias-primas alternativas (até
então pouco empregadas).

375

Selo Combustível Social: componente de identificação concedido pelo ex Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) a cada unidade industrial de produção de biodiesel, que cumpre os critérios descritos na Portaria
de nº. 60/2012 e que confere, ao seu possuidor, o caráter de promotor da inclusão social dos agricultores familiares,
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), conforme estabelecido
no Decreto n° 5.297, de 06 de dezembro de 2004, ou outro que venha a substituí-lo (MDA, 2017).
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Este processo instituído e em vigor, ao que tudo indica, parece ter provocado algumas
importantes mudanças estruturais no mercado do biodiesel brasileiro e nas instituições que o
cercam. Entre os indícios, o vínculo declarado entre a oferta de matéria-prima para a produção
de biodiesel e a geração de renda na agricultura familiar, sob patrocínio do Estado e da
operacionalização das empresas privadas, sem contar a legitimação contratual por parte do
sindicalismo, fato inédito no plano internacional (ABRAMOVAY, 2009). Logo, é razoável
estimar que tais mudanças passem a requerer diferentes formas de organização da produção,
novos arranjos nas cadeias produtivas, ambientes de cooperação dentro de complexos
agroindustriais altamente competitivos e, sobretudo, um novo olhar frente às transações
envolvidas em torno deste mercado.
Contudo, alimenta-se a tese de que o formato e a gestão do selo social se traduzem em
uma importante fonte de custos de transação (bônus, assistência técnica e extensão rural, custos
administrativos do processo, assimetrias de informação, entre outros), os quais transcendem a
esfera da ‘firma’, estando assim impregnados nas diversas instituições que atuam na governança
do selo social, no país.
Desta forma, visando propor uma investigação, cuja base está nas relações que envolvem
o selo social entre as empresas de biodiesel, busca-se compreender o comportamento das
transações envolvidas na compra de matérias-primas agrícolas de origem familiar pelas
indústrias, em primeiro plano, e, por conseguinte, suas relações contratuais junto às organizações
cooperativas agropecuárias e indústrias de biodiesel, com a interveniência das organizações
sindicais e da instituição governamental envolvida neste processo.

2-

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Economia dos Custos de Transação e Nova Economia Institucional
Na concepção inicial dos estudos ligados aos custos de transação, está imbricada sua
importância e correlação à existência de mercados eficientes, os quais, por sua vez, importam
ao crescimento e desenvolvimento econômico. Nesta lógica, as instituições adquirem
importância quanto mais consideráveis forem os custos de transação, correlação que não pode
ser levada simplesmente como verdade absoluta (North 1990). Entretanto, a observação do fato
das transações que ocorrem no mercado possuírem um custo, serviu para Coase, em 1937, como
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uma explicação do porquê uma única firma não seria capaz de produzir tudo exclusivamente
para um determinado mercado (COASE, 1937). Esta proposição analítica é, pois, um marco
conceitual importante ao surgimento da Teoria dos Custos de Transação (TCT), cuja perspectiva
possui como grandes precursores Ronald Coase e Oliver Williamson.
A literatura aponta que os custos de transação ocorrem de diversas formas, e seguindo
North, depara-se com alguns exemplos: i) altos custos de informação, onde as partes de uma
transação detêm informações, de forma assimétrica; ii) os incentivos gerados por instituições
podem ser passíveis de ‘ludibriação’ (trapaças), absorvidos por aproveitadores, contribuindo
para um mercado imperfeito, ou seja, alguém ganha a mais ou é privilegiado em razão da
transação; iii) a quantificação dos atributos de valor dos bens e serviços, bem como o
desempenho de agentes, pode resultar em altos custos de transação (quando compra-se um
imóvel ou adquire-se um serviço médico, por exemplo); e iv) os custos de determinados
contratos podem aumentar, a medida em que aumenta as especificidades dos direitos neles
contidos, a exemplo: altos gastos com mediação ou execução contratual (NORTH, 1990).
A Nova Economia Institucional (NEI) é iniciada com os estudos das organizações, sob o
enfoque dos custos de transação, realizada por Coase (1937). Ali, os custos associados às
transações formam a base da análise central da firma (designação econômica de organizações),
onde a racionalidade limitada (ver item 2.4.1) é peça fundamental no exame de tais custos. Dali
em diante, a análise conceitual, relativa aos custos de transação, possui diversas abordagens e
fundamentos. O quadro 1, a seguir, busca contextualizar as principais contribuições da teoria da
Economia dos Custos de Transação (ECT) e seus respectivos autores mais expressivos para o
contexto.
Autor e Linha
Progressiva
Coase (1937)
Coase (1992)
Arrow (1969)

Fundamentação Conceitual (visões
clássicas)
É o custo de realizar uma transação através de uma troca no mercado.
É o custo de buscar informações, negociar e estabelecer contratos.
São os custos de administrar o sistema econômico e colocá-lo em funcionamento.

Williamson
(1985)

São distintos em ex-ante (custos de relação, negociação e salvaguardas
contratuais) e ex-post (relacionados aos custos da má adaptação das transações ou
acordo). As transações possuem três características fundamentais: a especificidade
dos ativos, a frequência e a incerteza.
Os custos se dividem em: custos de measurement (medir) e de enforcement
(aplicar, executar).
São os custos sujeitos ao conjunto de operações envolvidas em um sistema
econômico e que ocasionam agregação de valor ao produto final.

North (1990)
North (1994)
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Zylbersztajn
(1995)

São os custos de definir e de garantir direitos de propriedade em uma transação.

Hodgson (2002)

A ECT é um exercício de análise institucional, que permite o seu uso
comparativamente.

Quadro 1. Fundamentações Conceituais Relevantes sobre Economia dos Custos de Transação (ECT).

Inicialmente para Coase (1937), os custos de transação estão relacionados à condição de
uma determinada troca no mercado, o que denominou ainda de custos de mercado. Com o passar
do tempo, associou como decorrentes, fundamentalmente, da tentativa de obtenção das
informações relacionadas às operações de mercado e da negociação e estabelecimento dos
contratos (COASE, 1992). Por outro lado, entendido como custos associados à administração
do sistema econômico, logo passam a existir, ao se colocar em funcionamento o sistema
econômico (ARROW, 1969). O que, para Williamson (1985), continha caráter interdisciplinar,
pois tratava de integrar direito, economia e organizações, a partir de um enfoque microanalítico
para o estudo das organizações econômicas.
As variáveis que vêm compor ‘custos’ se distinguem, diferencialmente, em ex-ante e expost. O primeiro designativo descreve os custos de desenvolver relações, de procurar, de
preparar, bem como de negociação e de salvaguardas criadas, via contrato formal ou informal;
a exemplo, os custos com a formalização da transação, de localização de clientes e fornecedores,
de produzir acordos, de ensinar a produzir (WILLIAMSON, 1985). Já o segundo é relacionado
aos custos da má adaptação das transações ao acordo, aos custos das negociações em que se
incorrem quando há esforços para corrigir o estabelecido, tal como custos associados ao
estabelecimento e à manutenção das estruturas de governança e custos de manutenção dos
compromissos estabelecidos, formal ou informalmente, considerando, ainda, monitoramento e
ajustamentos (WILLIAMSON, 1985). Muito embora, advindas em uma ‘segunda época’, estas
atribuições conceituais possuem confluência nas definições de Coase (1937), quando menciona
a existência de três categorias relevantes de custos de transação, relacionadas às trocas que
ocorrem no mercado, sendo estas: i) custos de informação e procura; ii) custos de decisão e
barganha; e iii) custos de controle e execução.
Observando este contexto de outro ângulo, North (1990) sugere que os custos de
transação se dividam em dois: i) os custos de measurement; e ii) os custos de enforcement. O
primeiro, relacionado à dificuldade dos agentes em conhecer de fato o objeto da transação em
curso (por exemplo, problemas ligados à assimetria de informação). O ponto crucial, aqui, recai
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na impossibilidade do conhecimento da qualidade do produto de forma ‘ex ante’ pelo agente
comprador em uma transação, fragilizando o processo de troca, anulando possíveis ganhos de
comércio. Já, quanto ao segundo, os custos de enforcement, por sua vez, referem-se à incerteza
que os agentes têm sobre a propriedade do bem a ser trocado e, portanto, relacionam-se a
problemas de legitimidade da transação a ser efetuada. Portanto, a preocupação do autor neste
volta-se a transações complexas, que envolvem bens consumidos e produzidos ao longo do
tempo, e não meramente a trocas simples e que ocorrem, eventualmente, uma única vez
(NORTH, 1990), a exemplo das contratações de matéria-prima familiar no mercado do
biodiesel.
Relevante destacar que no caso da indústria de biodiesel, os ativos se concentram em
locais de origem de matérias-primas agrícolas, ficando condicionada à localização destas.
Entretanto, quando se refere à jusante, a tendência é a localização mais próxima do consumidor,
minimizando-se, desta forma, os custos de transação, já que a especificidade do ativo representa
o principal fator na tomada de decisão (WILLIAMSON, 1985).
Hodgson (2002) considera que a ECT é um exercício de análise institucional que permite
a análise comparativa, uma vez que o ambiente institucional compreende as instituições de
governança e por assim as instituições acabam surgindo para regular comportamentos
individuais, os quais podem ser mensurados, comparados.
Por isso, por tratar-se do tema que envolve a cadeia do biodiesel, onde os agricultores
estão inseridos, compreender condições de ordem e desordem é essencial para entender o
processo de mudança econômica que ocorre neste mercado, constituído, neste estudo, pelo setor
agroenergético e suas normas, competitividade e eficiência envolvidas. A ordem é o mecanismo
de redução das incertezas, uma vez que as instituições oferecem uma maior previsibilidade na
interação humana, já, por outro lado, a desordem, além de aumentar as incertezas, produz
relacionamentos instáveis, tanto políticos, quanto econômicos em relação aos mercados
(NORTH, 2005). A preocupação central de North não está tanto nas diferentes formas de
organização das firmas, em razão da existência de determinados custos de transação, mas, sim,
no processo de desenvolvimento em si, justificando que sociedades, onde mercados não se
estabeleçam de forma escalar, fruto de altos custos de transação, não conseguem nem ao menos
prosperar na divisão do trabalho, sendo incapazes de criar meios necessários para expandir
negócios, sem que estes resultem em círculos virtuosos de crescimento (ABRAMOVAY, 2004).
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Complementarmente, sobre o comportamento das organizações envolvidas nos
mercados, Ebers (1999) aponta que a organização em rede afirma-se superior à integração via
mercado, na medida em que permite reduzir os custos de transação, e superior à integração pela
hierarquia, uma vez que se liberta das (des)economias de escala, próprias das organizações de
grande dimensão.

3. METODOLOGIA
Como ponto central esta pesquisa analisa os direcionadores de custos de transação nas
relações de contratação de matéria-prima, dentro dos critérios do selo combustível social, do
PNPB, no Estado do Rio Grande do Sul.
Para o delineamento da pesquisa, utilizou-se o método de estudo misto, reunindo os
enfoques qualitativos e quantitativos, em uma única pesquisa. Pois as alternativas se
complementam e não se excluem. Ainda, a pesquisa assume caráter aglutinador, pluralista, a
partir de alegações paradigmáticas, baseadas em elementos pragmáticos, coleta de dados,
informações numéricas e informações de texto (YIN, 2005).
A pesquisa concentra sua ação, prioritariamente, sobre a indústria gaúcha de biodiesel
(empresas produtoras) e em cooperativas agrícolas. Tem ainda como coadjuvantes, outras
organizações, que desempenham o papel de experts para a construção da pesquisa, sendo eles,
os seguintes: Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – FETAG RS
e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; Federação da
Agricultura Familiar – FETRAF SUL; Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA,
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; Associação dos Produtores de
Biodiesel do Brasil – APROBIO; Sindicato da Indústria de Biodiesel do Estado do Rio Grande
do Sul – SINDIBIO RS e a Cooperativa Central Agroindustrial Noroeste Ltda. - COCEAGRO,
localizada na cidade de Cruz Alta/RS.
Das organizações governamentais, o MDA foi o responsável pela gestão do selo
combustível social e definidor das principais regras, instruções normativas, portarias que
regulamentam o selo, e o faz consultando as lideranças das organizações sindicais, tanto as
ligadas à agricultura familiar, quanto à indústria.
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Desta forma, esta pesquisa envolveu 35 dirigentes ligados a oito (8) cooperativas
agropecuárias e a oito (8) indústrias, além de 10 atores vinculados a organizações
governamentais, sindicais e demais experts, que atuam de forma direta e indireta nos processos
de contratação de Matéria Prima Familiar (MPF) no RS. Aplicou-se ainda questionários e
entrevistas semi-estruturadas para consolidação das informações da pesquisa.
Do ponto de vista da sistematização dos resultados, inicialmente, os dados qualitativos
foram analisados pela sistematização do autor e os dados quantitativos foram tabulados e
analisados, de forma conjunta e complementar aos qualitativos, utilizando-se o software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
O modelo teórico desenvolvido facilitou a identificação e a qualificação dos principais
custos de transação, que ocorrem na cadeia de suprimentos do biodiesel gaúcho, ligados à fração
que compõe o selo combustível social.
4. RESULTADOS

4.1-Custos Ex-ante: Preparar, Negociar e Elaborar Contrato
O cumprimento dos todas as fases contratuais são importantes para o desenvolvimento
do mercado que envolve a contratação de MPF, visando a produção competitiva do biodiesel. O
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA foi, até final de 2015, a instituição que
determinou do ponto de vista legal esta organização produtiva, por meio da instituição formal
(leis, decretos, portarias) que regulamentam este processo, ação sucedida, em partes pelo
MAPA. Nesta ótica, buscando-se identificar nas fases que antecedem a elaboração de contrato
(fase ex-ante), aponta-se os direcionadores de custos de transação encontrados neste processo e
o grau de importância de cada um, com relação ao conjunto de indústrias de biodiesel e
cooperativas agropecuárias estudadas, conforme o gráfico 1.
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Gráfico 1. Custo de Preparar, Negociar e Elaborar Contrato.

Em primeiro plano, pode-se inferir que os custos relacionados às despesas
administrativas, de preparar, negociar e elaborar contratos, foram os mais importantes, do ponto
de vista da indústria e, diminuída sua importância, no que tange ao conjunto de cooperativas
agropecuárias analisadas. Como explicação para este contexto, a procura pela realização
contratual parte geralmente das empresas, afinal, são elas que precisam garantir, com
antecedência, volumes significativos de matéria-prima familiar e informar ao MDA
cotidianamente por meio do sistema SABIDO. Consequentemente, a indústria se importa mais
com despesas advocatícias, de especialistas e consultorias, para esta fase contratual,
principalmente no que tange às negociações dos contratos a serem firmados a posterior. Já às
cooperativas cabe analisar as propostas recebidas e se posicionar em relação aos
‘negócios/ofertas’, especificamente neste momento da transação (ex-ante), por isso a relação
diferenciada entre indústria e cooperativas neste ponto, conforme demonstrado no gráfico acima.
Na sequência, verifica-se que a indústria tem despendido de um maior tempo de
ocupação de gerentes/coordenadores para com as políticas e estratégias internas de captação de
MPF, deixando de operar, em muitas ocasiões, com outros negócios, alternativamente tão ou
mais importantes; o que se traduz, de forma indireta, em um importante custo de oportunidade,
na visão da indústria, porém, considerado apenas com razoável importância pelas cooperativas
estudadas. Já os custos de deslocamento, visitas e hospedagem, nesta fase pré-contratual, são,
razoavelmente, importantes para as cooperativas, com menor grau de importância, no que
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concerne à indústria. Isto se justifica pelo fato de que as cooperativas possuem, de modo geral,
uma preocupação maior com a fidelização do seu quadro social, seja pela relação histórica com
o agricultor familiar, seja pela forma como se comunica com o seu associado, via programas de
rádio, assembleias, entre outras; e a indústria tem se utilizado mais das relações negociais com
as cooperativas para organizar sua base de suprimento, salvo minoria de empresas que opta pela
captação de MPF diretamente com o agricultor familiar.
Quanto aos custos de busca de informações no mercado, abordado por North (1990),
aqui, nesta pesquisa, relacionados à produção, produtividade e disponibilidade de matériaprima
na região, o grupo de cooperativas considerou entre pouco e razoavelmente importante,
enquanto que a indústria, o caracteriza como pouco importante. Esse resultado se deve ao fato
das cooperativas não estarem muito preocupadas com o produto, afinal, de uma ótica generalista,
ela comercializa toda a produção, durante todo o ano, e estoca eventualmente por razões de
necessidade de entrega escalonada do produto contratado ou, ainda, aguardando por melhores
preços no mercado. Já, da parte da indústria, ela detém aparato próprio para captar informações
no mercado e não as qualifica como custo transacional, pois utiliza do mesmo departamento
responsável pelas aquisições gerais de matéria-prima, seja de origem familiar ou não. Aqui,
ressalta-se a percepção de que, na totalidade de industrias analisadas, ocorreu ampliação do setor
denominado comercial em razão da captação de MPF, o que caracteriza, desta forma, como
custo transacional na divisão setorial da indústria.
Com relação aos custos cartoriais, a discussão indica como um custo que varia de pouco
importante a nada importante; de qualquer forma, o grau de importância aumenta em relação à
indústria, pois esta é a responsável pelo desembolso destes custos, ficando a cooperativa com as
responsabilidades dos encaminhamentos burocráticos, dentre eles, recolher assinatura do
presidente e/ou gerente comercial, direcionar-se aos cartórios para o reconhecimento de firma,
repassar à indústria para controle, organizar prestação de contas ao MDA e auditorias
estabelecidas pela receita federal, com a interveniência do próprio MDA. Portanto, embora
considerado como ‘custo baixo’ pela grande maioria dos respondentes, ele está impregnado ao
selo combustível social, pois é exigido pela Portaria nº. 60/2012, que disciplina a concessão do
selo social, no país.
Quanto aos custos ex-post, relacionados ao segundo momento nas transações contratuais
de matéria-prima familiar, subdividiu-se em três categorias, assim pensadas: i) custos de medir
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e monitorar contrato; ii) custos de cumprimento dos contratos; e iii) custos de adaptação às
mudanças ambientais, o que North (1994) preferiu denominar, simplesmente, de custos de
enforcement, ligados à execução dos contratos.

4.2-Custos Ex-Post: Medir e Monitorar Contrato
Com relação aos custos de medir e monitorar contratos, verificou-se que, em torno da
variável Assistência Técnica e Extensão Rural e da variável Deslocamento, Hospedagens e
Alimentação (para visitar áreas de plantio), estão representados, qualitativamente, os principais
custos de transação, nesta fase do desenvolvimento contratual, conforme demonstrado no
gráfico 2, os quais significam os investimentos em recursos humanos e operacionais
respectivamente desembolsados pelas organizações.

Gráfico 2. Custos de Medir e Monitorar Contratos.

Em se tratando do custo com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), percebese
um grau máximo de importância neste contexto, tanto para a indústria quanto para as
cooperativas em estudo e tal variável refere-se aos custos e investimentos com recursos
humanos. A ATER é uma ferramenta exigida pelos critérios do selo social, já descritos
anteriormente, e deve ser prestada, de forma obrigatória e gratuita, aos agricultores familiares
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dos quais se adquire matéria-prima, sendo esta uma pré-condição para a concessão do selo
combustível social à indústria.
Em diversos casos estudados, ela é prestada de forma direta, mais precisamente, quando
a indústria define, de forma estratégica, pela aquisição de matéria-prima diretamente dos
agricultores familiares, sem a interveniência da(s) cooperativa(s), porém, na maior parte das
situações estudadas, a aquisição de matéria-prima se dá de forma indireta, por intermédio das
cooperativas, detentoras da declaração de aptidão ao PRONAF (DAP jurídica).
Diagnosticada tal ocorrência, mais ou menos constante, a indústria negocia uma
remuneração para que a cooperativa, através dos seus profissionais, técnicos(as) e
engenheiros(as) agrônomos(as), preste a ATER aos agricultores familiares, dos quais se fará
aquisição de matéria-prima, posteriormente. Entretanto, chama-se especial atenção para dois
outros aspectos importantes, a saber: i) o modelo de ATER a ser disponibilizado aos AF’s é
definido, de forma conjunta, entre indústria e representação dos agricultores familiares, no caso
em estudo, a FETAG e a FETRAF Sul, hegemonicamente, as quais devem aprovar os termos e
o plano de ATER para cada modelo de contrato de aquisição de MPF, a ser realizado; e ii)
quando da realização de ATER, de forma indireta, a indústria (responsável perante o selo)
negocia, com a representação do sistema cooperativo (a FECOAGRO no RS), as condições e
preços a ser pago pela ATER, a ser disponibilizada pelas cooperativas do estado.
Desta forma, contudo, os acordos negociais entre as partes estabelecem entre R$ 0,30
(trinta centavos) e R$ 0,50 (cinquenta centavos) por saca de soja familiar, a ser adquirida como
valor que a indústria deve desembolsar para este custo. Neste sentido, o que é possível constatar
na prática é a ocorrência de livre mercado na maior parte das negociações ocorridas, criando-se,
em diversos momentos, ambientes conflituosos entre a indústria e as organizações, inclusive em
detrimento do ingresso de grande número de indústrias de fora do estado, que realizam, aqui,
suas transações contratuais relacionadas à MPF. Dito isto, pode-se inferir que o livre mercado
favorece mais a quem oferta MP (neste caso as cooperativas) do que aos demandantes
(indústria), que por vezes devem se submeter à competitividade deste mercado, com
desigualdade de condições, principalmente, quando se trata das indústrias de fora do estado do
RS.
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Ainda, a ATER, segundo as normas do selo combustível social, precisa obter a anuência
da representação sindical, que endossa sua participação nas negociações para o estabelecimento
do modelo de contrato e critérios da prestação de ATER.
Na sequência, como já era esperado, os custos adicionais referentes ao deslocamento, a
hospedagens e à alimentação, entre outros, destinados aos profissionais que realizam a ATER,
é considerado como muito importante pela indústria e importante para a cooperativa. A razão
disso, por um lado, é o alto custo que esta variável representa nas organizações e, por outro, seu
desembolso recai, de forma mais intensiva, sobre a indústria de biodiesel.
No que tange aos custos de monitorias e auditorias dos contratos, o grupo de cooperativas
pesquisadas considera como importante, já que são organizações que fazem a ‘ponte da matériaprima familiar’, entre a indústria e os agricultores familiares; logo, compete a elas a organização
de todas as relações contratuais familiares (montante e jusante). Entretanto, esta variável, quando
nas relações comerciais tradicionais (que não envolvem o selo), é totalmente desnecessária, por
isso a importância do custo de transação observado. Já, para a indústria, considera-se como
razoavelmente importante, pois, a organização dos contratos é cotidiana e efetuada por
departamento exclusivo para este fim, todavia, este departamento dilui a respectiva ação entre
outras conduzidas, dando uma conotação de razoabilidade no grau de importância deste fator.

4.3-Custos Ex-Post: Cumprimento de Contrato
No que tange aos cumprimentos dos contratos, a ocorrência de custos de transação
encontra seu limiar máximo na variável bonificação da MPF (chamada de Bônus), conforme
demonstra o gráfico 3.
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Gráfico 3. Custos de Cumprimento do Contrato.

O grau muito importante, atribuído pela indústria à variável bônus refere-se ao fato de
que cabe a ela o desembolso para o pagamento desta despesa, considerada de alto impacto nos
custos e finanças da indústria, além de um alto custo de transação. Este custo refere-se ao
pagamento de um ‘plus’, sobre o preço de mercado regional da matéria-prima adquirida da
agricultura familiar, chamado de bônus; este valor tem sido negociado, ano a ano, entre as
indústrias do setor, lideradas pelo SINDIBIO RS; as lideranças sindicais, como a FETAG, a
CONTAG e a FETRAF SUL, protagonizam a grande maioria das negociações, no Estado do
RS.
Entre os anos 2007 e 2011, o valor do bônus pago por saca de soja e canola, aos
agricultores familiares, foi negociado em R$ 1,00 (um real), além do preço praticado no
mercado, local ou regional, destas culturas. Porém, da safra 2012/2013 em diante, o preço do
bônus ficou estabelecido para ‘a partir de R$ 1,00’; ou seja, prima-se para um “mercado livre na
bonificação”, o qual tenha, como ponto de referência e partida, a bonificação mínima de R$ 1,00
(um real), por saca de matéria-prima adquirida. Neste sentido, é possível constatar-se que, em
alguns locais/regiões, este valor pode chegar a R$ 1,80 (um real e oitenta centavos), por saca de
produto adquirido, tamanha disputa que ocorre pela captação de MPF. Dentre as variáveis, o
bônus é um custo de transação que condiciona determinada troca no mercado, conforme descrito
por Coase (1937), que denominou de ‘custo de mercado’, sem o qual em muitas ocasiões a
transação não se efetiva.
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De outra parte, sob a percepção das cooperativas entrevistadas, considera-se o custo do
bônus como razoavelmente importante, pelas seguintes razões: i) na maior parte das situações é
a indústria que desembolsa este ‘plus’, quando adquire a produção das cooperativas ou
diretamente do agricultor familiar; entretanto, ocorre que a maior parte das cooperativas adianta
ao produtor familiar este ‘plus’, no momento que o produtor fatura (vende) a produção,
repassando este custo para a indústria a posterior e gerando, com isso, um custo de transação por
ter financiado esta operação; ii) ocorre situações em que as cooperativas, ao adquirir e faturar
todo o volume de matéria-prima dos seus associados familiares, ao mesmo tempo, bonifica este
produto, entretanto, não consegue vender ou entregar toda esta produção à industria via
contratos, restando-lhe, deste modo, custos adicionais ao processo, uma vez que ela prima por
não discriminar seu associado familiar e acaba bonificando todos os AF’s associados.
Neste sentido, analisando com maior profundidade esta variável, aponta-se que a
oscilação do preço do bônus sobre a MPF traz consigo a indústria como sua maior prejudicada,
em primeiro plano, pois, de um lado, ela comercializa volumes significativos de biodiesel nos
leilões da ANP a preços competitivos e, por outro, não conhece o preço final da matéria-prima,
que deverá adquirir e transformar para, então, honrar seu compromisso com as entregas do
biodiesel final. Desta forma, o processo decisório da indústria se constrói em um ambiente de
racionalidade processual, ou seja, a partir de realidades subjetivas e, ao mesmo tempo, incertas
(NORTH, 1999). Em segundo lugar, as próprias cooperativas se prejudicam, pois algumas
precisam competir com a indústria pela aquisição de MPF e, para tal, precisam bonificar o AF,
sendo repassado este custo à indústria, posteriormente, inflacionando o bônus e, por conta desse
círculo, aumentando os custos de transação.
Com relação à quebra contratual, percebeu-se um custo transacional considerado de
pouca importância para a indústria e nada importante pelas cooperativas entrevistadas. Ocorre
que, na dinâmica estabelecida para as aquisições de matéria-prima familiar (a montante), a
contratação por antecedência (antes de a cultura ser implantada), chamada ainda de ‘contratos
antecipados’, é uma prática que norteia as relações de mercado de venda do biodiesel (jusante),
a ser comercializado nos leilões da ANP. Esta produção, por sua vez, está sujeita aos riscos dos
fatores ambientais, os quais têm interferido, significativamente, nos últimos anos sobre a
produção provocando quebras de safras e por consequência quebra de contratos (proporcional
ou integral), o que altera a freqüência e a regularidade nas transações contratuais. Entretanto,
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tanto para a indústria quanto para as cooperativas estudadas, os volumes ‘pré-contratados’ são
ajustados, sempre que necessário e possível, com certa naturalidade e bom senso, segundo as
organizações e, principalmente, sem a necessidade de multas e/ou punições. Afinal esta tem sido
uma prática constante nestas organizações; por isso, o grau de importância, conferido a este
fator. Mesmo assim, a indústria é quem fica mais penalizada, por conta de suas metas de
aquisição de MPF se alterarem. Nestes casos, se requer ajustes nos contratos, nos volumes e nas
prestações de contas e auditorias, realizadas pelo MDA.
Por esta razão, os contratos realizados para a aquisição de MPF neste mercado são do tipo
‘neoclássicos’, segundo Williamson (1985), onde as transações ocorrem com prazos mais longos
e, em função das incertezas inerentes, podem ser ajustados, visando manter vínculos futuros.
Entretanto, constata-se, ainda nesta variável, que a quebra contratual também ocorre em razão
dos desacordos comerciais, relacionados a preços e em razão do oportunismo presente no
mercado.
O custo de oportunidade, nesta fase contratual (outras alternativas não aproveitadas),
demonstrou-se razoavelmente importante para a indústria, diminuindo sua importância para as
cooperativas consideradas. A razoabilidade, para a indústria, justifica-se mediante a necessidade
que ela tem de obter, pelo menos, 40% de matéria-prima familiar (em vigor a partir de 2014),
como condição para poder comercializar o biodiesel dentro da maior fração leiloada, sendo esta
uma vantagem de se obter o selo social. Logo, por um lado o ‘tempo’ gasto neste processo
comercial/administrativo é compensado pelas vantagens mercadológicas e tributárias, incidentes
sobre o biodiesel comercializado, carimbado com o selo. Por outro, a burocracia envolvida neste
processo dificulta e até mesmo impede, em alguns momentos, o aproveitamento de alternativas
de negócios, igualmente ou mais rentáveis, portanto, impactando, indiretamente, em custos de
transação. No que tange ao grupo de cooperativas, tais custos são considerados pouco
importantes. Para estas, o mercado do biodiesel tem significado uma oportunidade extra e
complementar nos negócios de comercialização de MP produzidas pelos cooperados,
apresentando-se como um novo mercado, uma nova demanda; entretanto, manifesta-se o custo
social (na forma de tempo e burocracia do processo), porém, remunerado pela indústria.
Nesta fase contratual, ainda, os custos relacionados a despesas administrativas e
processuais, ligadas a recursos humanos profissionais para a organização da logística e para o
processamento do produto contratado, fazem com que a percepção do grau de importância oscile
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entre a razoabilidade e a pouca importância, para ambas as organizações. Neste contexto, as
organizações entendem que tais custos estão parcialmente diluídos entre os custos já
estabelecidos na fase ex-ante (despesas administrativas de elaboração); no entanto, ressaltase
que, na indústria, este custo é mais importante do que para as cooperativas, as quais já se utilizam
do aparato profissional existente, enquanto que para a indústria, de modo geral, há a necessidade
de contratação de pessoal específico para este setor (logística e suprimentos).
No que tange a despesas advocatícias, especialistas, consultores, nesta fase, representam
custos considerados pouco importantes para a indústria. O fato de não ocorrer multas e/ou
punições, em razão das quebras de contratos já especificados, requerer dos contratos, pequenos
ajustes de volumes e condições de entrega; estes custos foram ainda considerados nada
importantes para as cooperativas, visto que, neste momento da transação, não ocorre maiores
necessidades destas assessorias e, em havendo, a cooperativa requisita alguém do seu próprio
quadro técnico para a resolução. Evidencia-se aqui a preocupação absolutamente maior da
indústria, pois é quem deve honrar seus compromissos com a produção do biodiesel perante à
ANP.
Por fim, considera-se de fundamental importância (visando a diminuição dos principais
custos de transação identificados), o uso de ferramentais que permitam uma orientação mais
segura na tomada de decisões dos agentes, no que tange à aquisição de matérias primas para este
mercado, a exemplo da matriz multicritério sugerida por Zonin et al. (2014); tanto para
organizações empresariais, como cooperativas agrícolas e as próprias instituições e organizações
governamentais, sindicais, que atuam na formatação institucional do PNPB no Brasil.
O Fomento, originação de matérias-primas, as estratégias de diversificação de culturas
produtivas, capazes de dar suporte futuro ao PNPB, sem comprometer a produção agroalimentar,
precisam ser considerados como componente central na viabilidade econômica da produção de
biodiesel no Brasil, haja visto as oscilação dos custos de matérias-primas agrícolas no mercado
(soja), a insuficiente produção de novas matérias-primas agrícolas para atender às demandas e,
a dependência atual de usinas de biodiesel sobre a matéria-prima da soja, elementos amplamente
geradores de custos de transação na cadeia produtiva deste biocombustível (ZONIN, et. al.
2014).
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4 – CONCLUSÕES
Do ponto de vista da institucionalização do Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB), é possível considerar-se finalmente que esta matriz energética se encontra
ancorada em uma base legal bem definida, especialmente, quando considerada a ótica
governamental, a qual reflete, por sua vez, importantes resultados, nos âmbitos, econômico,
social e ambiental. Isto faz do Brasil o segundo maior produtor e uma importante referência
mundial, na produção de biodiesel.
Embora sua cadeia produtiva venha se consolidando, e ainda orientada, fortemente, pela
soja (73,44%), ou seja, pouco diversificada, a produção e a demanda compulsória são bem
ajustadas, ainda que ambas representam menos da metade da capacidade nominal e instalada,
isto reflete a pujança do parque industrial alojado no país, uma virtude e crédito à
intitucionalização deste programa no Brasil.
Com relação ao Selo Combustível Social (SCS), conclui-se que além de componente que
identifica o produtor de biodiesel, com qualidade distintiva de promotor da inclusão social na
agricultura familiar, pode ser considerado como um “substrato econômico, de caráter
mercadológico e institucional”, que fortalece os laços comerciais, de um lado, entre a indústria
e os agricultores familiares (a montante), possuindo como a sua maior intermediadora, as
cooperativas agropecuárias, portadoras de DAP jurídica, no Estado do Rio Grande do Sul, e por
outro, com os consumidores de biodiesel (a jusante), pois esta indústria participa, de forma
diferenciada e vantajosa, dos leilões agenciados pela ANP, em razão do selo.
A partir dos resultados ex ante e ex post, nas relações contratuais estudadas, conclui-se
que o SCS contém um conjunto de direcionadores de CT, alguns mais, outros menos
importantes, os quais merecem ser observados com cuidado, pelas instituições governamentais
em primeiro plano, uma vez que os custos de transação são elementos condicionadores de
mercados ineficientes. Servem ainda de referência e análise para o desempenho econômico das
organizações (indústrias e cooperativas).
Quanto às organizações sindicais, representadas principalmente pela FETAG, CONTAG
e FETRAF SUL, conclui-se pela importância do papel sindical realizado neste mercado, não
apenas como mero coagjuvante, mas exercendo o controle social no PNPB e protagonizando as
ações em defesa da classe, a exemplo da conquista do bônus aos agricultores familiares, no ano
de 2007, pela FETAG RS. Porém, da mesma forma conclui-se que são organizações que também
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detem custos de transação, ligados a contratações de MPF. Dentre os papéis institucionais mais
importantes deste setor está a concessão de anuência aos contratos e o controle social, além da
análise do conteúdo e da efetividade dos contratos, fornecer DAP aos AFs e DAP jurídica às
cooperativas, orientar os AFs para este mercado, além das negociações contratuais, que
envolvem preço de bônus e ATER, realizado com o sindicato da indústria no Estado
(SINDIBIO).
Sugere-se que, em novos estudos, possa-se avançar do ponto de vista quantitativo para
entender, com profundidade, quanto, de fato, custa o SCS no PNPB. Embora este tenha sido um
propósito inicial desta pesquisa, constatou-se que a indústria prefere o resguardo destas
informações, as quais são estratégicas do ponto de vista competitivo de cada organização. Por
outro lado, chama-se especial atenção para o cuidado deste tipo de mensuração, pois o seu
entendimento requer um contraponto, em termos de benefícios, que o Selo Combustível Social
(SCS) proporciona, sendo esta uma dimensão mais qualificada do que quantificada e de difícil
mensuração.
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ESTUDO DE CASO SOBRE AS DIFICULDADES DE ANOTAÇÕES PARA EFEITOS
DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DE FAMÍLIAS CAMPONESAS
CASE STUDY ON THE DIFFICULTIES OF NOTES FOR THE EFFECTS OF
ORGANIC CERTIFICATION OF PEASANTS FAMILIES
Edison di Fabio376
Edgar Aparecido da Costa377
Alberto Feiden378

Grupo de Trabalho: GT3 – AGROECOLOGIA
Resumo
A passagem da agricultura convencional para a orgânica não é uma tarefa fácil, pois, envolve
procedimentos complicados para as famílias camponesas. O objetivo deste trabalho é discutir
se as famílias camponesas estão conseguindo anotar as exigências para certificação orgânica,
através de um estudo de caso em um lote de membros do Grupo Bem-Estar, no assentamento
72, no município de Ladário/MS, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Utilizou-se trabalho de
campo, com abordagem qualitativa, no segundo semestre de 2018. A descrição das atividades
desenvolvidas pela família foi feita pelo método etnográfico. Observou-se que, nas condições
da família camponesa estudada, as anotações sobre os sistemas agrícolas são importantes
gargalos entre a passagem da agricultura convencional, pela transição agroecológica até a
certificação orgânica, mesmo através das Organizações de Controle Social.
Palavras-chave: Agroecologia, Assentamentos rurais, Produção Orgânica.

Abstract
The transition from conventional to organic agriculture is not an easy task, as it involves
complicated procedures for peasant families. The objective of this paper is to discuss if the
peasant families are able to write down the requirements for organic certification through a
case study in a lot of members of the Welfare Group, in settlement 72, in the municipality of
Ladário / MS, on the border of Brazil with Bolivia. Fieldwork was used, with a qualitative
approach, in the second half of 2018. The description of the activities developed by the family
was done by the ethnographic method. It was observed that, under the conditions of the peasant
family studied, the annotations on the agricultural systems are important bottlenecks between
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the passage of conventional agriculture, through the agro-ecological transition to organic
certification, even though the Social Control Organizations.
Key words: Agroecology, Rural Settlements, Organic Production.

1. INTRODUÇÃO
A substituição da agricultura convencional pela orgânica é fundamental para a qualidade
de vida no planeta. Para isso é importante que se desenvolva plenamente um processo de
conversão para a agricultura orgânica (FEIDEN et al., 2002).
Para o agricultor interessado em utilizar a técnica do cultivo orgânico e iniciar o processo
de conversão ou transição agroecológica é salutar que busque orientação técnica nesse
procedimento. Conforme Feiden et al. (2002) deve se iniciar o processo com uma avaliação de
fatores desfavoráveis, para a qual possa ser adotada solução corretiva, desde que possível, com
vistas a dar suporte ao sistema da agricultura orgânica que vai ser implantado.
De acordo com Jamison e Perkins (2010, p. 52) a “agricultura orgânica foi um dos mais
proeminentes movimentos de reforma agrícola, e afirmou a capacidade de fornecer alimentos
de qualidade sem muitos dos problemas da contaminação dos fertilizantes e pesticidas da
agricultura moderna (tradução nossa).
O agroecossistema é definido por Petersen et al. (2017, p. 35) como uma “unidade social
de apropriação e conversão de bens ecológicos em bens econômicos”. Seus limites físicos são
marcados por um espaço ambiental adequado, indo de encontro ao um Núcleo Social de Gestão
do Agroecossistema (NSGA), no caso da agricultura familiar esse núcleo são os próprios
familiares envolvidos no processo (PETERSEN et al., 2017, p. 35).
Importante destacar que Petersen et al. (2017) apresenta um olhar mais voltado para a
economia agrícola. Autores Gliessman (2010) e Altieri (2008) veem a agroecologia na
perspectiva da sustentabilidade, do equilíbrio nos agroecossistemas.
Gliessman (2010) defende que o sistema alimentar global está em colapso devido ao uso
indiscriminado de produtos químicos tornando a produtividade dependente do capital e em
visível declínio. Destaca a necessidade de um alerta mundial sobre a mudança no processo de
produção alimentar, restaurando de modo organizado e sistemático, que foi sacrificado pela
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agricultura moderna. Isso poderia promover um retorno positivo, tanto para o meio ambiente,
quanto para o consumidor e para economia.
Altieri (2008) postula que a agroecologia, quando praticada, fomenta a ciência do
desenvolvimento rural de uma maneira sustentável, com aplicação de técnicas de manuseio do
meio ambiente, voltados ao agroecossistema que reage de forma positiva na biodiversidade
restabelecendo de forma natural o que foi degradado. Pode não ser em um espaço de tempo
muito curto, mas restabelece o meio ambiente envolvido com interações naturais.
Consequentemente promove o retorno positivo ao meio abrangido. Alerta, também, para que
técnicas de manuseio utilizadas sirvam para estudos e pesquisa para se usar no meio em
benefício do mesmo. Fundamentalmente, o agroecossistema provoca os pesquisadores a
utilizarem a conversão para agroecologia, gerando vantagens para os atores envolvidos em seus
projetos, bem como à população de entorno.
Contudo, passar da agricultura convencional para a orgânica não é uma das tarefas mais
simples. Envolve uma série de procedimentos burocráticos, bastante ásperos para a práxis dos
agricultores. Especialmente se for levado em consideração que parte significativa deles
possuem baixos níveis de instrução escolar.
É neste sentido que este trabalho busca contribuir. Trata-se de uma parte modificada da
dissertação de mestrado do primeiro autor, modificada, com vistas a responder a seguinte
pergunta: será que as famílias camponesas estão conseguindo fazer as anotações dos
formulários necessários para certificação orgânica?
São quatro formulários que necessitam estar organizados, minimamente, para efeitos de
fiscalização/visita de pares. Pode-se utilizar, folhas avulsas, fichários, organizados em formato
de caderno de campo ou na forma de diversos materiais. O importante é ter guardados todos os
registros. São os seguintes formulários: a) Confirmação de Plantio Mensal onde se registra:
cultura – produção vegetal – sendo cultura temporária ou permanente; variedade plantada hortícola, forrageira ou arboricultura; semeadura – data da semeadura, número de células na
bandeja de mudas e número de mudas por metro, e; plantio – data do replante das mudas, ou
plantio direto no canteiro, número do talhão que deverá ser marcado pelos agricultores
familiares da melhor forma o qual terá para controle do local do plantio, área em metro quadrado
e número de plantas no local; b) Diário de Operações: uso de insumos para nutrição e controle
de pragas e doenças das plantas, onde deve se registrar: data da realização do controle; operação
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– o que foi feito na cultura para prevenção de pragas ou nutrição; insumo – qual insumo foi
introduzido no talhão; cultura – o tipo de cultura que está se realizando no talhão; número de
talhão o qual já deve estar definido no primeiro formulário e sendo aplicado nesse; c) Relação
de insumos comprados, contendo: data – dia em que foi realizada a compra ou até mesmo uma
combinação de negócios com outro produtor, para posterior acerto de contas; nome comercial
– identificar a empresa que vendeu o produto com número do documento oficial de venda a
consumidor ou o recibo que recebeu insumo de outro produtor dando legalidade à operação;
quantidade – constar a quantidade adquirida; unidade – especificar, quilos, peças, arroba,
tonelada, etc.; razão do uso – onde foi utilizado o produto e qual finalidade; origem e telefone
– identificar a localidade da aquisição do insumo, e; d) Registro da venda de produtos com: data
– anotar a data em que foi efetuada a venda; produto – qual produto foi vendido; quantidade –
a quantidade vendida; unidade – maço, quilos, pacote, unidade, etc.; destino – a quem foi
vendido.
Este estudo está focado no Grupo Bem-Estar que atua nas cidades de Corumbá e
Ladário. São cidades localizadas na porção ocidental do Estado de Mato Grosso do Sul, que se
limitam, a Oeste, com Arroyo Concepción, distrito de Puerto Quijarro, da província Germán
Busch, departamento de Santa Cruz, no lado da Bolívia. Com um núcleo urbano de 5,8
quilômetros quadrados, Ladário está a 6 km do centro de Corumbá e a 12 km da linha de
fronteira com a Bolívia (COSTA, ZARATE e MACEDO, 2012).
O Grupo fica localizado no assentamento 72, no município de Ladário. O assentamento
foi criado em 14 de julho de 1998, e confirmado através do ato de número 84 datado de 14 de
outubro de 1998, sob o código do projeto de número MS 0061000, do INCRA, que na época
levava em consideração 85 famílias habilitadas para a ocupação das áreas. Cabe destacar que o
documento original apontava 82 famílias sendo outras três assentadas no ato de ajustamento de
implantação. A forma de implantação foi através da desapropriação de área (COSTA, ZARATE
e MACEDO, 2012).
O nome do assentamento surgiu da denominação da Fazenda Primavera, desapropriada
pelo Governo Federal em 1998. O imóvel apresentava uma área de 2.343,4143 hectares, quando
foi ocupada por famílias, inclusive ribeirinhos, que acamparam durante mais de um ano em
frente da propriedade rural (COSTA, ZARATE e MACEDO, 2012). “A ocupação foi pacífica
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e não houve conflitos com os proprietários rurais da vizinhança” (COSTA, ZARATE e
MACEDO, 2012, p. 127).
A iniciativa dos estudos e pesquisas do Campus do Pantanal (CPAN)/UFMS em parceria
com a Embrapa Pantanal veio transformar essa realidade de ausência de apoio aos assentados.
Com base em diversos experimentos e interesse de alguns agricultores na utilização das técnicas
de plantio de forma agroecológica foi criado, em 2015, um grupo informal, mas bastante atuante
na agricultura familiar focado em buscar a produção orgânica no futuro. Com objetivo de obter
uma melhora produtiva e qualitativa, com as técnicas de plantio agroecológicas, os agricultores
de comum acordo, os agricultores fundaram o “Grupo de Agricultores Agroecológicos BemEstar” (FEIDEN et al., 2016).
Assim, o objetivo deste trabalho é discutir se as famílias camponesas estão conseguindo
anotar as exigências para certificação orgânica através de um estudo de caso em um lote de
membros do Grupo Bem-Estar, no assentamento 72, no município de Ladário/MS, na fronteira
do Brasil com a Bolívia.
A pesquisa ocorre no âmbito do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção
Orgânica do Pantanal (NEAP) que tem como público alvo os agricultores familiares dos
assentamentos rurais de Corumbá e Ladário, alunos de graduação e da pós-graduação dos
Câmpus do Pantanal da UFMS, pesquisadores da UFMS e da Embrapa Pantanal, técnicos de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e das prefeituras municipais vizinhas, com
desdobramentos para os produtores de hortaliças fronteiriços da Bolívia. O NEAP tem sua sede
no CPAN/UFMS.
Trata-se de pesquisa aplicada desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação
Profissional em Estudos Fronteiriços da área interdisciplinar, na linha de pesquisa
“desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente”. O objeto de estudo é o espaço de
fronteira entre Brasil e Bolívia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa configura-se como uma pesquisa-ação uma vez que o acompanhamento
junto aos agricultores familiares é mediado pela participação ativa, sugestão democratizada no
coletivo e aplicação das inovações aos processos. A utilização da pesquisa ação surgiu
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objetivando compilar a teoria e a prática, ou seja, chegar a resultados que possam favorecer a
intervenção no decorrer da mesma, de um modo inovador e não somente como uma
metodologia (BARBIER, 2002).
Segundo Thiollent (2009), a pesquisa-ação é uma pesquisa social com serventia política,
agregada em uma ação ou a sugestão de resolução em um problema coletivo o qual há a
dicotomia entre pesquisador (es) e participante (s) representativo da situação. Ocorre de modo
cooperativo ou participativo, nas quais as pessoas inseridas possuem algo a ‘dizer’ ou ‘fazer’,
além da preocupação do conhecimento gerado ou informações prestadas, não seja de uso
exclusivo do grupo investigado.
Também, observa que: “A função política da pesquisa-ação é intimamente relacionada
com o tipo de ação proposta e os atores considerados. A investigação está valorativamente
inserida numa política de transformação” (THIOLLENT, 2009, p. 47).
Também, se configura como trabalho de campo (levantamento), com abordagem de
caráter qualitativo, na forma de estudo de caso, realizado num dos lotes de camponeses
membros do Grupo Bem-Estar no segundo semestre de 2018. Utiliza-se, para efeitos de
descrição das atividades desenvolvidas pela família, uma adaptação do método etnográfico sob
inspiração de Lévi-Strauss (2005), para a utilização de técnicas onde se mesclam trabalho de
campo, com a descrição e a análise dos fenômenos culturais presentes nesse estudo de caso.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS
Ao longo de mais de um ano de observação da prática das famílias de agricultores do
Grupo observou-se enorme dificuldade com o registro das atividades. Um dos pontos mais
complicados era o controle do plantio. Neste sentido, optou-se por fazer uma experimentação
para acompanhar uma atividade de plantio num dos lotes, escolhido por conveniência, pois era
uma ação já prevista pela família camponesa.
No dia 31 de outubro de 2018 foi realizado o acompanhamento de plantio de milho em
um lote pertencente a uma família de agricultores do Grupo Bem-Estar. O milho não é o carro
chefe da produção desta família. Contudo, é utilizado na alimentação dos animais domésticos
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(galinhas e bovinos), alimentação familiar e comercialização de excedentes (milho verde nas
feiras). O cultivo, também, está relacionado com a rotação de culturas e com a possibilidade da
utilização das palhas para adubação.
Foi combinado o plantio na parte da manhã. O início se deu com atraso, pois alguns dos
filhos do casal não moram na casa junto a família e demoraram chegar. O filho mais velho
chegou por volta das 7h45min. Pegaram o material para dar início ao plantio e seguiram na
empreitada o agricultor, sua esposa, o filho caçula (que mora com o casal) e o filho mais velho
(que reside na cidade de Ladário). Posteriormente, por volta de 8h30min chegou outro filho do
casal para ajudar no trabalho. O agricultor solicitou ao filho mais velho ficar de um lado da
área, que foi previamente gradeada para o afofamento da terra e tirar o mato que estava presente,
com uma estaca colhida na vegetação dos arredores. Cada um com uma estaca. Ele esticou uma
corda que ia de seu lado até a ponta onde se encontra o filho e pediu que o mesmo esticasse a
corda. Após considerar que a corda estava na medida, solicitou ao filho fazer cova a uma
distância de, aproximadamente, um metro entre elas. Ele trabalhou do lado esquerdo da cova e
o filho do lado direito, encontrando-se, no meio da área (Figura 1). Quando indagados se tinha
dado nome ao talhão que estava sendo cultivado, disseram que não.
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Figura 1 - Plantio de milho realizado em 31/10/2018 no assentamento 72.

Fonte: Edison Di Fábio, outubro de 2018.

Terminado de fazer as covas na linha demarcada, os dois dirigiram-se para as
extremidades da área e cada um com sua estaca colocou, lateralmente, sobre a corda para ficar
um espaçamento entre as fileiras de, aproximadamente, um metro. Após, esticaram a corda
novamente para perfazer as covas. Isso ocorre em toda área gradeada, conforme vão fazendo a
linha e as covas. O outro filho e a esposa, com um saco de sementes, vão inserindo em cada
cova quatro sementes de milho e cobrem-nas com os pés de acordo com a (Figura 2).
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Figura 2 - Agricultor familiar inserindo quatro sementes de milho ao solo por cova no
assentamento 72.

Fonte: Edison Di Fábio, outubro de 2018.

Após o feitio das covas para plantio foram inseridas quatro sementes de milho. Os pés
são utilizados para cobrir e fechar as covas. Para realizar esta tarefa a família utiliza uma corda
de 45 metros, duas estacas de madeira de 1,20 metros para manter as distâncias entre as linhas.
Foram gastas 1h45min de mão de obra, levando em conta o contingente de seis pessoas.
Indagado sobre a técnica aplicada, o agricultor informou que aprendeu desde criança
com a família. A média de covas por linha, conforme contado pela técnica da observação, foi
de 45 covas. Alguns locais, devido a área ser um pouco mais curta ou por terem alguma
vegetação que não dava para cortar, ficou com um pouco menos, mas nunca menor que 38
covas. Totalizaram 1375 covas na área de 1890 m².
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O plantio é realizado pela família do agricultor. Participaram da atividade o esposo, a
esposa, três filhos do sexo masculino e o irmão da esposa, voluntariamente. A figura 3
demonstra o trabalho familiar, com ausência, apenas da esposa do agricultor, que já saíra para
fazer o almoço para a família. A imagem apresenta o término do trabalho e o recolhimento da
corda para ser guardada para um próximo plantio. Ao fundo podem ser observadas algumas
árvores que fizeram com que, naquelas fileiras, as covas ficassem em menor quantidade – de
35 a 40 covas por linha.

Figura 3 - Agricultores envolvidos no plantio do milho no assentamento 72.

Fonte: Edison di Fábio, outubro de 2018.

Á área plantada do milho foi de 45m de comprimento por 42m de largura, perfazendo
um total de 1.890 m². Foram feitas 1375 covas com 4 sementes por cova, totalizando 5500
sementes, ou o equivalente a dois quilos de sementes. Os registros das operações foram
anotados em uma ficha pelo pesquisador e uma cópia entregue ao agricultor. Não foi utilizado

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

o documento que o responsável técnico passou para eles. Contudo, serve para passar na ficha
de controle de plantio. O agricultor foi orientado a denominar o talhão e a anotar na ficha de
insumos os gastos realizados até o momento. Vale destacar que não fariam este controle sem o
apoio deste pesquisador.
Esses gastos, conforme indagado ao agricultor, se compuseram de duas horas de serviço
na aração da terra, 25 litros de óleo diesel utilizado no trator e dois quilos de sementes usadas
no plantio. Somam-se, a isso, as 1h45min de mão de obra de seis pessoas utilizadas no trabalho
de plantio das sementes. As informações foram coletadas com ele e compartilhadas as anotações
de quantidades de covas que fizeram e a metragem da área, para controle.
Cabe dizer que o preenchimento do formulário de Confirmação de Plantio Mensal, por
parte do agricultor ou dos membros de sua família, não foi feito. Estimam-se duas
possibilidades: por desinteresse de preencher o formulário e acompanhar o desenrolar da
cultura; ou por dificuldades de preenchimento. De qualquer forma, isso prejudica suas chances
de conseguir uma certificação.
No que diz respeito as operações posteriores ao plantio do milho do caso estudado, não
foi necessário aplicar nenhum insumo para controlar pragas. O que se realizou foi uma capina
para remover plantas invasoras nas fileiras entorno do milharal. Para a capina foram gastos 2h00
de trabalho e um contingente de 6 pessoas na tarefa. Nesta etapa, o que deve ser anotado no
diário de operações é a data da operação, o tipo de operação que está se realizando, o tipo de
insumo que está utilizando – para nutrição e/ou controle de pragas e doenças das plantas.
No lote em questão nada disso foi anotado por parte da família agricultora. Dentre as
justificativas estão a própria deficiência em fazer anotações burocráticas e alegação da
quantidade de horas gastas nesta operação. No caso, o agricultor utilizou, como álibi, o fato de
algumas das sementes adquiridas não germinarem corretamente. O que, de fato, não justifica a
ausência de anotações.
O milho plantado em 31 de outubro de 2018 deveria ter sua colheita no final de janeiro
de 2019. Contudo, a cultura foi prejudicada pelo alastramento de muitas plantas invasoras
(Figura 4) e pelas sementes não apresentarem uma germinação adequada. As chuvas
colaboraram, mas a produção foi perdida restando apenas o prejuízo ao agricultor e sua família.
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Figura 4 - Condição do milho do lote estudado no assentamento 72, em 10/12/2018.

Fonte: Edison Di Fábio, 2018.

Nesse caso, não houve colheita e pode-se apurar um prejuízo estimado de R$ 288,34
(Quadro 1). Essa é uma situação muito frequente no mundo agrícola, principalmente entre os
camponeses com menos recursos. As intempéries, os ataques de pragas, dificuldades com o
manejo, dentre outros fatores, são responsáveis pelas incertezas de produção.
O agricultor não realizou as operações de anotação. Sabe que teve prejuízo, mas não tem
a verdadeira dimensão dele. As anotações regulares permitem que o interessado acompanhe a
saúde de sua condição financeira, mesmo que a lógica de produção camponesa seja coletiva e
não individual. No final das contas, a família pode melhor decidir no que investir e como fazer
isso.
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Quadro 1 - Plantio de milho e apuração do custo do plantio.
FICHA DE APURAÇÃO CUSTO DE PLANTIO
Lote nº:
Tipo de Cultura:
Cultura:

Tipo
Aração e gradagem
Plantio
Capina
Total dos Serviços:

47

Data:

Área .........: 1.890 m2
31/10/2018

Cereais
Milho
SERVIÇOS
Unidade
Utilizado Unitário
h/maq
2
25,00
hom/mod
6
10,82
hom/mod
6
10,82

INSUMOS
Tipo
Unidade
Utilizado Unitário
Sementes
Kg
2
5,00
Óleo Diesel
Litro
25
3,94
Total dos Insumos:
Gasto com o plantio:
Quantidade de covas:
Unitário por cova:

Gasto
50,00
64,92
64,92
179,84
Gasto
10,00
98,50
108,50
288,34
1375
0,21

A falta de anotação por parte das famílias agricultoras é recorrente em todos os lotes dos
membros dos grupos. Alegam uma série de dificuldades para as anotações que são parcialmente
verdadeiras. A família poderia se utilizar de um de seus membros para ajudar com o
preenchimento dos formulários uma vez por semana, por exemplo. Esta é uma obrigação para
fazer parte de uma OCS e para realizar a venda direta ao consumidor sem certificação.
Logicamente, isto acarretaria uma segurança muito superior a família agricultora.
O objetivo do Controles de gastos com insumos é a marcação e a relação dos insumos
adquiridos pelo agricultor no manejo de sua lavoura. Deve ser anotada a data da compra, se
algum vizinho emprestou o insumo. Caso tenha comprado do vizinho deve ser feito um recibo
de pagamento ou um recibo de empréstimo de insumo para posterior devolução, ficando deste
modo formalizada a operação e, posteriormente, anotada.
Após o registro da data da compra é imprescindível anotar o nome da empresa da qual
adquiriu o insumo, a quantidade comprada, a finalidade de uso, a origem do insumo e um
telefone. As notas devem ser guardadas para futura conferência por parte dos avaliadores para
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certificação. Mesmo que o insumo adquirido tenha finalidade de estoque, que a compra seja
motivada por um preço promocional, é interessante para o agricultor manter essa anotação e a
documentação para ser utilizada em um futuro plantio.
A família não realizou o preenchimento dos papéis para controle de produção, gastos
com insumos, e outros. As alegações são as mais abrangentes, inclusive que não dá tempo de
preencher. As anotações sobre comercialização não foram possíveis em razão da perda total da
plantação.

3. CONCLUSÃO
Diante deste estudo de caso é possível concluir que, nas condições da família camponesa
estudada, a forma como as anotações sobre os sistemas agrícolas é solicitada, está
completamente fora da realidade imediata deles. Por isso são importantes gargalos entre a
passagem da agricultura convencional, pela transição agroecológica até a certificação orgânica,
mesmo através das Organizações de Controle Social.
Mesmo que as condições técnicas exigidas pela produção orgânica, o descompasso entre
as formas de controle e a visão de mundo dos camponeses impede que eles consigam até mesmo
o acesso ao sistema de venda direta sem certificação, que teoricamente seria o mais simplificado
e adequado a este tipo de público.
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Resumo
Os impactos Ambientais são uma série de modificações no ambiente causadas pela expansão
das atividades humanas que pode ser minimizado quando requerem o licenciamento ambiental,
sendo este um instrumento integrante da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), que
analisa o grau de impacto de uma atividade. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo
analisar a adequação de uma propriedade agroflorestal frente ao impacto e licenciamento
ambiental. O método utilizado foi qualitativo, descrito de caráter exploratório e o procedimento
de coleta de dados foi um estudo de caso em uma propriedade rural situada no oeste do Paraná.
O produtor preocupado com as condições inadequadas da propriedade, mudou o seu sistema de
produção para o sistema agroecológico, eliminando os agrotóxicos e implantando um sistema
de agroflorestal. Dentre os tratamentos aos danos ocasionados pelas práticas convencionais
utilizadas anteriormente, o que se destaca é a implantação da agrofloresta, que é uma forma de
se fazer uma agricultura limpa, com o mínimo de impacto ambiental negativo, pois ela tenta ser
semelhante a um bioma natural.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, agroecologia e Agrofloresta.

Abstract
Environmental impacts are a series of changes in the environment caused by the expansion of
human activities that can be minimized when environmental licensing is required. This is an
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integral part of the National Environmental Policy (PNMA), which analyzes the degree of
impact of an activity . In this sense, this work aims to analyze the adequacy of an agroforestry
property in relation to environmental impact and licensing. The method used was qualitative,
described as exploratory and the data collection procedure was a case study in a rural property
located in the west of Paraná. The producer worried about the inadequate conditions of the
property, changed its production system to agroecologica, eliminating pesticides and
implementing an agroforestry system. Among the treatments to the damages caused by the
conventional practices previously used, what stands out is the implantation of the agroforest,
which is a way to make a clean agriculture, with the minimum negative environmental impact,
because it tries to be similar to a natural biome.
Key words: Environmental Licensing, Environmental Impact and Agroforestry.

1.

INTRODUÇÃO

Na maioria das vezes, quando se fala em impactos ambientais, remete-se a atividades
urbanas, quando esse termo é mudado para degradação ambiental, remete-se a atividades
executadas em meio rural. O impacto Ambiental é uma série de modificações no ambiente
causadas pela expansão das atividades humanas. Então, eles podem ser positivos, quando
resultam em melhorias para o ambiente, ou negativos, quando essas alterações causam algum
risco para o ser humano ou meio ambiente como um todo. O mesmo ocorre tanto em áreas rurais
como áreas urbanas, (BITTENCOURT, 2010).
Das atividades rurais comumente realizadas, a pecuária é a mais nociva, porém a
agricultura também tem sua parcela de impactos negativos ao meio ambiente, algumas
atividades nocivas são: desmatamento para o plantio, uso e contaminação das águas e solos com
fertilizantes e agrotóxicos, (DEUS, 2012).
Segundo Deus (2012) o uso inadequado de técnicas agrícolas pode ajudar a
comprometer a situação. O grande uso da monocultura durante períodos prolongados pode
empobrecer o solo especialmente se não forem utilizados os meios adequados para evitar a
exaustão do solo. Para piorar, algumas plantações ainda podem lançar gases poluentes na
atmosfera, por exemplo a plantação de arroz, entretanto, há alternativas de corrigir os problemas
ambientais causados pela agricultura, geralmente pequenas propriedades familiares optam por
técnicas como a agroecologia, esse tipo de técnica tem contribuindo bastante com o processo
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de preservação. O desenvolvimento de manejos ecologicamente corretos aponta para uma
solução futura, a maior importância dada aos alimentos orgânicos tem sido de grande valor no
cenário de uma agricultura sustentável.
A agricultura não causa apenas impactos negativos no meio ambiente, as plantações
também ajudam a sequestrar o carbono responsável pelo agravamento do efeito estufa,
responsável pelo aquecimento global. Como a humanidade precisa se alimentar através da
agricultura, do extrativismo e/ou da pecuária, a agricultura ainda é a atividade com menos
impactos ambientais negativos, e avaliada pelo licenciamento ambiental e seus documentos
exigidos por lei, (BITTENCOURT, 2010).
O licenciamento ambiental é um instrumento integrante da Política Nacional de Meio
Ambiente (PNMA) lei nº 6.938/81, ferramenta aplicado às atividades realmente ou
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Esse procedimento é uma
maneira de garantir que a atividade em questão não irá causar danos e interferência no ambiente.
Ele visa estabelecer regras e exigências para o bom funcionamento destas atividades, em
conformidade com a legislação ambiental de cada estado ou município.
Atualmente, em virtude do comprometimento da vida no planeta, cresceu o debate, a
nível internacional, sobre as questões ambientais mundiais. É cada vez mais comum o estudo
sobre os impactos ambientais para que haja conscientização da população e de governantes
sobre a necessidade de se praticar um desenvolvimento sustentável, que promova o
desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente e a oferta de recursos naturais
para o futuro. Diante da importância de estudos que promovam a discussão sobre o meio
ambiente e sua preservação, este trabalho tem como objetivo analisar a adequação de uma
propriedade agroflorestal frente ao impacto e licenciamento ambiental.

2.

Referencial Teórico

2.1 Atividades agropecuárias em pequenas propriedades
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No Brasil, a maioria das pequenas propriedades são de base familiar. A agricultura
familiar tem uma metodologia de trabalho diferente em comparação à agricultura não familiar
ela tem a gestão da propriedade compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária
é a principal fonte geradora de renda, (MAPA, 2018).
Outro fator é da relação particular do agricultor familiar com a terra, sendo este o seu
local de trabalho e moradia. A diversificação de produção é outra característica marcante desse
tipo de agricultura. A Lei 11.326 de julho de 2006 define as diretrizes para formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para identificação desse público.
Em relação a tamanho de propriedade, o Incra - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, os classifica como:
•

Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal;

•

Pequena Propriedade - o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro)

módulos fiscais;
•

Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze)

módulos fiscais;
•

Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais

Essa classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e leva em conta
o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia de acordo cada município.
Villela (2016) coloca que 47% do total das propriedades agrícolas brasileiras possuem
até 10 hectares, sendo que estas ocupam cerca de 2,3% de toda a área rural do Brasil. A autora
descreve ainda que essas propriedades são as responsáveis por produzir 70% do que o brasileiro
consome, pois as monoculturas geralmente estão destinadas a exportar a maior parte da
produção. As propriedades com cerca de 1000 hectares ou mais, detém cerca de 43% do crédito
rural, enquanto para 80% dos menores estabelecimentos esse percentual varia entre 13% e 23%.
O Manual de Orientação da Previdência Social na Área Rural (2016, p. 171) define:
produtor rural como sendo “[...] a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a
extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou prepostos”
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Um levantamento feito pelo portal do Governo federal apontou que a agricultura familiar
tem uma grande importância para a economia brasileira, um faturamento médio anual dos
últimos anos é de US$ 55,2 bilhões, mostrando que caso o País tivesse só a produção familiar,
ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial, entre os maiores produtores de alimentos,
(DELGADO et al, 2017).
De acordo com o último Censo Agropecuário, a agricultura familiar é a base da
economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é
responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do País e por mais de 70%
dos brasileiros ocupados no campo, (IBGE, 2017).
A agricultura familiar ainda produz 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da
mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. O setor também é responsável por 60%
da produção de leite e por 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos, sendo ela
a principal provedora da alimentação brasileira, (MAPA, 2018).
O sistema agroflorestal busca estabelecer interações entre espécies, sendo relações
simples ou complexas. Quando um sistema agroflorestal apresenta grande número de espécies
está estabelecido uma relação complexa, mas tem a ocorrência do sistema em forma simples
ocorrendo quando faz cultivo de duas espécies, uma espécies arbórea outra pode ser frutíferas,
madeirável ou que apresenta outras finalidades, mesmo assim não deixa de ser considerado um
sistema agroflorestal, (VENTURIN E GONÇALVES, 2014).
Apesar de existirem muitas questões relacionadas com a produção agrícola e os
impactos por ela causados ao meio ambiente, tem havido uma crescente preocupação com essa
questão. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são
cada vez mais comuns, como o reuso da água na agricultura e o incentivo à produção de
alimentos e matéria-prima por meio da agricultura orgânica, além do incentivo à utilização de
fertilizantes e defensivos biológicos. Os sistemas agroflorestais e outro meio de evitar a
degradação ao meio ambiente, sendo ele consórcio de culturas agrícolas com espécies arbóreas
que podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperação de áreas degradadas. A
tecnologia ameniza limitações do terreno e baixo investimento, minimiza riscos de degradação
ao meio ambiente. Há diminuição na perda de fertilidade do solo devido ele estar sempre
coberto e no ataque de pragas tendo diversos inimigos naturais na área. O melhor sistema
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agroflorestal é aquele que apresenta espécies adaptadas a região, suportando os intempéries
climáticos. É um ótimo meio de produção para agricultura familiar pós produz diversos
produtos para ser comercializados e quando bem manejados tem produto o ano todo para ser
comercializado e é um método sustentável de produção. Essas iniciativas alimentam a esperança
de que a produção agrícola possa ter uma convivência mais amistosa com o meio ambiente.

2.2 Impacto ambiental nas práticas agrícolas
As atividades agropecuárias são muito importantes para a humanidade, pois estão
diretamente relacionadas à produção de alimentos, assim, são geradoras de inúmeros impactos
ambientais positivos, como, por exemplo, desenvolvimento regional. No entanto, existem
impactos ambientais negativos decorrentes destas atividades, como a contaminação química
por defensivos agrícolas, desmatamento, perda de biodiversidade, etc.
Um dos mais importantes problemas ambientais em anos recentes têm sido a remoção
da cobertura do solo, particularmente o desmatamento e o uso intensivo da terra, com sérios
impactos na degradação do solo, (BITTENCOURT,2010).
Dentre os impactos ambientais ocasionados pela agricultura:
•

Desmatamento que é o impacto causado exclusivamente pela atividade humana

que acaba destruindo a floresta na intenção de extrair sua madeira para enriquecer a
indústria madeireira, ou para obter solo vasto para plantio auxiliando a indústria
agrícola, (BITTENCOURT,2010).
•

Erosão que consiste no processo pelo qual ocorre o deslocamentos de terra ou

rochas, que estão presas em uma certa superfície, devido a ação humana, ao retirar do
solo a cobertura verde, impossibilitando assim a absorção de água provenientes da
chuva, o que acaba por danificar o solo, quando essa, entra em contato direto com o
mesmo, levando a desmoronamentos, (BITTENCOURT,2010).
•

Poluição da água sendo um dos maiores consumos feito pelo meio agrícola,

através da irrigação de campos agrícolas, abastecimento no meio pecuário. De acordo
com pesquisas da FAO-ONU, 70% da água doce dos lagos, reservatórios subterrâneos
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e rios são destinados para irrigação. A poluição da água acaba por se dar devido a ao
uso descontrolado de defensivos agrícolas, adubos que acabam gerar excesso de
nutrientes,

quando

jogados

nela,

chegando

a

causar

várias

doenças,

(BITTENCOURT,2010).
•

Desertificação, esse ocasionado pelo uso irregular do solo que em geral ocorre

pela grande produção de animais, em especial a produção de gados, que acaba por
desgastar o solo tornando totalmente infértil, (BITTENCOURT,2010).
•

Queimadas, essas tem como intuito limpar o terreno ou pasto com o auxílio do

fogo, porém, existem agricultores que fazem o uso do fogo para eliminar doenças e
pragas que estão presentes na sua plantação, o que acaba destruindo plantas, sementes e
raízes, tornando impossível a sobrevivência naquela área, (BITTENCOURT,2010).
•

Destruição de mananciais, isso se dá devido ao acrescentamento da agricultura

as matas nativas, destruindo assim as nascentes, essa devastação ocorre sobre as matas
ciliares, que pode ocorrer também, devido os resíduos agroquímicos que contaminam os
mananciais, pela pecuária, agricultura e indústria, (BITTENCOURT,2010).
•

Perda de biodiversidade, as espécies formadas durante muitos milhares de anos

estão simplesmente desaparecendo com o desmatamento. Essas espécies podem ser
necessárias para a produção de medicamentos no futuro, (BITTENCOURT,2010).
•

Poluição atmosférica, por mais que a produção de material vegetal capture

carbono da atmosfera, o carbono liberado por atividades relacionadas supera a
quantidade capturada. Esse carbono é liberado pela queima de diesel dos tratores,
produção de fertilizantes e defensivos agrícolas, além da decomposição de restos de
cultura, (BITTENCOURT,2010).
Para que haja controle desses danos é necessário que as fiscalizações e aplicação das
leis ambientais sejam eficazes para buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e
sustentabilidade ambiental.

2.3 Documentação ambiental em pequenas propriedades agropecuárias
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Nem todas as atividades rurais são obrigadas a ter o licenciamento ambiental, as
propriedades que apresentam práticas agrícolas consideradas de baixo impacto, estão isentas.
No entanto, existem atividades que necessitam do licenciamento ambiental para ser liberadas a
uso do produtor, alguns exemplos são: piscicultura e pesque pague, ranicultura (criação de rãs),
carcinicultura (criação de camarões), malacocultura, algicultura (cultivo de algas), usina solar
fotovoltaica, manejo de fauna exótica, criadouro de fauna silvestre, usina sucroalcooleira,
granjas, laticínios.
No licenciamento ambiental rural, é obrigatório a apresentação de alguns procedimentos
anteriores como o CAR (cadastro ambiental rural), APP (áreas de preservação permanente), e
RL (reserva legal).

2.3.1 CAR - Cadastro Ambiental Rural
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento fundamental para auxiliar no
processo de regularização ambiental das propriedades rurais, é uma ferramenta que auxilia no
planejamento de uma propriedade rural e na recuperação de áreas degradadas, ele impulsiona
na formação de corredores ecológicos e na conservação de recursos naturais, e na atualidade e
está sendo utilizado pelos governos estaduais e federal, (MMA).
O CAR consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com
delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de
vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o
propósito de traçar um mapa digital, o qual é utilizado para calcular os valores das áreas para
diagnóstico ambiental, (MMA).
No governo federal, a política de apoio à regularização ambiental é executada de acordo
com a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que criou o CAR em âmbito nacional, e de sua
regulamentação por meio do Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, que criou o Sistema
de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, que integrará o CAR de todas as Unidades da Federação,
(MMA).
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Para a realização do CAR as inscrições devem ser realizadas através do SICAR, ao qual
o órgão estadual competente ou instituição habilitada para o trabalho vão analisar o imóvel rural
se estão dentro das regras estabelecidas na IN MMA nº 02, de Maio de 2014, e nas
regulamentações de âmbito estadual existentes. A situação do CAR pode estar expressa de três
maneiras: Ativa, Pendente e Cancelada a qualquer período de tempo, pelo motivo de estar
apresentando irregularidades ou não estar acontecendo no imóvel rural, (MMA).
2.3.2 RL - Reserva Legal
O proprietário que possui seu imóvel rural com Reserva Legal conservada e inscrita no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), ao qual a área ultrapasse o mínimo exigido pelo artigo 12 da
Lei 12.651/2012, poderá utilizar a área excedente da RL como um ativo florestal a ser negociado
com os donos de imóveis rurais que possui RL menor do que a exigida para o seu imóvel rural.
O excedente de vegetação nativa em relação à Reserva Legal mínima poderá ser negociado, via
mecanismo de compensação, pelas seguintes modalidades:
1.

Aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;

2.

Arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal;

3.

Doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de

Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;
4.

Cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel

de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em
regeneração ou recomposição.
As áreas de compensação deve possuir áreas equivalentes em extensão à área da Reserva
Legal a ser compensada e estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal; e caso
seja fora do Estado, deve estar localizada em áreas identificadas como prioritárias pela União
ou pelos Estados. Em todos os casos a compensação, para ser efetivada, precisa ser analisada e
aprovada pelo órgão estadual competente, (MMA).
A Reserva Legal trata-se de uma área a qual por função tem o dever de assegurar o uso
econômico e sustentável dos recursos naturais e auxiliar na conservação e a reabilitação dos
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processos ecológicos e conservação da biodiversidade como abrigo e proteção para os animais
silvestres e manter a flora nativa. Sua dimensão mínima em termos percentuais relativos à área
do imóvel é dependente de sua localização, as áreas de imóveis situado na Amazônia Legal
devem possuir 80% de sua extensão rural com a RL, as que estão situadas no Cerrado de possuir
30% de sua extensão rural com a RL e as que estão no Campo Gerais e demais Regiões 20% de
sua extensão rural com a RL, (EMBRAPA).
As Áreas de Preservação Permanente podem contar para o cálculo do percentual de
Reserva Legal, desde que siga as orientações prevista que o benefício previsto na implique na
conservação de novas áreas para uso alternativo do solo, que a área esteja conservada ou em
processo de recuperação e que o proprietário tenha o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
(EMBRAPA).
A exploração econômica da Reserva Legal é permitida pela Lei 12.651/2012, ela
possibilita o manejo sustentável desde que seja seguida as situações, e livre a coleta de frutos,
cipós, folhas e sementes mas não pode ter retirada de produtos madeireiros. Estas extrações não
podem ser realizadas no propósito de comercio a não ser que tenha autorização do órgão
competente, caso tenha tem que seguir as orientações das diretrizes que são as seguintes:
1. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da
vegetação nativa da área;
2. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies;
3. Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam
a regeneração de espécies nativas.
A Reserva Legal para as propriedades, com área menor do que 4 módulos fiscais
permaneceu a mata nativa que a propriedade constituía isso para o período de até o dia
22/07/2008, e para as que possui mais do que 4 módulos fiscais devem atender as RL de acordo
com o exigido do Código Florestal e as que não atender tem que fazer a Recomposição e/ou
Compensação e tem um período para a recomposição de no máximo 2 anos, (EMBRAPA).
Para a RL pode ser plantada árvores de espécies exóticas e/ou frutíferas mas estas devem
ser intercaladas com as árvores de espécies nativas da região para não se perder a fauna e flora
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da região, para as espécies exóticas e frutíferas só podem ser plantadas no máximo 50% da área
total de recuperação, (EMBRAPA).

2.3.3 APP - Áreas de Preservação Permanente
A Área de Preservação Permanente é protegida por uma mata nativa ou não, com a
função de preservar e proteger os recursos hídricos, paisagem e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo evitando a erosão para não ocorrer o assoreamento
das nascentes, lagos e rios, (EMBRAPA, 2019).
De acordo com a Lei 12.651/2012 (Art. 61-A) estabelece que nas Áreas de Preservação
Permanente é autorizado a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de
turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Mas esta continuidade de
atividades só é realizada se estiver ocorrendo em boas práticas de conservação de solo e água,
não podendo ocorrer de formas degradantes do meio ambiente, (EMBRAPA, 2019). A Lei
12.651/2012 estabelece regras transitórias, as quais estabelece as dimensões mínimas a serem
recompostas com vistas a garantir a oferta de serviços ecossistêmicos, está regras leva em
consideração o tamanho da propriedade tendo em base os módulos fiscais e as características
associadas às APPs, como por exemplo a largura do curso d'água, (EMBRAPA, 2019).
Os parâmetros de preservação permanente estabelecidos no Código Florestal devem ser
mantidos, fiscalizados e implementados, tanto nas áreas rurais quanto urbanas. Colocando em
evidência a importância da legislação federal em ser mais incisiva ao exigir do Poder Público
(Federal, Estadual e Municipal) medidas complementares de proteção a essas áreas que
apresentam características ambientais relevantes ou áreas que estejam sujeitas a riscos.

3.

Metodologia
Pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos metodológicos de

investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo
(PRAÇA,2015).

Esta pesquisa tem a finalidade principal analisar a situação legal da
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propriedade do Senhor Arruda que está localizada no município de São Miguel do Iguaçu, no
oeste paranaense, em relação à legislação ambiental, CAR, APP e RL.
A metodologia, de maneira geral, está orientada em dois sentidos, sendo eles métodos
qualitativos e métodos quantitativos. Ambos métodos devem ser encaminhados de forma que
cheguem aos objetivos propostos, gerando resultados que podem confirmar ou negar as
hipóteses lançadas, (PRAÇA,2015).
Para melhor atingir o objetivo proposto nesta pesquisa, optou-se pelo método
qualitativo, descrito de caráter exploratório. O método qualitativo retrata uma associação entre
o objetivo e os resultados que não são interpretadas por meio numérico, chamando de pesquisa
descritiva. Todas as interpretações dos fenômenos são analisadas indutivamente, (PRAÇA,2015
apud FERNANDES, 2009). Este tipo de metodologia é empregada com mais frequência em
pesquisas de natureza social e cultural com análise de fenômenos complexos e específicos, por
conta disso, essa metodologia se aplica perfeitamente a pesquisa realizada.
A pesquisa exploratória visa à descoberta, o achado, a elucidação de fenômenos ou a
explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes. A exploração representa,
atualmente,

um

importante

diferencial

competitivo

em

termos

de

concorrência,

(OLIVEIRA,2011).
O presente estudo pode ser considerado como uma pesquisa exploratória, uma vez que
é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Da mesma
forma, dizemos que é uma pesquisa descritiva porque expõe características de determinada
situação.
O procedimento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi um estudo de caso em
uma propriedade rural situada no oeste do Paraná, de acordo com Praça (2015) quanto ao
propósito de estudo podemos classificá-lo como avaliação de resultados, pois julga a efetividade
de um plano ou programa, pelo método de estudo de caso.
O instrumento de coleta de dados para verificar quais atividades eram desenvolvidas na
propriedade e sua legalidade perante o código florestal e licenciamento ambiental foi através de
entrevista semiestruturada, com o auxílio de perguntas previamente formuladas que davam
apoio à hipóteses relacionadas à pesquisa em questão, onde o objetivo era de obter clareza nas
respectivas respostas, (TOLOI & MANZINI, 2013).
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Essas abordadas ao proprietário do estabelecimento rural e também junto ao uso da
observação in loco com observação direta onde pode ser analisado as referidas afirmações
passadas anteriormente na coleta de dados.
Para a análise dos dados foi através da análise de conteúdo que segundo Campos (2004)
o método de análise de conteúdo constitui-se em um conjunto de técnicas utilizadas na análise
de dados qualitativos.

4.

Resultados e Discussões

4.1 Descrição da propriedade
A propriedade onde este trabalho foi realizado tem 9,68 hectares, está localizada no
município de São Miguel do Iguaçu, no oeste paranaense, os moradores e donos dessa
propriedade são um casal de senhores que realizam todo o trabalho desenvolvido na
propriedade. Contam com uma tia para a ajudar nos almoços servidos aos grupos que lá visitam.
A propriedade foi adquirida com sérios problemas de erosão, e a fonte de água havia sido
soterrada para planejamento da área para o cultivo de grandes culturas. O auxílio da prefeitura
com a disponibilização de máquinas para construção de curvas de nível, e aterramento de
grandes erosões e subsídios para insumos agrícolas nos primeiros cultivos, foi crucial nesse
primeiro momento para deixar a área novamente em condições de uso, porém ainda se fazia
agricultura convencional.
O produtor realizou um curso de agricultura orgânica fornecido pelo SENAR - PR, e de
imediato começou a modificar sua propriedade. A certificação de orgânico veio no ano de 2003.
Inicialmente, a conversão foi realizada de maneira pessoal, sem muito conhecimento, e depois
passou a ter assistência de um técnico disponibilizado pelo município. As culturas iniciais foram
morango, café e soja orgânica.
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O produtor relata que no começo ele tinha duas grandes dificuldades: a primeira delas
era o manejo de pragas, já que essas atacavam muito e em processo de transição agroecológica
ele não poderia mais aplicar insumos químicos para controle dos mesmo, solicitando buscar
novas alternativas, a segunda dificuldade encontrada foi o desestímulo social, pois vizinhos,
amigos e familiares diziam que esse tipo de sistema era inviável, e que logo ele desistiria e
voltaria a agricultura convencional por acreditarem ser mais rentável.
Até então o café era a principal renda da propriedade, foi então que surgiu uma linha de
financiamento apoiada pelo governo brasileiro para a criação de agroindústrias, surgindo então
uma nova oportunidade de renda, podendo agora aproveitar as frutas que já havia na
propriedade e que antes não eram comercializadas. Com o financiamento, foi realizado a
construção de uma agroindústria de polpa de fruta, se tornando a segunda principal renda da
propriedade.
Algum tempo depois, surgiu a oportunidade de participar de um projeto financiado pela
Itaipu, após negociações e fechamento de contrato, iniciou a conversão do sistema tradicional
de agricultura da propriedade para sistema Agroflorestal. A Itaipu financiou técnicos para
assistência e mudas para plantio, e em meio a isso foi plantado o palmito pupunha, se tornando
a terceira renda principal da propriedade.
A propriedade está a 16 anos trabalhando com agroecologia, possuindo mais de 40
variedades de plantas possíveis de uso e comercialização e outras de manutenção da
biodiversidade regional, porém com os altos custos para manter a certificação, com selos, etc.,
ele optou por deixar de lado a certificação e contar com a confiança dos seus clientes, que já
compravam e que continuam comprando seus produtos orgânicos. Além da renda obtida com a
venda dos produtos orgânicos, o proprietário foi incentivado e orientado pela Itaipu, a também
oferecer na propriedade o turismo, onde contaria com trilha ecológica e almoço, a ideia deu
certo, e hoje essa é a principal fonte de renda da propriedade.

4.2 Legislação ambiental para agroflorestas
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A legislação que trata da produção agroflorestal vem ganhando muita importância
quando relacionado ao seu potencial, que tem como intuito, promover a recuperação ambiental.
O conjunto de leis atua orientando e regulamentando os sistemas como forma de recuperação
florestal, ou seja, essa leis de proteção do meio ambiente, existe e acontecem para que haja a
diminuição dos impactos causados anteriormente por alguma prática abusiva ao meio ambiente.

4.2.1 Principais impactos ambientais encontrados
Historicamente a propriedade visitada nesta pesquisa enfrentou três sérios problemas
ambientais, sendo eles: erosão, desaparecimento dos mananciais de água e uso intensivo de
químicos.
A erosão é um processo natural, que nas últimas décadas tem sido acelerado pela ação
humana (desmatamento, urbanização, queimadas, práticas agrícolas, exploração de minérios,
etc.), corresponde ao desgaste das rochas e dos solos, e que pode gerar inúmeros problemas
sociais, econômicos e principalmente ambientais. É importante destacar que há duas
classificações para os processos erosivos, sendo a erosão geológica ou natural, mais lenta;
enquanto a erosão acelerada, é rápida e gerada sobretudo, pela ação humana.
Segundo o artigo 1 da Lei Estadual nº 8.014/1984, de 14/12/1984, O solo agrícola é
Patrimônio Nacional e, por consequência, cabe ao Estado, aos proprietários de direito, aos
ocupantes temporários e a comunidade preservá-lo, exercendo-se nele o direito de propriedade
ou a posse temporária com as limitações estabelecidas neste código de uso do solo agrícola para
o Estado do Paraná. A portaria n°272 de 23 de dezembro de 2014, da ADAPAR prevê aplicação
de multa para pessoas que fazem uso indevido do solo, o valor da multa varia de acordo com o
atenuante da causa.
Atualmente na propriedade visitada, vemos que não existe esses problemas ambientais,
uma vez que por ser um sistema recuperado de agrofloresta, existe o total cuidado com solo,
visando sempre a melhoria e não o deterioramento.
Mananciais de Água são fontes de onde se retira a água para abastecimento e consumo da
população e outros usos, seja para indústria, agricultura, etc. Segundo a legislação, considera-
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se como manancial todo o corpo de água interior subterrânea, superficial, afluente, emergente
ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público. Lei nº
9.433/1997, mais conhecida como Lei das Águas.
Na propriedade em questão, foi relatado pelo proprietário que existiam mananciais que
estavam escassos devido ao tratamento que o solo recebia anteriormente, e houve a recuperação
desses, após os reflorestamento, o que acabou por deixá-lo ainda mais entusiasmado e feliz em
continuar a sua prática agroecológica.
Uso intensivo de químicos: o trabalho agrícola pode ser considerado uma prática
perigosa na atualidade, dentre os vários riscos ocupacionais, destacam-se os agroquímicos que
são relacionados a intoxicações dos seres vivos e diversos outros danos ambientais. Quando
usado incorretamente, este causa contaminação da água e dos solos, pois se desloca no meio
ambiente, através dos ventos e água da chuva para locais distantes do local aplicado. Esse
consumo de agrotóxicos gera um círculo vicioso: quanto mais se usa, maiores são os
desequilíbrios provocado e maior a necessidade de uso, em doses mais intensas, de formulações
cada vez mais tóxicas, (CHAGAS,2009).
Decreto Nº 4.074/2002 (Decreto do Executivo) Regulamenta a Lei Nº 7.802, de 11 de
Julho de 1989.
Quando questionado sobre os problemas gerados ao meio ambiente ao usar
excessivamente químicos, o proprietário explicou que antigamente quando o mesmo fazia uso
da agricultura convencional, ele encontrava dentro das nascentes dos rios embalagens vazias de
químicos, o que passou a ser preocupante para ele, pois aquela água estava abastecendo todos
da região. Hoje em dia com o uso da Agricultura Agroecológica não existe mais esse problema.
Admirados com a simplicidade com que o produtor contou sua história, sempre ressaltando
arrependido os danos que ele estava causando ao meio ambiente, entendemos a suma
importância da conscientização, onde ele teve o interesse em aprender mais sobre as práticas
corretas com o meio ambiente, tendo assim a maestria de aplicar em uma propriedade
ambientalmente quase que totalmente destruída, mostrando que é permitido errar, mas que
ainda há tempo para corrigir o erro.
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4.2.2 Cadastro Ambiental Rural
Está sendo estruturado nos órgãos ambientais, o Cadastro Ambiental Rural, para que o
mesmo seja efetivado, já que no código florestal só foi realizado a partir de maio de 2012, mas
nele está descrito que os produtores familiares, assentados de comunidades tradicionais e de
reforma agrária, precisa que a propriedade esteja inscrita no CAR, para estes agricultores
somente uma forma simplificada do documento indicando da área da propriedade, e um croqui
onde se apresenta onde estão localizadas as reservas legais e as áreas de preservação permanente
serve para cadastrar a sua propriedade identificando onde estão presentes a sua agrofloresta para
a poder fazer a extração para comercialização, (COOPERAFLORESTA).
A propriedade desde sua aquisição, fez o seu cadastramento rural identificando os seus
pontos de APPs e RL, onde identificou as minas que ele fez a recuperação, essas que estavam
totalmente soterradas, bem como as grandes erosões. A mudança de sistema de produção trouxe
uma modificação notável, visto que antes era uma área descoberta, praticamente com solo a
mostra, hoje é nítido a vegetação, não se vê mancha de solo, e tem-se fontes de água.
O produtor relata ainda a melhoria na qualidade de vida, contando que já se intoxicou
com agrotóxicos no passado, hoje praticamente não tem problemas de saúde, e trata doenças
mais comuns como gripe, por meio de alimentação adequada e uso de plantas medicinais que
possui no Safs.

4.2.3 Reserva legal
A propriedade apresenta a Reserva Legal com o sistema agroflorestal onde a extração
de frutas para a fazer o despolpamento de frutas para a agroindústria para fazer a
comercialização de sucos para o almoço nas visitas nas propriedades.
No Brasil são poucas as propriedades rurais que possui a reserva legal averbada, os
sistemas agroflorestais estimula as restaurações dessas áreas devido a sua alternativa
econômica. Porém, a permissão e a utilização desses Sistemas nessas áreas protegidas devem
observar cuidadosamente os fatores que determinam o cumprimento adequado das funções das
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Reservas Legais, principalmente considerando que a Lei nº 12.651/2012 dá o entendimento de
caráter permanente da exploração das espécies exóticas nas áreas de RL restauradas (art. 66, §
4o). Assim, é também importante que esses sistemas agroflorestais sejam baseados em sólidas
bases ecológicas, sucessão ecológica e em práticas agroecológicas de manejo, (MARTINS e
RANIERI, 2014).
Na propriedade de estudo é claramente visto a utilização da reserva legal como fonte de
fornecimento de matérias para uso interno da propriedade, para comercialização, utiliza-se dos
recursos agroflorestais.

5. Considerações Finais
Nosso planeta é afetado por diversos problemas ambientais, esses muitas vezes
ocasionados pelas mãos humanas, que acaba por afetar, fauna, flora, solo, águas, etc. O processo
de recuperação de áreas devastadas pelo uso demasiado das mesmas, acaba se tornando difícil
e leva muito tempo para se chegar a um resultado satisfatório, ou que amenize os danos já
existentes.
Diante desse contexto esta pesquisa teve como objetivo analisar a adequação de uma
propriedade agroflorestal frente ao impacto e licenciamento ambiental a fim de evidenciar a
importância da recuperação de áreas devastadas e a preservação de áreas naturais.
Dentre os tratamentos aos danos ocasionados pelas práticas convencionais utilizadas
anteriormente, o que se destaca é a implantação da agrofloresta, que é uma forma de se fazer
uma agricultura limpa, com o mínimo de impacto ambiental negativo, pois ela tenta ser
semelhante a um bioma natural.
Diante da conscientização e preocupação ambiental do produtor, observou-se que na
propriedade visitada não se encontra problemas ambientais , até mesmo pelo fato de seguirem
todos os quesitos legais , por acreditar que desta maneira garantirá o ecossistema habitável e
sustentável à todos, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável , ou seja,
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, melhorando a qualidade
de vida daqueles que o fazem, e melhorando a visão de agricultura daqueles que o conhecem.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Dado o exposto, considera-se importante a necessidade de novas pesquisas relacionadas
à esse tema, levando em consideração comparações entre outras regiões que utilizam o mesmo
manejo como prática sustentável.
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A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL: O CASO DA TERRA INDÍGENA
AVÁ-GUARANI DO OCO’Y
THE INDIGENOUS QUESTION IN BRAZIL: THE CASE OF THE INDIGENOUS
LAND AVÁ-GUARANI OCO’Y
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Resumo
Os indígenas são considerados povos originários, pois são os primeiros habitantes da América
Latina, reproduzindo-se em tribos diferentes entre si, porém, com aspectos comuns, como a
forma de vida. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre questões indígenas relacionadas a
conservação da cultura, políticas públicas educacionais e demarcação territorial, a partir de
uma visita técnica realizada Terra Indígena Ava-Guarani de Oco’y. Constatou-se que os povos
indígenas possuem seus processos educativos próprios, que ocorrem em diferentes espaços e
tempos de ensino e aprendizagem, de acordo com sua cultura. A Terra Indígena Ava-Guarani
de Oco’y está localizada em São Miguel do Iguaçu, cercada, de uma lado pelo lago de Itaipu
e do outro pela gleba Oco’y, além de estar sobreposta a área de preservação permanente do
lago, apresenta área total de 251,15 hectares e cerca de 650 habitantes, os quais sofrem
insegurança social e alimentar.
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Palavras-chave: comunidade tradicional; lago de Itaipu; segurança alimentar.
Abstract
Indigenous peoples are considered original peoples, since they are the first inhabitants of Latin
America, reproducing in tribes different from each other, but with common aspects, such as
the way of life. The objective of this work is to discuss indigenous issues related to conservation
of culture, public educational policies and territorial demarcation, based on a technical visit
to the Ava-Guarani Indigenous Land of Oco'y. It was found that indigenous peoples have their
own educational processes, which occur in different spaces and times of teaching and learning,
according to their culture. The Ava-Guarani Indigenous Land of Oco'y is located in São
Miguel do Iguaçu, surrounded, on one side by the lake of Itaipu and the other by the Oco'y
Glebe, besides being superimposed the area of permanent preservation of the lake, totaling
251.15 hectares and about 650 inhabitants, who suffer social and food insecurity.
Key words: traditional community; Itaipu lake; food security.

1. INTRODUÇÃO
Os povos originários, apesar de serem reconhecidos como comunidade tradicional,
muitas vezes foram e ainda são marginalizados e deixados a parte das políticas públicas
brasileiras. Em especial, ressalta-se a colonização ocorrida na América Latina que trabalhou
incansavelmente para sufocar a cultura indígena e expulsá-los do seu território nativo.
São muitas as questões envolvendo os povos indígenas, principalmente porque esta
questão está diretamente atrelada à necessidade de um crescimento econômico sustentável e
sujeita a pressões internacionais por maior proteção ambiental. Um dos aspectos mais
importantes para vencer os desafios de trazer esta comunidade mais próxima dos interesses
governamentais, valorizar e eternizar sua cultura, tradição e conhecimentos tem sido a
aplicação de uma política adequada de ensino. No Brasil, cabe à Funai (Fundação Nacional do
Índio) acompanhar e monitorar os processos educativos realizados junto aos povos indígenas.
Lembrando que a Funai não se configura como a única responsável pela avaliação dos
processos educativos, mas os acompanha junto aos indígenas e aos órgãos governamentais e
não-governamentais envolvidos com a Educação Escolar Indígena. (FUNAI, 2018).
Conforme relatado anteriormente, percebe-se que a influência sobre o aspecto
educacional indígena envolve a participação de vários agentes e desta forma configura-se em
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um processo complexo e específico. Visando entender como ocorre esta ação nas
comunidades, pretende-se com base na literatura recente levantar informações sobre este
assunto a nível regional e local. Apesar de haver estudos significativos na área, o aspecto
educacional neste caso é muito dinâmico e a cada ano surgem desafios e novos métodos de
aprendizado, sendo que as metodologias podem se apresentar de formas diferentes dependendo
da região e também das características dos povos indígenas envolvidos. Espera-se que com
este estudo conhecer de que forma este aprendizado é assimilado e se as técnicas empregadas
apresentam resultados que levem o povo indígena a uma maior inserção na comunidade,
conscientização dos seus direitos, deveres, qualidade de vida e retorno econômico das suas
atividades através da promoção do turismo e atividades sócio ambientais. Com uma educação
digna e correta, problemas de natureza crítica como suicídios entre os jovens, alcoolismo e
outras manifestações de violência podem ser sanadas, pois, uma vez que a informação e como
ela é inserida faz toda a diferença.
Em vista disso, este trabalho tem por objetivo discorrer sobre a questões indígenas
relacionadas a conservação da cultura, políticas públicas educacionais e demarcação territorial,
a partir a visita técnica realizada pelos pesquisadores do Programa de Pós Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável na Terra Indígena Ava-Guarani de Oco’y.

2.

DESENVOLVIMENTO

2.1. Importância dos povos indígenas no contexto da América Latina
Os indígenas não são considerados povos originários por acaso, o são, porque são os
primeiros habitantes do Brasil e da América Latina, reproduzindo-se em tribos diferentes entre
si, porém, com aspectos comuns, como a forma de vida. No Brasil, destacadamente nômades,
à exceção das Reduções Jesuítas fundadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por padres
espanhóis, e na Amazônia, por padres portugueses. Apesar da escravidão aqui realizada pelos
portugueses, das doenças disseminadas por estes colonizadores, das guerrilhas promovidas por
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portugueses e espanhóis etc., ainda encontramos muitas das suas características presentes nos
dias atuais, que ainda precisam ser melhor identificadas e preservadas, tais como
palavras/termos específicos, rituais religiosos, práticas agrícolas, divisão sexual do trabalho,
alimentos, entre outros.
Simon (1984), ao estudar as Reduções Jesuíticas no Rio Grande do Sul, destaca a
importância da terra para os guaranis das Missões, juntamente com a complexidade da
sociedade por eles formada: extraíam erva-mate, praticavam a agricultura e a pecuária, a
tecelagem e a produção de instrumentos de trabalho. Apesar de serem nômades, a terra era
fundamental, provedora da sua alimentação e símbolo da unidade étnica (LANGER, 2005).
A terra tinha vida, ela nascia, vivia e morria com os guaranis que se deslocavam com
muita agilidade, nas florestas do Brasil e do Paraguai. Eles praticavam a agricultura e a
produção de cerâmicas; algumas tribos tinham a alimentação baseada no milho e outras na
mandioca; usavam arcos e flechas, boleadeiras e outros instrumentos de caça e de pesca; tinham
uma cultura similar entre si até os primeiros contatos com os portugueses e espanhóis, numa
vida centrada nas aldeias, com suas casas, hortas, festas e grandes famílias (CHAMORRO,
2004).
Os guaranis foram denominados de horticultores, justamente porque cultivavam
pequenas roças ou hortas (fumo, algodão, milho, feijão, abóbora, pimenta, etc.), utilizando-se
das queimadas; viviam em aldeias de casas coletivas, com os caciques (políticos e filósofos) e
os pajés (religiosos e curadores) (SCHMITZ, 1991). Assim, a terra, seus rituais religiosos, suas
famílias tinham centralidade na vida cotidiana dos guaranis, espalhados no Brasil a partir da
Amazônia, disseminando práticas agrícolas, danças, músicas, representações, linguagens, por
todo o território.
Os cultivos dos indígenas tupi também era variado: milho, batata-doce, feijão,
amendoim, abóbora, tabaco, algodão, erva-mate, pimenta etc. (RIBEIRO, 2015 [1995]), muito
identificados com os guaranis, daí algumas confusões que normalmente acontecem entre as
tribos guaranis e tupis.
De acordo com Fals Borda (2006/2013) é a partir dos povos originários que podemos
colher os sentimentos mais luminosos da vivencia humana, como solidariedade, partilhar,
respeito mútuo, amor pela natureza, assim como construir relações de reciprocidade e de
responsabilidade frente ao meio ambiente.
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

O mesmo autor compreende os indígenas como aqueles que formaram a matriz cultural
da América Latina. Estes povos “[...] possuem uma cosmologia que ainda caracteriza seus
descentes quando não se deixam corromper pelos capitalistas malvados, que são muitos nas
cidades” (FALS BORDA, 2006/2013 p.51). Esse mesmo autor também destaca, a importância
de alguns valores e princípios que podem nos ajudar a viver melhor como seres humanos em
sociedade, em especial a solidariedade, a reciprocidade e a não acumulação exagerada e por
consequência o respeito a natureza.
Concordando com Dussel (1997), o processo de colonização da América Latina, foi em
sua essência um ato de desrespeito aos povos indígenas, com sua cultura, seu modo de vida,
num movimento de negação identitária. Nesse sentido, Grosfoguel (2016) aborda o poder
eurocêntrico cartesiano desse processo de colonização, partindo da imposição de um único
Deus – na evangelização – seguido de uma nova concepção de natureza, ao explorar os recursos
naturais e dos próprios indígenas num processos mercantilistas e pôr fim a dominação
territorial, reconfigurando o território.
De acordo com Dussel (1997) na América Latina configurou-se a práxis conquistadora,
baseada na bula coetera de 1493, expedida pelo Papa Alexandre VI, permitindo a
evangelização dos sujeitos que estivessem sob o domínio dos reis católicos de Espanha, dandolhes o direito de exploração, percebe-se, portanto, que o movimento colonizador foi históricopolítico.
[...] Dessa maneira se “justifica” a práxis conquistadora a partir de um fundamento
teórico: a bula pontífica. Toda a estrutura jurídica concreta do século XVI
hispanoamericano, foi está bem claro, um tipo de ideologia. Por trás de belos
princípios ocultava-se, se encobria, o sentido real da práxis conquistadora. O sentido
encoberto era o de que na realidade os europeus tinham dominado o índio reduzindoo à mais horrível servidão. A morte, o roubo, a tortura (que era o fruto real da práxis
conquistadora) ficavam encobertos pela interpretação ideológica: a evangelização
(DUSSEL, 1997, p.12-13, grifos do original).

Nesse sentido, considerando a importância histórica dos povos indígenas na América
Latina, Dussel (1977 e 1997) e Grosfoguel (2016) abordam a importância de um movimento
de valorização cultural-religiosa, assim como o respeito pelo modo de vida indígena.
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Dussel (1977) fala da práxis libertadora que perpassa Responsabilidade e o Respeito
pelo outro – indígenas, camponeses, trabalhadores assalariados – entendendo a primeira como
“[...] coragem suprema, fortaleza incorruptível, autentica clarividência da estrutura da
totalidade, sabedoria” (DUSSEL, p. 66). E respeito é assumir a condição de ouvinte do outro,
na sua condição sem julgamentos, considerando sua posição à margem da sociedade e
colocarse ao seu lado na luta por justiça e igualdade.
Desse modo, a práxis libertadora “compreende a relação homem x homem e homem x
natureza, em que o ato libertador é a transposição do abismo do sistema vigente para uma
sociedade regida por uma [...] nova ordem, uma nova formação social mais justa” (DUSSEL,
1977, p. 69). É a coragem de questionar o sistema perverso de sociedade em que vivemos e
passar a buscar justiça social, tomando consciência ética diante outro, e da natureza com uma
postura respeitosa e responsável.
Segundo Boff (2012), o respeito à natureza é um dos princípios que a “sociedade
moderna” precisa aprender com o povo indígena. Uma nova relação Homem X Natureza e/ou
Produção X Consumo se faz urgente, com mais harmonia com o planeta, fugindo do
consumismo exagerado, firmado na concepção de desenvolvimento infinito, desconsiderando
o esgotamento dos recursos naturais.
Para que se construam novas relações com mais harmonia e responsabilidade ecológica,
Boff (2012) destaca que se faz necessário rever os valores e as visões de mundo que as pessoas
projetam na sociedade, sendo este o exercício mais difícil, pois estaríamos construindo um
novo padrão de sociedade, mais consciente e amoroso.

2.2. Levantamento sobre Política de Ensino Indígena e Legislações
Conforme FUNAI (2018), os povos indígenas possuem seus processos educativos
próprios, que ocorrem em diferentes espaços e tempos de ensino e aprendizagem, de acordo
com sua cultura e que, portanto, dizem respeito à transmissão de conhecimentos e técnicas,
atividades tradicionais, rituais, modos próprios de manejo dos recursos naturais e de gestão do
território, produção do artesanato, entre outros conhecimentos próprios. Quanto ao aspecto
educacional, a FUNAI monitora as políticas públicas voltadas à educação no ambiente
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indígena, a qual é de responsabilidade do Ministério da Educação e Cultura (MEC), dos estados
e municípios.
A educação indígena abrange processos diversificados de ensino e aprendizagem e
socialização de conteúdos essenciais como gestão territorial, autonomia e sustentabilidade,
portanto é fundamental que o Estado conheça os diferentes processos educativos e fortaleça a
política de ensino, de forma a respeitar as organizações sociais e o modo de vida indígena,
sempre visando o reconhecimento da autonomia dos povos indígenas.
Pode-se dividir as políticas educacionais indígenas em educação comunitária e
educação escolar. No caso das ações de educação comunitária são apoiadas pela Coordenação
Geral de Promoção da Cidadania (CGPC) e executadas pelas Coordenações Regionais ou
Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs), conforme demandado pelas comunidades
indígenas. Contam com assessoria e acompanhamento técnico da CGPC, CGIIRC, das
Coordenações Regionais e FPEs, e suas ações se realizam nas aldeias por meio de projetos,
oficinas, encontros e outras iniciativas educativas que valorizam as culturas, as línguas, os
conhecimentos e as práticas próprias dos Povos Indígenas. Se dá por meio de oficinas e outras
ações de educação não escolar, trabalhando conteúdo da sociedade nacional como o
ensino/aprendizado da língua portuguesa e matemática, na medida que podem ser ferramentas
para o tipo de relação que esses povos desejam desenvolver com a sociedade nacional (FUNAI,
2018).
Quanto à educação escolar, os povos indígenas têm direito a uma educação
diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, conforme define a legislação
nacional que fundamenta a Educação Escolar Indígena. Seguindo o regime de colaboração,
posto pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), a coordenação nacional das políticas de Educação Escolar Indígena é de competência
do Ministério da Educação (MEC), cabendo aos estados e municípios a execução para a
garantia deste direito dos povos indígenas. A política educacional guarda relações inerentes
com outras políticas e ações, desenvolvidas pela FUNAI e por outros órgãos de governo,
voltadas aos povos indígenas, como políticas direcionadas à gestão territorial, à
sustentabilidade, à saúde, etc. (FUNAI, 2018).
Pode-se dizer que a base legal sobre Educação Escolar Indígena está contemplada e
apoiada nas leis e decretos listados a seguir (FUNAI, 2018):
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i. Constituição Federal de 1988. Art. 210 e 231; ii. Decreto n. 26/1991 dispõe sobre a
Educação Indígena no Brasil; iii. Lei 9394/1996. Diretrizes e Bases da Educação. Art.
78; iv. Lei 11.645/2008. Inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena";
v.

Decreto 6861/2009. Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua

organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras providências; vi.

Lei nº

12.711/2012. Dispõe sobre ações afirmativas para afrodescendentes e indígenas. Art. 6º;
vii. Decreto 7747 de 05 de junho de 2012. Institui a Política Nacional de Gestão
Ambiental e Territorial das Terras Indígenas. Art. 4, VII , Eixo 7;
viii. Resolução CEB/CNE n. 05/2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Art. 14, parágrafos 3º. e 6º; ix. Portaria
do Ministério da Educação MEC Nº 389, de 9 de maio de 2013, que cria o Programa
Nacional de Bolsa Permanência para estudantes de graduação ingressantes em
universidades e institutos federais;
x. Portaria do Ministério da Educação GM/MEC nº 1.062, de 30 de outubro de 2013,
institui o Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE que consiste em um conjunto articulado
de ações de apoios técnico e financeiro do MEC aos sistemas de ensino, para a organização e o fortalecimento da
Educação Escolar Indígena, conforme disposto no Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009. As legislações
mencionadas, em todos os âmbitos, fortalecem a questão territorial e direitos, criam uma perspectiva positiva para
a implantação de políticas educacionais que possam manter os povos indígenas mais organizados e independentes,
além de integrados no sistema de ensino tradicional divulgando e interagindo com a comunidade científica.

2.3. Metodologia de Educação Indígena e Atualidade
A implantação da educação escolar para os povos indígenas passou por inúmeros
processos. Desde o século XVI estes processos vêm sendo feito de forma unilateral,
incialmente através da conquista militar com a sequência de processos de dominação espiritual
e ideológica, através da catequese e escolarização.
Na origem, pode-se dizer que as escolas foram implantadas e tinham como objetivo
garantir a “humanização” dos povos vencidos. As escolas indígenas atuais ainda guardam esse
caráter civilizatório e constitui um impasse de difícil solução, pois a instituição escolar pertence
a uma cultura ocidental e com valores cristãos.
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São vários os desafios de implantação de uma metodologia adequada para o povo
indígena, mas é importante que se conheça as principais dificuldades encontradas para a
implantação da educação escolar indígena proposta pelo MEC/LDB/Referencial Curricular
Nacional para as Escolas Indígenas, em consonância com a Constituição Federal que garante
aos povos originários o direito de serem e manterem-se como sociedades diferenciadas. É
importante mencionar que diferente de séculos atrás onde o ensino indígena era de forma
impositiva e negativa aos valores indígenas, a educação escolar indígena atual é uma
reivindicação destes povos, principalmente dos mais jovens. Na concepção deles, isto não
implica em deixar de ser Guarani, Xavante, etc.
Desde o começo da história da sociedade brasileira, as políticas indigenistas tinham
como alvo a "civilização" dos povos originários e isso só mudou com a promulgação da
Constituição de 1988, que reconheceu o direito aos povos indígenas de viverem segundo suas
especificidades socioculturais. No século XX, a educação escolar para os indígenas passa a ser
exercida não mais pelos missionários, mas por professores leigos.
O objetivo continua a ser a integração dos povos indígenas à sociedade nacional e sua
inserção como "trabalhador nacional". A criação de "reservas indígenas" pelo Serviço de
Proteção ao Índio (SPI) tinha dois objetivos explícitos: de um lado, confinar os índios em
espaços físicos restritos e controlados e liberar terras para colonização; de outro, integrar os
indigenas à sociedade nacional, através de projetos de agricultura e de educação formal
nacional, ministrada por leigos nas escolas das reservas (TOMMASINO, 2003).
Nos primórdios da colonização dos povos indígenas era a Igreja católica que estava
atrelada ao Estado e cuidava da educação escolar indígena. No século XX, muitas missões
religiosas começaram a entrar nas reservas, com autorização do SPI e da FUNAI, para
desenvolver ações nas áreas de educação e saúde, sempre tendo como objetivo último a
conversão dos indígenas. Registra-se também, nos últimos 20 anos, a emergência de muitas
ONGs interessadas em ações nas áreas indígenas, incluindo, em especial, o interesse pela
implantação da educação escolar. Muitas dessas ONGs são vinculadas a universidades, mas há
outras independentes e, de qualquer maneira, seus membros são profissionais que dependem
de financiamento público e/ou externo (TOMMASINO, 2003).
Um aspecto levantado quanto a metodologia de ensino por Tommasino (2003) está na
questão de como lidar com o autoritarismo em sala de aula, uma vez que na educação indígena
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as crianças jamais são castigadas, métodos como “gritar” e “ralhar”, ainda praticados hoje em
dia, deixa as crianças com muito medo, humilhadas diante dos colegas, fatos estes que pode
causar desistência e falta de estimulo em relação ao ensino ofertado. O entendimento é que este
modelo de ensino autoritário desconhece e desrespeita a cultura indígena e serve para
submetelos ao domínio dos não indígenas. Nesse tipo de escola, não se ensina cidadania nem
se contribui para criar uma sociedade multicultural. É destrutiva da cultura, da identidade étnica
e da autoestima, contribuindo para a manutenção do preconceito (TOMMASINO, 2003).
Outro fator relevante é a importância do professor conhecer o universo sociocultural do
educando. Segundo Tommasino (2003) professores colocaram a falta de material didático
adequado à realidade histórica e cultural de sua comunidade como o maior problema na sala
de aula. A maior parte dos exemplos nada tem a ver com a realidade dos indígenas, os
professores muitas vezes têm de adaptar os conteúdos para exemplos do comportamento social
indígena.

Segundo Lemos (1997, citado por TOMMASINO, 2003), a escola adota o

calendário e os programas de acordo com o modelo não indígena. A escola indígena precisará
reelaborar seus currículos, seus ambientes de aprendizagem e seu calendário, adaptando a
realidade local. Deverá planejar o espaço educativo amplo, em que possa adaptar-se a formação
e conscientização sobre as lutas pelos direitos território, trabalho, moradia e saúde, o direito a
formar sua família, resguardando os costumes e tradições.
O espaço escolar necessitará gerar a redução do racismo e preconceitos viventes em
nossa sociedade, bem como a valorização da cultura indígena, a serviço da educação, para
educarmos cidadãos com autonomia e empenhados com uma sociedade mais equitativa e
fraterna.
A adaptação do calendário respeita a época da colheita, que deve coincidir com o
período de férias. No entanto, essa adaptação é a mesma utilizada pelas escolas nacionais
rurais. Quando se trata de comunidade indígena, há que se levar em conta os costumes de cada
sociedade. No caso kaingang, as famílias se deslocam esporadicamente para a cidade de
Londrina, onde permanecem por cerca de dez dias para vender artesanato. Com isso, as
crianças preferem acompanhar os pais a ficar na aldeia e acabam sendo reprovadas por faltas.
Esse é um ponto bastante difícil de ser contornado porque os critérios de funcionamento e
avaliação ainda estão fundados num modelo de sociedade urbana e industrial. Esclarece ainda
o autor que as disciplinas são fragmentadas (Português, Matemática, Geografia, História), ao
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passo que o conhecimento kaingang é integrado, isto é, não há uma compartimentalização entre
os conhecimentos.
Para finalizar, observa-se da literatura que os desafios de ensinar a comunidade
indígena passa por uma correta adequação técnica, onde os professores produzem material
didático sem os defeitos da escola nacional, ou seja, os "textos" devem ser contextualizados
histórica e culturalmente.
A mudança constitucional produziu algumas consequências. Uma delas foi o fato de o
MEC ter assumido a responsabilidade pelas escolas indígenas. Até então, elas estavam sob a
responsabilidade técnica e administrativa da FUNAI. O MEC então elaborou em 1993 a LDB
para as escolas indígenas e em 1998 apresentou um grande documento denominado
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas, que especifica e detalha os
princípios que já estão na Lei de Diretrizes e Bases (TOMMASINO, 2003).
2.4. A Terra Indígena Avá-Guarani do Oco’y
Segundo laudo antropológico elaborado por Rubem Thomaz de Almeida a pedido de
ITAIPU, dentro das fronteiras do Estado brasileiro, estão situados três subgrupos Guarani, são
eles: Pai-Tavytera, ou Kaiowa, os Mbÿá e os Ñandeva. Este último, considera seu território as
margens do Rio Paraná no Oeste paranaense, compreendendo cerca de 20.000 km². Porém os
avanços da colonização restringiram este espaço, por causa deste cercamento as aldeias se
instalaram às margens de afluentes do Rio Paraná, imagina-se que isto ocorre desde de 1960.
A partir daí os Ñandeva comporam o tekohá guasu de Jacutinga e este, por sua vez, é compostos
por grupos familiares espalhados pelas margens dos rios: Jacutinga, Oco’ÿ, Guaxirõ,
Guaxirõ’y, Bela Vista, Pirito, Passo Kuê e Porto Irene (ALMEIDA,2006).
O Estudo Antropológico concluído antes portanto da formação do lago de Itaipu já
diagnosticava a vulnerabilidade da grande família que se estabelceu as margens do Rio Ocoí
por conta da colonização. Além disso, no ano de 1975 o INCRA exigiu a desocupação desta
áreas, reduzindo o número de famílias e causando a migração de muitas. Logo em seguida, no
ano de 1977, a FUNAI solicitou a ITAIPU que 11 famílias indígenas fossem assentadas na
área de proteção ambiental. Somente em 1982 houve resposta, foram cadastradas 19 famílias
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totalizando 71 indígenas os quais formaram a Comunidade Jacutinga, de indígenas AvaGuarani
(ALMEIDA,2006).
De acordo com as fotos aéreas disponibilizadas pela ITAIPU Binacional, no ano de
1953 (Figura 1-a) a área indígena manteve-se constante, já na imagem de 1979 (Figura 1-b)
nota-se o avanço da colonização sobre a área indígena, esta área refere aos descendentes AvaGuarani que inicialmente ocupavam as margens esquerda e direita do Rio Paraná.

Figura 01: Fotos Aéreas do Rio Paraná – a) ocupação Ava-Guarani em 1953; b) avanço da colonização sobre a
terra indígenas em 1979. Fonte: ITAIPU Binacional (1988).

Mediante a formação do lago de Itaipu em consonância com as reivindicações dos
indígenas por terra através da assistência prestada pela Pastoral, ANAI, CIMI e FUNAI, a
Itaipu adotou medidas diferentes para mestiços e indígenas: em maio 1982 os mestiços
receberam indenização das terras e benfeitorias e auxílio mudança para Quedas do Iguaçu,
onde adquiriram terras; já os indígenas em Junho de 1982, através de uma escolha conjunta de
nova área tiveram a demarcação da reserva de 253,0 ha, foram realocados e receberam
indenização das benfeitorias. Enfim, em 1982 foi criada a nova reserva indígena, na área
escolhida pelos indígenas, com auxílio da FUNAI, Comissão de Justiça e Paz, CIMI/SUL,
Conselho Indigenista Missionário e ANAI, as quais estiveram de acordo com a demarcação da
atual Terra Indígena Ava-Guarani do O’Coy, com área de 251,15 há, localizada na Gleba
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OCOY, numa das reservas florestais do projeto PIC- OCOY, à margem do Reservatório da
Usina de Itaipu (ITAIPU BINACIONAL, 1988).
Nesse contexto, a Terra Indígena (TI) Ava-Guarani de Oco’y (Figura 2) está localizada
no município de São Miguel do Iguaçu, oeste do estado do Paraná, lindeiro ao lago de Itaipu,
na margem esquerda do Rio Paraná e apresenta uma área total de 251, 15 hectares, constituídos
por 231,8870 hectares demarcados pela FUNAI, 177,56 hectares cedidos pelo INCRA e 73,59
hectares comprados e doados pela Itaipu à comunidade (ALBERNAZ, 2009; CARVALHO,
2013). Segundo levantamentos feitos por Dias (2017), o senso vacinal de 2016 da Unidade de
Saúde da aldeia indicam uma população de 643 indígenas, este valor é considerado
aproximado, pois há uma característica de migração constante do povo Guaraní.
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Figura 2: Localização da Terra Indígena Ava-Guarani de Oco’y.
Elaboração: Karla Cristhiane Constantino, com base nos dados cartográficos do ITCG.
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Assim como é notório na Figura 2 por interpretação visual, a TI Ava-Guarani de Oco’y
está encurralada entre o Lago de Itaipu e a gleba Ocoi, a qual foi destinada pelo INCRA aos
colonos que tiveram suas terras desapropriadas pela área destinada ao Parque Nacional do
Iguaçu, tais propriedades rurais praticam monocultura mecanizada, e por causa da declividade
do terreno os dejetos e produtos químicos nesta área acumulam-se na TI. Não obstante, não há
divisões físicas que demarcam corretamente os limites da TI, ocasionando invasões por parte
dos colonos com o avanço das plantações sobre a área da comunidade (DIAS, 2017).
De acordo com Macário (2016) uma das principais demandas apresentadas pela aldeia
é a demarcação da TI que tradicionalmente pertencia aos Ava-Guaranis. Tal demanda se torna
ainda mais emergencial, ao levar em consideração que a TI esta sobreposta a área de
preservação permanente (APP), fato que gerou conflito jurídico entre a legislação de proteção
ambiental e a indígena, o qual só foi amenizado depois da aprovação do Novo Código Florestal
(Lei n° 12.651/2012), pois torna legal a prática de atividades de baixo impacto em Unidades
de Conservação (DIAS, 2017). Somado a isto, temos uma problemática fundiária, a qual foi
estudada por Carvalho (2013) com o objetivo de evidenciar as áreas que realmente estão
disponíveis para serem usadas pela comunidade, o estudo revelou que há apenas uma área de
77,58 hectares área de uso livre, ao descontar a APP do lago, o espaço invadido pelos colonos,
as casas, escola e demais áreas construída, totalizando um total de 1 hectare por família, não
sendo o suficiente para a subsistência da comunidade, o que remete aos impactos negativos
sociais, ambientais, econômico, sanitário e cultural que a aldeia tem vivido ao longo dos anos
e , de acordo com a visita realizada pelo grupo, ainda permanece.
Como exemplificados na Figura 3, na aldeia, o meio de sustento vem da agricultura,
coleta, pesca, venda de artesanato, criação de pescado em tanques-redes e recebem cestas
básicas, porem apesar de realizarem diversas atividades produtivas, em termos alimentares, a
segura alimentar não é garantida. A falta de área cultivável contribui para o empobrecimento
do solo, pois é necessário cultivar a roça sempre no mesmo lugar. Um outro ponto que contribui
para a insegurança alimentar da comunidade é o fato de a floresta estar degradada, não
oferecendo recursos o suficiente para a grande quantidade de moradores (ALBERNAZ, 2007;
CARVALHO, 2013; MACÁRIO, 2016).
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Sobre esta questão, destacando a Lei nº 12.188/2010, a Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na
Reforma Agrária – PRONATER, também conhecida como Lei de ATER, diz em seu art. 5° os
povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais são beneficiários de tal programa
(BRASIL, 2010). A partir disso, ressalta-se que é importante reconhecer os povos indígenas
como agricultores, os quais a praticam de forma orgânica, cultivando espécies características
de sua alimentação tradicional. E no que tange a Terra Indígena Ava-Guarani de Oco’y fica
clara a necessidade urgente da demarcação da terra, considerando as condições de vida dessa
população com possibilidades de melhorias socioeconomicas.

(a)

(b)

(c)

Figura 3: Atividades desenvolvidas pela aldeia Oco’y. (a) exposição e venda de artesanato; (b) pesca; (c) indígenas
trabalhando no roçado.

Essas características, embora dissolvidas socialmente ou concentradas nas chamadas
terras indígenas, como vimos na visita técnica realizada (Figura 3), precisam ser identificadas
e sistematizadas academicamente, gerando diagnósticos para uma boa gestão dos indígenas,
suas terras, rituais religiosos, linguagens, danças, crenças, alimentos, vestimentas etc.,
contribuindo para que eles possam recuperar sua identidade, dignidade e sociabilidade, como
os verdadeiros donos destas terras onde moramos e da qual ainda extraem os meios para sua
sobrevivência.
De maneira mais especifica gostaríamos de destacar alguns aspectos observados na
visita técnica que realizamos na aldeia Oco’y, percebemos alguns elementos importantes
como: I- relações de confiança entre as pessoas, num âmbito familiar e coletivo; II- relação de
proximidade com a natureza, num sentimento de solidariedade; III- postura de confiança na
pessoa do Pajé; IV- a concepção do Pajé de que os jovens são o futuro e com isso fica a
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importância de uma boa formação pessoal, espiritual e social; V- relações de proximidade,
numa perspectiva de que todos são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da aldeia;
VI- valorização da cultura, por meio da reza, do canto, da língua falada e escrita, sendo
praticados, na escola e em família.
Outro aspecto observado que vem ao encontro da valorização das pessoas que fazem
parte da aldeia, aparece na fala do Pajé frente a tomada de decisões em que o diálogo é
fundamental, pois segundo ele, são as pessoas que dão força e base para que se prossiga na
luta, pelos diretos do povo indígena.
Quando nos referimos a defesa dos direitos indígenas devemos recordar que estes são
a base de uma luta eterna, que vem tomando corpo nos últimos anos. Segundo Santos (2016)
nosso passado recente enaltece a luta indígenas pela demarcação e terras e a seguridade de seus
direitos. De acordo com esse mesmo autor, num contento de Brasil, em especifico na período
da ditadura militar, o relatório final da Comissão da Verdade, denuncia e comprova a violação
dos direitos humanos frente a população indígena, assim como negação de sua forma de vida.
Santos (2016) denuncia a morosidade na resolução dos problemas que atingem essa
população, matriz histórica da formação do país, e expressa novas preocupações com a
realidade que se constrói frente a essa questão, ao considerar a demarcação de terras, a falta de
valorização dessa cultura por parte da sociedade não indígena, a falta de compromisso por parte
do governo em resolver as questões de terra e a assistência à saúde, e demora na implantação
de políticas públicas eficazes para essa população.

(a)

(b)

(c)

Figura 3: Visita técnica do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da UNIOESTE
na Terra Indígena Ava-Guarani de Oco’y. (a) Integração dos visitantes com a comunidade através da dança. (b)
conversa entre o grupo e o cacique da aldeia. (c) entrevista de alguns integrantes do grupo com um professor da
escola indígena da aldeia.
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3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das informações esplanadas anteriormente, evidencia-se a importância da
contribuição acadêmica para a conservação da cultura indígena, que por tantas vezes é
negligenciada.
Em relação a educação indígena, fica evidente a importância e a necessidade da
introdução de materiais didáticos culturalmente contextualizados, além de que haja uma
atualização na legislação destinada a esta questão, para que seja possível adequações do
calendário escolar, horários e disciplinas de acordo com as especificidades de cada etnia, com
um olhar mais respeitoso em prol dos valores indígenas, considerando seu modo de vida,
princípios, cultura, organização social e a relação com a natureza.
Os indígenas moradores da TI Ava-Guarani de Oco’y vivem sobre grandes pressões em
relação a manutenção de sua terra, cultura e segurança alimentar, sendo urgente a necessidade
de demarcação física em relação aos limites da TI evitando a invasão dos colonos, além disso
é necessário ações e políticas públicas que contribuam para a segurança alimentar e social da
aldeia.
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REFLEXÕES SOBRE O TURISMO RURAL E SUA RELAÇÃO COM O
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
REFLECTIONS ABOUT RURAL TOURISM AND ITS RELATIONSHIP WITH
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Andrielly Arenhart 1387
Rosislene de Fátima Fontana 2388
Grupo de Trabalho: Extensão Rural, Juventude e Sucessão Rural, Turismo Rural
Resumo
O meio rural que já foi considerado símbolo de atraso por alguns, hoje é procurado por turistas
que querem sair da rotina estressante das cidades. Pelo fato do turismo ser considerado uma
atividade econômica propulsora de desenvolvimento, o turismo rural surgiu como estratégia
visando o desenvolvimento rural sustentável em propriedades rurais em dificuldades. O estudo
tem como objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre o turismo rural e o planejamento do
mesmo relacionado com a possibilidade ou não do desenvolvimento rural sustentável. O
trabalho caracteriza-se como um ensaio teórico com abordagem qualitativa e exploratória,
realizado por meio de pesquisas bibliográficas. Com base na literatura estudada, constata-se
que a atividade pode estar relacionada com o desenvolvimento rural sustentável, desde que seja
planejado e trabalhado de forma profissional pelos proprietários, fato este, que conforme
leituras, não acontece na maioria das propriedades.
Palavras-chave: Turismo Rural. Planejamento. Gestão.
socioeconômicos. Desenvolvimento Rural Sustentável.

Impactos

ambientais

e

Abstract
The rural environment that was once considered a symbol of backwardness by some, today is
wanted by tourists who want to get out of the stressful routine of cities. By the fact tourism is
considered an economic activity that drives development, rural tourism has emerged as a
strategy for sustainable rural development on distressed rural properties. The study aims to
present a theoretical reflection on rural tourism and its planning related to the possibility or
not of sustainable rural development. The work is characterized as a theoretical essay with a
qualitative and exploratory approach, carried out through bibliographical research. Based on
the literature studied, it can be seen that the activity may be related to sustainable rural
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development, provided that it is planned and professionally worked by the owners, This fact,
which according to readings, does not happen in most properties.
Key words: Rural Tourism. Planning. Management. Environmental and Socioecomics Impacts.
Sustainable Rural Development.

1. INTRODUÇÃO
O meio rural que já foi visto como símbolo de atraso por alguns, hoje é procurado por
turistas que querem sair da rotina estressante de suas vidas nas cidades. De acordo com Silva,
Francisco e Thomaz (2010), o turista sente necessidade de vivenciar a rotina diária do campo,
como os sons, ao acordar cedo com o cantar do galo, beber leite fresco retirado da vaca, se
alimentar com pratos preparados em um fogão à lenha, de andar descalço sentindo a grama em
seus pés e o cheiro da terra molhada, tomar um refrescante banho de cachoeira, entre outras
atividades.
Os autores complementam que o “ser caipira” ganhou status de modismo, e diversos
programas televisivos apresentam o ambiente rural como o local em que se encontra qualidade
de vida, saúde e valorização das tradições. Sendo assim, o turismo no espaço rural permite aos
moradores rurais apresentarem com orgulho seu modo de vida e aos moradores urbanos, a
possibilidade de vivenciar as atividades do campo. De acordo com Tulik; Rodrigues (2003) os
termos turismo no espaço rural ou turismo em áreas rurais são considerados sinônimos de
turismo rural, terminologias adotadas pelas autoras no desenvolvimento do trabalho.
Segundo Minasi (2013) o turismo é considerado uma atividade econômica geradora de
emprego, renda e propulsor de desenvolvimento. Gonçalves (2016) relata que com a procura e
interesse por parte dos turistas no meio rural a partir de 1990, a prática propiciou ao homem do
campo, o pequeno produtor, principalmente os que se enquadram em agricultura familiar, uma
alternativa de renda e possibilidade de permanecer em sua propriedade ao explorar as
potencialidades turísticas atreladas com o caráter histórico e cultural da mesma.
A prática do turismo no meio rural surgiu como estratégia visando o desenvolvimento
em áreas rurais esquecidas, com o objetivo principal de geração de renda, esse fenômeno de
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necessidade econômica de sobrevivência dos pequenos produtores rurais por meio da oferta de
turismo rural, ocorreu em diversos outros países, além do Brasil (LANE, 2012).
No entanto, como toda atividade, deve ser planejada e desenvolvida baseada em um
projeto consistente de acordo com as legislações pertinentes, com avaliação da capacidade de
carga turística do local, os impactos que a mesma pode causar e as formas de mitigação destes
riscos, a avaliação de viabilidade econômica do projeto, os investimentos necessários, entre
outros pontos de uma boa prática de gestão de projetos.
É importante destacar que, mesmo que o turismo em espaço rural surja da necessidade
de sobrevivência das famílias no campo sob o viés da pluriatividade e da multifuncionalidade,
é fundamental que os aspectos relativos à gestão sejam conhecidos pelos proprietários, para que
possam, assim, potencializar seus esforços e consolidar a implementação do turismo rural
(SOUZA; KLEIN; RODRIGUES, 2019).
Um erro comum é a avaliação que a propriedade rural tem potencial para o
desenvolvimento turístico apenas por ter uma cachoeira ou animais para exposição, muitas
vezes influenciada por terceiros sem ter o conhecimento técnico, apenas com objetivo de lucrar.
E quem perde é o produtor, e os turistas, que não vivenciam a rotina do campo que realmente
desejam.
Solha (2016) complementa ao afirmar que em muitos casos, o turismo rural é visto
apenas como atividade complementar de renda, e assim, os proprietários não veem necessidade
de investimentos e profissionalização. Não percebem o turismo como uma atividade complexa
ao ser planejada e administrada, a qual, os turistas mesmo no campo, buscam por atendimento
profissional. Não levam em consideração que de acordo com dados do Sebrae (2013) a atividade
turística rural é eminentemente familiar e em muitos casos, os integrantes dessas famílias não
são hospitaleiros ao receberem os visitantes em suas propriedades.
Lacay (2012) corrobora, ao afirmar em seu estudo na Rota do Pinhão, região
metropolitana de Curitiba, que as atividades nas propriedades rurais aconteciam de forma não
planejada. Identificou a falta de regulamentação, infraestrutura precária, comunidades pouco
envolvidas, falta de capacitação profissional, entre outras causas, como exemplos da falta de
organização do turismo rural.
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Souza e Klein (2019) citam que o turismo rural pode trazer tanto impactos positivos,
como a geração de renda adicional, ocupação para as pessoas da família, práticas que visam a
conservação de áreas rurais, bem como impactos negativos, ao levar a propriedade mais pessoas
do que o local suporta, pessoas que não se preocupam com o lixo que deixam, tráfego e barulho
de veículos que podem incomodar os vizinhos que não aderiram à atividade turística. O turismo
em áreas rurais pode ser compreendido como uma oportunidade de agregação de valor à
propriedade. No entanto, deve-se atentar ao fato de que para a atividade alcance sucesso e seja
sustentável no ambiente rural, é necessária a preservação do desempenho das atividades agrárias
e o envolvimento das áreas do entorno, que também podem ser beneficiadas (FONTANA,
2014).
Sendo assim, é possível relacionar o turismo rural com a possibilidade de
desenvolvimento sustentável nas propriedades? Nesse sentido, o artigo tem como objetivo
apresentar uma reflexão teórica sobre o turismo rural e o planejamento do mesmo relacionado
com a possibilidade ou não do desenvolvimento rural sustentável nessas propriedades. O estudo
caracteriza-se como um ensaio teórico com abordagem qualitativa e exploratória, realizado por
meio de pesquisas bibliográficas.
Diante do exposto, para responder ao objetivo proposto, o estudo encontra-se
estruturado em três seções: após a presente introdução, é apresentado a revisão bibliográfica
que proporciona o embasamento para a discussão do assunto e na terceira e última seção, são
apresentadas as considerações finais com a síntese das explanações.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta os conceitos utilizados para o embasamento do estudo, que
aborda os conceitos de turismo, rural, turismo rural, planejamento e gestão em turismo rural e
por fim, o desenvolvimento rural sustentável.

2.1 Turismo
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Para compreender a temática do turismo rural, sua importância e capacidade de gerar
desenvolvimento a um local, é necessário em um primeiro momento, conceituar o turismo, que
de acordo com Brasil (2007) caracteriza-se como um conjunto de atividades desenvolvidas por
pessoas por um período consecutivo inferior a um ano em suas viagens ou estadias em lugares
diferentes de sua morada, com o propósito de descanso, lazer, realização de negócios e outros.
Gonçalves (2016) destaca que o turismo encontra-se relacionado com o turista/viajante,
a oferta de produtos e serviços e a comunidade local e enfatiza que a dedicação dos residentes
ao receber os turistas contribui de forma positiva na localidade. O turista apresenta diversas
motivações para sua prática, como descanso, saúde, experiência nova, podendo complementar
outras modalidades de turismo, como o de praia, histórico, esportivo, cultural, o rural, objeto de
estudo, entre outros.

2.2. Rural
Uma vez conceituada a atividade de turismo, é necessário definir o que é rural para um
entendimento aprofundado. Para Souza e Klein (2019) o rural refere-se a um recorte espacial
geográfico, no qual pode ocorrer tanto atividades agrícolas quanto não agrícolas, sendo que
essas últimas vêm crescendo, principalmente aquelas ligadas com a prestação de serviços. Nesse
sentido, cita-se a atividade de turismo nesse espaço.
O universo rural caracteriza-se por sua pluriatividade, ou seja, a disponibilidade de
diversas atividades internas e externas no local, com o envolvimento de um ou mais membros
da família residente na propriedade. Quando a mão de obra para o cultivo da terra é
essencialmente o núcleo familiar dos pequenos proprietários rurais é considerada agricultura
familiar, onde a relação particular com a terra por parte do agricultor, assim como, a diversidade
produtiva são características marcantes desse setor (CANDIOTTO, 2007).

2.3 Turismo Rural
Nesse tópico serão apresentados os conceitos de turismo rural. Conforme Tulik (2003)
os primeiros indícios do turismo rural são identificados no século XX com suas atividades na
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Europa. A atividade surgiu na França no ano de 1948, seguido pela Espanha em 1960, Itália em
1966 e por fim, em Portugal no ano de 1978, o que posteriormente, influenciou o turismo em
áreas rurais no Brasil.
Rodrigues (2003) afirma que quando comparado com outras modalidades de turismo,
como o de sol e praia, o turismo rural é recente em nosso país. Não é possível determinar com
exatidão o início da atividade, mas o autor relata que as primeiras iniciativas oficiais se deram
em 1986 no município de Lages, estado de Santa Catarina, na fazenda Pedras Brancas, a qual
se propôs a receber visitantes para passar um dia no campo. Essa iniciativa passou a ser
replicada em todo o território nacional, em particular na região sul e sudeste.
Brasil (2006) conceitua turismo rural como atividades turísticas que são realizadas no
ambiente rural, que contribui com a produção agropecuária, agrega valor a produtos e serviços
e ainda resgata e promove tanto o patrimônio cultural quanto o natural da comunidade.
Gonçalves (2016) resume que para poder classificar a atividade como turismo rural, o
ambiente/atrativo/destino turístico deve estar inserido no meio natural com ressalvas para o
rural da área. Deve haver interesse de consumo pelos bens produzidos pelas famílias das
propriedades visitadas ou do entorno e que haja interesse por parte do turista em conhecer a
cultura local, a história, manifestações religiosas, folclóricas e tradicionais, assim como haver
a conservação do patrimônio histórico e cultural e serviços de alimentação e hospedagem como
básicos no turismo.
Os autores Silva, Francisco e Thomaz (2010) afirmam que o turista rural busca a
rusticidade e simplicidade, mas com qualidade, uma vez que se hospedar na casa dos
agricultores ou em casarões antigos não significa desconforto ou má qualidade. Ainda citam o
tratamento oferecido pelo proprietário aos turistas, que deve ser carismático e hospitaleiro.
Além disso, a atividade propicia uma nova alternativa de desenvolvimento ao local.
Para Fontana e Dencker (2006), o turismo no espaço rural deve ser visto como um
complemento às atividades agrícolas do local, sem perder a essência do cotidiano da vida rural.
Schneider e Fialho (2000) complementam que devido a sazonalidade das atividades agrícolas e
da estação do ano, o fluxo de turistas pode sofrer variações, sendo necessário administrar ambas
as atividades e os proprietários devem estar prevenidos para evitar a frustração caso o turismo
rural não alcance as expectativas esperadas.
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Os autores ainda relatam que independente de qual definição seja a mais apropriada, o
aspecto decisivo a ser considerado refere-se ao aproveitamento do ambiente propriamente rural.
É possível verificar que há uma confusão de terminologias, mas todas apresentam
características em comum, como a manutenção das atividades agrícolas, ocorrer nos espaços
rurais, a busca pelo simples, a hospitalidade, preservação do patrimônio natural e cultural, a
importância do planejamento e implementação do mesmo.
Assim posto, o segmento apresenta crescimento de maneira significativa nas regiões
brasileiras, sendo considerada como uma atividade com potencial para promover o
desenvolvimento local, contribuindo para a dinâmica social e econômica das áreas rurais
(SOUZA e KLEIN, 2019).

2.4 Planejamento e Gestão em Turismo Rural
Para atuar no segmento de turismo em áreas rurais, o empreendedor deve se
profissionalizar, estar de acordo com a legislação pertinente.
Costa, Galina e Hernandez (2018) afirmam que o processo de criação, renovação e
desenvolvimento de negócios em turismo rural não é um processo simples e conjecturam que
talvez, por esse motivo, a pesquisa sobre a formação de novos negócios ainda não foi abordada
com seriedade, visando entender a complexidade do processo envolvido.
De acordo com Souza e Klein (2019) frequentemente as comunidades rurais iniciam a
atividade turística sem a elaboração prévia de um plano que oriente suas ações.
Consequentemente, os impactos negativos aparecem com o passar do tempo. Diante disso,
destaca-se a necessidade do planejamento e da implementação desses processos no
desenvolvimento da atividade de turismo rural.
É importante destacar a necessidade de redes de cooperação, pois as mesmas podem
auxiliar no desenvolvimento do turismo rural quando nem sempre existe a possibilidade de
implantação de todos os atrativos necessários para as atividades em uma única propriedade.
Pode-se citar como exemplo, o intercâmbio de animais, como os cavalos, os quais a posse não
é viável para passeios ocasionais, mas caso exista alguma propriedade do entorno que possua,
a troca pode contribuir para a um custo menor (SILVA, FRANCISCO E THOMAZ, 2010).
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Os autores ainda citam que o envolvimento de diversos empreendedores que visam a
implementação de um produto turístico de credibilidade, pode ocasionar em visitantes que
passam mais dias na região. Essa rede de colaboração possibilita redução nas despesas, uma vez
que cada um oferece sua especialidade, o que evita o alto custo inicial de investimento no
turismo rural.
Solha (2016) estabelece alguns entraves para o desenvolvimento do turismo rural, como
a deficiência de estruturas e mecanismos de cooperação interna, a escassa diversificação de
produtos turísticos, falta de capacitação profissional operacional e gerencial, carência dos
mecanismos de informação, déficit de serviços públicos de transporte, energia, saneamento,
comunicação e sinalização turística. A autora ainda cita que esse cenário está se agravando
diante do amadurecimento do segmento de turismo rural e que está se inserindo de fato como
um segmento do mercado turístico. A autora ainda cita como entraves para a expansão de
negócios em turismo rural, questões relacionadas à legislação, em especial a aspectos de
tributação sobre os serviços turísticos prestados por esses empreendedores.
Para ser considerado empreendimento de turismo rural, é necessário possuir algum tipo
de comprometimento com a produção agropecuária. Além da tradicional produção agrícola,
também podem oferecer serviços de lazer e turismo de modo profissional (SOLHA, 2016). No
entanto, a legislação brasileira ainda não estabeleceu a diversidade de atividades não agrícolas
que fazem parte da rotina dessas propriedades. É importante esclarecer, que o trabalho não
aborda políticas públicas relacionadas com o desenvolvimento da atividade em território
nacional.
Segundo Souza, Klein e Rodrigues (2019) a administração em turismo rural apresenta
uma ampla extensão de atividades relevantes para o sucesso do negócio. Inclui a administração
de logística, de produtos e serviços, hospitalidade, qualidade e segurança, assim como recursos
humanos. A logística proporciona o afluxo dos turistas. A administração de produtos e serviços
torna o empreendimento rural mais atrativo, ao ser capaz de satisfazer as expectativas dos
turistas.
Conforme Silva, Francisco e Thomaz (2010) quanto a elaboração e implementação do
turismo rural, deve ser exigido a necessidade de uma análise de capacidade empreendedora do
interessado e das condições financeiras necessárias para a implantação do turismo rural na
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propriedade. E que a competitividade do turismo rural somente terá o sucesso desejado por seus
empreendedores se houver ação conjunta do Estado, empresários, instituições de ensino e
crédito, que resultará numa agilidade, flexibilidade, qualidade e produtividade condizentes com
a real necessidade do mercado.
De acordo com Souza, Klein e Rodrigues (2019) enfatizar a hospitalidade,
individualizando as necessidades do visitante, é importante para assegurar a satisfação dos
turistas. Para os autores, o gerenciamento dessa hospitalidade, inclui a maneira de receber e
atender o visitante, preparar e servir refeições, incluindo até mesmo a programação com
atividades a serem desenvolvidas na propriedade e a decoração do local e de seu entorno.
Os autores complementam que embora a maioria das atividades de turismo em espaço
rural surja por necessidade de sobrevivência das famílias no campo, sob o viés da pluriatividade,
é essencial que os aspectos relativos à organização, à administração, ao marketing e à economia
sejam conhecidos pelas pessoas que empreendem, para que possam, dessa forma, potencializar
seus esforços e consolidar a implementação do turismo rural.
Os empreendedores devem conhecer a realidade de seus negócios, quais são os impactos
tanto positivos quanto negativos que a atividade gera em sua propriedade e em seu entorno para
poder gerenciar conforme as demandas locais. Em Souza, Klein e Rodrigues (2019) são
apresentados algumas influencias e impactos que o turismo rural pode gerar.
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Figura 1 – Influências e impactos do Turismo Rural
Fonte: Souza, Klein e Rodrigues (2019)
Na figura é possível visualizar que a atividade pode trazer tanto impactos positivos como
negativos. Cabe ao gestor/proprietário identificar quais são os possíveis impactos e influências
que pode vir a ter em sua propriedade e trabalhar para resolvê-las conforme planejamento.

2.5 Desenvolvimento Rural Sustentável
Ao iniciar o tópico, é necessário definir o que é desenvolvimento, para um melhor
entendimento do termo desenvolvimento rural sustentável. Arenhart (2015) define como sendo
o crescimento econômico em conjunto com melhores condições de vida da população citando
como exemplos o acesso à saúde e educação de qualidade, moradia e oportunidades de emprego
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sem que ocorra grandes disparidades e de maneira sustentável, para que não venha a prejudicar
as gerações futuras.
Conterato (2008) afirma que o conceito de desenvolvimento rural está em plena
construção. No entanto, ao realizar uma leitura das definições, percebe-se que as mesmas
tendem a se concentrar nas melhorias das condições socioeconômicas e ambientais da
população rural. Kageyama (2004, 2008) ainda cita que uma das principais trajetórias é a
diversificação das atividades que geram renda (pluriatividade).
O turismo rural depende da ação e interação dos agentes locais, ou seja, os próprios
donos das propriedades e das redes de cooperação que venham a formar entre si. Sendo assim,
Amaral Filho (2001) cita o segmento do turismo como um exemplo que se aproxima do
desenvolvimento sustentado, uma vez que: consegue conjugar vários elementos importantes
para o desenvolvimento local ou regional: forças socioeconômicas, institucionais e culturais
locais; grande número de pequenas e de médias empresas locais, ramificadas por diversos
setores e subsetores, indústria limpa.
No entanto, Vezzani (2008) cita que o turismo rural pode impulsionar os espaços rurais,
não como um motor de desenvolvimento, mas como um elemento complementar para outras
atividades tradicionais do meio, como a agricultura, criação de gado, artesanato, agroindústria,
sendo que ainda podem impulsionar os benefícios sociais, culturais e ambientais. Sendo assim,
é necessário que sejam adotados critérios de sustentabilidade e trabalhar em prol de um
desenvolvimento continuado ao mesmo tempo em que preservam os recursos naturais
existentes.
Solha (2016) afirma que para que ocorra a garantia da sustentabilidade do
desenvolvimento turístico é necessário que algumas condições sejam cumpridas, tais como: a
participação da sociedade local no desenvolvimento da atividade; a limitação das capacidades
de carga dos atrativos – naturais e socioculturais, e atuação sobre as infraestruturas e
equipamentos, adaptando-as aos recursos turísticos a fim de preservá-los contra possíveis
agressões, dentre outros.
A autora complementa que dessa forma, o desenvolvimento do turismo rural será
racional e embasado na filosofia da sustentabilidade, supondo contribuições importantes ao
meio rural como: melhora nas condições de vida da população local, contribuição para a
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reativação econômica de zonas deprimidas, geração de rendas complementares, incorporação
do trabalho remunerado da mulher, estabilização da população local ao campo, manutenção das
atividades agropecuárias e artesanais, manutenção e recuperação do patrimônio arquitetônico
tradicional, conservação do meio ambiente, e enriquecimento cultural da população local.
Em Fontana e Dencker (2006), é visto que o meio rural deve estar preparado para receber
o fluxo de turistas, os quais podem trazer inúmeros benefícios para o produtor e comunidade do
entorno, desde que este seja explorado de forma sustentável.
O Programa de Turismo Rural na Agricultura Familiar, com base em Brasil (2004, p.9)
afirma que a prática da atividade no Brasil e em outros países, vem proporcionando os seguintes
benefícios:
Diversificação da economia regional, pelo estabelecimento de micro e pequenos
negócios; melhoria das condições de vida das famílias rurais; interiorização do
turismo; difusão de conhecimentos e técnicas das ciências agrárias; diversificação da
oferta turística; diminuição do êxodo rural; promoção de intercâmbio cultural;
conservação dos recursos naturais; reencontro dos cidadãos com suas origens rurais e
com a natureza; geração de novas oportunidades de trabalho; melhoramento da
infraestrutura de transporte, comunicação, saneamento; criação de receitas
alternativas que valorizam as atividades rurais; melhoria dos equipamentos e dos bens
imóveis; integração do campo com a cidade; agregação de valor ao produto primário
por meio da verticalização da produção; promoção da imagem e revigoramento do
interior; integração das propriedades rurais e comunidade; valorização das práticas
rurais, tanto sociais quanto de trabalho e resgate da auto estima do campesino.

Com base na citação anterior, é possível verificar que a atividade apresenta a capacidade
de geral desenvolvimento rural sustentável no local onde está inserida.
O desenvolvimento rural sustentável por meio do turismo busca fazer deste uma
plataforma de apresentar, divulgar e comercializar os produtos e serviços da agropecuária
desenvolvidos pela agricultura familiar, agregando valor a estes, e permitindo que ocorra
aumento no faturamento dessas pequenas propriedades rurais. Desta foram o turismo rural não
deve ser o fim do processo, ou seja, a economia baseada nele, mas sim a ferramenta ou meio de
contribuir para o desenvolvimento rural sustentável.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Para o desenvolvimento do trabalho foram consultados autores renomados nas áreas de
turismo rural e desenvolvimento rural, além de estudos recentes sobre como se encontra a
dinâmica do desenvolvimento da atividade quanto ao seu planejamento e gestão.
Ao pesquisar a literatura sobre turismo rural, é unânime encontrar nas mesmas, a
informação de que há uma confusão relacionada aos termos utilizados. Portanto, para a
realização do trabalho, as autoras esclareceram a conceituação e termos utilizados.
O turismo rural é uma atividade vista por alguns proprietários que por algum motivo
estão passando por alguma dificuldade financeira em suas propriedades como a “salvadora da
pátria”. Sua prática, principalmente em pequenas propriedades, deve ser entendida e utilizada
como uma atividade que vai auxiliar esse proprietário a uma fonte de renda extra, incentivando
o comércio dos demais produtos produzidos e sua propriedade. Os proprietários pensam que
pelo fato de possuírem uma cachoeira ou algum tipo de beleza natural, a possibilidade de ofertar
passeios de animais para os visitantes, os torna “prontos” a tal atividade e muitas vezes
implantam o turismo rural sem os conhecimentos legais e gerenciais.
Em algumas situações, há a possibilidade de algum “consultor” informar ao proprietário
que a propriedade possui requisitos necessários a implantação da atividade de turismo rural,
muitas vezes sem base em estudos ou pesquisas de mercado, se apoiando apenas na opinião
não-especializada do “consultor”. Ocorrendo de o proprietário na esperança de melhorar a
situação financeira aceitar a oferta e investir buscando empréstimos e/ou financiamentos para
implantação da atividade, porém, muitas vezes não ocorre o retorno financeiro “prometido”.
Pelo fato de estar localizado em área rural, os proprietários pensam que não é necessária uma
profissionalização para o desenvolvimento da prática e que não há problema caso a atividade
aconteça de forma ilegal. Até mesmo, porque em algumas situações, se forem regularizar, a
atividade não se torna viável financeiramente.
É necessário responder, como é possível afirmar que o turismo rural é capaz de
impulsionar o desenvolvimento rural sustentável na região em que está inserido? Para isso
acontecer, deve ser planejado a implantação do turismo pensando nos impactos positivos como
a diminuição do êxodo rural, geração de emprego e renda a mais membros da família, consumo
dos produtos das agroindústrias, valorização da cultura local e possíveis investimentos em
infraestrutura locais como estradas. Há também os impactos negativos que devem ser
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analisados, como os impactos ambientais (excesso de visitantes além do suportado pelo local),
lixos que os turistas levam e jogam nos espaços, poluição visual e sonora, alguns proprietários
podem abandonar as atividades tradicionais do campo, perdendo o caráter de homem do campo,
o “ser caipira”.
Uma das causas de declínio da atividade do turismo rural deve-se que os proprietários,
em sua maioria, quando se tornam empreendedores em turismo rural não tem paciência ou
conhecimento para planejar, realizar um projeto e estudo de viabilidade e muitas vezes não se
importam ou desconhecem que suas atividades podem ser consideradas ilegais. Não consideram
em muitos casos, a sazonalidade da atividade, ou que a propriedade pode não estar localizada
em um local de fácil acesso, a não existência de uma rota de turismo rural estabelecida no
município, além da não profissionalização da hospitalidade por parte de quem recebe os
visitantes.
Pode-se aumentar a probabilidade de sucesso desses empreendimentos com a formação
de redes de cooperação, associativismo entre os proprietários que praticam o turismo rural, para
que ocorra o fortalecimento dessas propriedades por meio da criação de uma rota, quanto a sua
divulgação, comercialização de produtos oriundos das agroindústrias da região. É interessante
citar o uso da tecnologia no turismo rural, uma vez que é possível a criação de sites e aplicativos
contendo informações sobre essas propriedades, comercialização dos produtos das
agroindústrias. Situações que acontecem mais facilmente quando há um número maior de
interessados nas propriedades do entorno.
O turismo rural pode ser uma fonte alternativa de renda, de geração empregos, de
manutenção e valorização da cultura local, dentre outros benefícios já citados no trabalho, os
quais auxiliam para que ocorra o desenvolvimento rural sustentável. No entanto, é necessário
frisar que o planejamento é essencial para que seja pensado e executado com o objetivo de
desenvolver economicamente as famílias envolvidas e mitigar os impactos negativos ambientais
e sociais que podem ocorrer.
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O TURISMO RURAL COMO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL: O
CASO DO SÍTIO FARIA
RURAL TOURISM AS SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: THE CASE
OF THE SITE FARIA
Fernanda Aline Gunkel 389
Karla Cristhiane Constantino390
Rosislene Fátima Fontana391
Grupo de Trabalho 9: Extensão rural, juventude e sucessão rural, turismo
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o histórico e o roteiro turístico ofertada na
propriedade rural Sítio Faria, localizado no município de Altônia – PR, às margens da Lagoa
Xambrê, bem como analisar descritivamente a visão dos turistas que participaram das
atividades ofertadas na propriedade. De acordo com as respostas disponibilizadas pelos líderes
dos grupos que visitaram a propriedade, como 100% responderam ser do município de
Altônia, recomenda-se que haja a expansão na publicidade feita à propriedade para que
contribua com o desenvolvimento regional. O Turismo Rural se mostra como uma alternativa
viável para a sustentabilidade de propriedades rurais. É reconhecido o potencial turístico no
município de Altônia, além disso a propriedade Sítio Faria obteve excelente avaliações quanto
a satisfação dos turistas em relação aos serviços oferecidos, ressalta-se o perfil acolhedor da
família Faria, sendo está uma característica importantíssima para o sucesso no turismo rural.
Palavras-chave: Lagoa Xambrê, turismo rural, empreendedorismo.

Abstract
The present work has the history of presenting the tourist itinerary of the rural property Sítio
Faria, located in the municipality of Altônia - PR, on the shores of the Xambrê Lagoon, as
well as describing in a descriptive way the vision of the tourists who participate in the
activities of the property. According to the correspondence provided by the leadership of
interest groups, such as 100% of the data from the municipality of Altônia, it is recommended
that there be an expansion in the publication of a research to contribute to regional
development. Rural Tourism is a viable alternative for the sustainability of rural properties.
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It is recognized the potential in the municipality of Altônia, in addition it is property of the
Famoso excellent site in relation to the attention of the tourists in relation to the offered
services, it is its own profile of family Faria, being a most important characteristic for the
success in the rural tourism
.Key words: Lagoa Xambrê, rural tourism, entrepreneurship.

1.

INTRODUÇÃO

Observa-se que no turismo rural um fato importante é usado como uma estratégia de
desenvolvimento. Nesse contexto, esse tema tem como um dos objetivos, analisar os
benefícios gerados pelo turismo rural, entre as principais vantagens, demonstra a melhoria na
economia zona rural, incentivando o aumento de produção, gerando empregos, investimentos,
elevação da autoestima das famílias, a valorização do trabalho e os conhecimentos adquiridos
na integração com os visitantes.
O turismo é reconhecido como um aumento na economia atual, trazendo benefícios
em longo prazo, quando implementada de forma segura. Tendo a oferecer uma vasta área de
atividades, fornecimento de alimentação e bebidas, entretimento entre outras atividades para
os turistas, o turismo é um elemento de crescimento para economia.
Quando se fala de políticas públicas, é visível o esquecimento que se tem nos meios
de atualização e qualificação, quase todas políticas culturais que foram implementadas pelos
governos nacionais ocorrem essas gafes (RUBIN, 2019). No Brasil as políticas públicas são
entendidas como estado em ação, está visão que o Estado tem de implantar, por programas
governamentais, e por meio de ações para algumas áreas da sociedade, promovendo alguns
resultados específicos. Muito comum o uso destes programas serem usados claramente na
produção e apoderar-se do espaço e nas configurações festivas como um bem imaterial
(HÖFLING, 2001).
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o histórico e o roteiro turístico
ofertada na propriedade rural Sítio Faria, localizado no município de Altônia – PR, às margens
da Lagoa Xambrê, a qual pertence a Unidade de Conservação Integral Parque Nacional de Ilha
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Grande, bem como analisar descritivamente a visão dos turistas que participaram das
atividades ofertadas na propriedade.

2.

DESENVOLVIMENTO

2.1.

Revisão Bibliográfica

2.1.1.

Turismo Rural

O turismo rural é definido como um conjunto, de atividades turísticas que
desempenham no meio rural, interligadas com a realização na agropecuária, tendo como valor
os produtos e serviços, não perdendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. (
BRASIL 2008 ).
O turismo vem ganhando cada vez mais espaço entre as pessoas para o bem estar e
também para agregar renda as mesmas que querem entrar nesse ramo de atividade, pela crise
que algumas propriedades rurais enfrentam. O mercado nesta área vem recebendo resultados
cada vez mais animadores, é importante lembrar que a evolução deve ocorrer de forma
sustentável, onde econômico e ambiental devem estar em equilíbrio um ao outro.
É importante que as pessoas que trabalham nesse ramo e que auxiliam, precisam
praticar o empreendedorismo nas propriedades, trazendo produtos e serviços inovadores e
diversificados na área do turismo, para conseguir colaborações de recurso, pelo fato dessa área
ser nova no mercado, precisa de subsídios para o crescimento da mesma, o crescimento nessa
modalidade é muito importante, sem esquecer da importância cultural e da estabilidade
ambiental. A área turística precisa existir em vários lugares de forma bem diversificada,
desfrutando a capacidade que cada região pode ter de forma alternativa (RIBEIRO, 2001).
O ramo da atividade turística depende muito de qual são os recursos naturais que se
tem na localidade de forma qualitativa e quantitativa.
.
2.1.2.

Turismo rural como fonte de renda
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Esse tipo de ramo está cada vez mais proporcionando um novo negócio para
crescimento dentro das propriedades rurais. Apesar de que tenha como utilidade a mão de obra
existente na propriedade vindo da agropecuária é preciso treina-la de acordo com a atividade
que será instalada na propriedade visando a qualificação de acordo com as próprias
necessidades de inovação da atividade.
É necessário a construção de meios e linhas de ações que alimentem o ato de fazer
turismo segundo Reis (2004), esta associada aos impactos socioeconômico sobre uma
comunidade, que são resultados de novos processos de fabricação, aplicação de novos
materiais, novas técnicas e novos produtos nos meios de produção. A mudança é ligada aos
elementos comerciais e econômicos.
Os fatores da atividade turística estão em todo território nacional, o País é possuidor
de uma agricultura dinâmica com grande biodiversidade. No principio da década de 1990,
ocorrem os primeiros projetos da assistência técnica e extensão rural, envolvendo o turismo
na renda de trabalho da agricultura familiar. A começar daí, unidades agrícolas familiares têm
se aprimorado do turismo, oferecendo atividades ligadas ao lazer, cultura, gastronomia,
esporte, hospedagem, técnicas produtivas, obtendo uma complementação na renda familiar
(MOLETTA, 2002).
A característica interdisciplinar do turismo proporciona o reconhecimento dos aspectos
naturais, da atividade produtiva das comunidades familiares, da cultura, estimulando a
recuperação

e

conservação

da

economia

do

território

(MINISTÉRIO

DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004).
É notório que essa área cada vez mais vem chamando atenção de várias áreas e setores,
particularmente da área acadêmica de turismo, vem explorando as novas alternativas do
turismo com relação à área rural, destacando os roteiros turísticos rurais e/ou circuitos rurais.

2.4 Turismo rural na agricultura familiar
A unidade de medida é caracterizada, como módulo fiscal, uma unidade de medida
instituída pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para se ter um
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melhor controle da recomendação da amplificação mínima das propriedades rurais que são
áreas produtivas ao mesmo tempo viáveis, tudo interfere do município em que está localizada.
O município de Altônia, tem seu módulo fiscal de 20ha. Com a nova mudança do
Código Florestal (Lei 12651/2012), “a dimensão dos módulos fiscais passou a ter maior
importância para uma melhor classificação das propriedades fundiárias e monitoramento para
a inserção delas, tendo em mente a legislação ambiental válida”.
A carência que se tem de fontes disponíveis, juntando os dados que se tem a respeito,
demonstrando o tamanho do módulo fiscal de Altônia, fazendo financiamentos e outros meios
de incentivos para a execução da legislação ambiental de forma válida e normalização dos
fundos no Brasil, no cenário do novo Código Florestal.

2.5 Turismo rural como desenvolvimento rural sustentável
O estimulo que é dado para a expansão do turismo rural vem aumentando cada vez
mais de forma global de várias formas. O desenvolvimento local aperfeiçoado com o
sustentável, é uma resposta para a chegada do turismo rural em todos lugares, assim mudando
o pensamento da sociedade em um todo sobre turismo. A atividade passa a ser vista como
geradora de riqueza, ecologicamente certa e com sua cultura valorizada (TAVALERA, 2002).
Tavalera (2002) vincula o turismo rural ao sustentável em seus conceitos, interpretando
o turismo rural como “o uso ou aproveitamento turístico do entorno rural, atendo-se as
premissas do desenvolvimento sustentável, isto é, gerar efeitos positivos incluir a população
local como atores culturais, ser minoritário e promover, através de encontros espontâneos, o
contato cultural”.

2.2.

Procedimentos metodológicos

Este estudo é descritivo que segundo Richardison (2012) consiste em “descrever
sistematicamente um fenômeno ou área de interesse”. O corte será transversal sem considerar
a evolução dos dados no tempo.
Os dados foram coletados de fontes primária e secundárias. Os dados de fonte primária
foram coletados através de uma entrevista semi-estruturada, com base em um roteiro com
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perguntas abertas aplicada ao proprietário do estabelecimento rural pesquisado, com o
objetivo de levantar o histórico da propriedade e o roteiro turístico oferecido aos visitantes.
Na busca por auxiliar os proprietários na melhoria do trabalho oferecido e contribuir
para a expansão do atendimento do turismo rural na propriedade, foi aplicado um questionário
online composto por oito perguntas abertas, destas, três eram facultativas, pois tratam-se de
“sugestões”, “críticas” e “elogios e agradecimentos”; e dezesseis fechadas com escala tipo
Likert, aplicada aos turistas que frequentaram a propriedade. Os de fonte secundária serão
coletados através de levantamento bibliográfico sobre o tema.
O objeto de estudo é o Sítio Faria, pertencente ao circuito de turismo rural “Caminho
das Paineiras” (Figura 1) em Altônia, PR. A população pesquisada foram os líderes de grupo
que participaram de atividades de turismo rural na propriedade e a família Faria, totalizando
07 pessoas. Os dados serão tratados de forma qualitativa e analisados descritivamente.
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Figura 1: Circuito “Caminho das Paineiras” em Altônia, PR.
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2.3.

Caracterização da área de estudo

O munícipio de Altônia está localizado no noroeste do estado do Paraná, possui uma
área de 661,560 km² e uma população estimada de 21.933 habitantes (IBGE, 2018). Segundo
dados publicados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil por PNUD, Ipea e FJP
(2010), a renda per capita média do município apresentou um crescimento de 152,62% nos
últimos 20 anos, expressando um IDHM – 0,721.
Estes resultados são influenciados pelo desenvolvimento do setor da agropecuária que
é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no município, a produção
majoritária é voltada ao cultivo de mandioca, milho e soja, seguido pela criação de gado e
galináceos, sendo o segundo maior ramo a gerar valor adicionado bruto ao município. A
cafeicultura e a citricultura no munícipio também merecem destaque, segundo dados do
IPARDES (2019) referentes ao ano de 2017, na qual a área colhida de café em grãos foi de
157 ha gerando uma produção de 194 t. A citricultura é composta por limão, laranja e
tangerina, totalizando uma área produtiva de 534 ha e 14.102 t de frutas cítricas.
A referida área de estudo (Figura 2) faz fronteira com uma Zona Núcleo da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica constituída pelo Parque Nacional de Ilha Grande, com 17,59%
de sua área pertencente ao município de Altônia; e está contida na Área de Proteção Ambiental
(APA) das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (ICMbio/MMA, 2008).
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Figura 2: Detalhamento da propriedade Sítio Faria, Altônia – PR.

De acordo com a Figura 3 pode-se observar as unidades fitogeográficas, pertencentes
ao Bioma Mata Atlântica, que compõe a paisagem da região estudada: a Florestal Estacional
Semidecidual Submontana, apresentando predominância na região; a Floresta Estacional
Semidecidual Aluvial, abrangendo as regiões próximas aos corpos hídrico, como a Lagoa
Xambrê que está no fundo do Sítio Faria e pertence ao Parque Nacional da Ilha Grande; e as
Formações Pioneiras de Influência Fluvial – Várzeas do Rio Paraná, a qual encontra-se
protegida pelas Unidades de Conservação supracitadas.
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Figura 3: Unidades Fitogeográficas de Altônia, PR.

2.4.

Histórico do Sítio Faria

De acordo com a entrevista realizada com a proprietária Geni Bock de Faria, a Família
Faria iniciou seu trabalho produtivo em Altônia no ano de 1968 como porcenteiros na louvoura
de café, estabelecendo-se na propriedade estudada em 1978. Na busca por agregar valor à
produção, no ano de 1988 compraram a máquina para beneficiar o café em sacos de 60 kg,
expandindo o uso da máquina para outros produtores da região e garantindo um lucro extra
para a família “para cada saco beneficiado para o pessoal era cobrado 1 kg de café, daí em
1 ano conseguimos pagar a máquina”.
Em relato a proprietária afirma que a decisão para iniciar a montagem da agroindústria
foi a partir do curso de empreendedor rural oferecido pelo Senar (2016) somado a ida dos
filhos para a universidade. Então, no ano de 2018 iniciou-se a construção da infraestrutura,
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pois as máquinas já haviam sido adquiridas, finalizando a montagem da agroindústria com a
inauguração em 1 de fevereiro de 2019, a qual permitiu a venda do café torrado e moído, em
pacotes de 500 g para atender ao consumidor final. De acordo com observação dos
entrevistados o aperfeiçoamento tecnológico aumentou a produtividade em mesma área
cultivada, “onde plantava com espaçamento de 1 metro e meio, hoje planta com 60
centímetros”, melhorou o beneficiamento do produto, levando ao aumento da renda da
propriedade. Atualmente, o produto intitulado “Café Faria” atende os municípios de Altônia,
Palotina, Guaíra, Toledo e Marechal Cândido Rondon.
A Família Faria sempre possuiu um caráter acolhedor e gostam de receber pessoas para
conhecer a propriedade. Então, os integrantes da família fizeram o curso de Turismo Rural
disponibilizado pelo Senar em 2002, com grande importância para compreender a
capitalização e organização da propriedade para recepção dos turistas, sendo o marco para que
alguns membros relutantes quanto atividades turísticas na propriedade, pois as recepções
sempre aconteceram na propriedade, mas não eram vistas como uma possível fonte de
complementação de renda.
O turismo rural na propriedade consiste em conhecer o ciclo do café, desde o plantio
até a pós-colheita, secagem, armazenamento, beneficiamento, e então inicia o processo
produtivo de comercialização do café, na agroindústria, desde a torra até o empacotamento,
assim como exemplificado na Figura 4. A degustação do produto é realizada por meio do café
rural, servido na casa sede e é finalizado com a trilha em uma área de vegetação nativa e bem
preservada que leva os turistas até a Lagoa Xambrê, a realização destas atividades podem ser
visualizadas na Figura 5.
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Figura 4: Fluxograma do processamento do café, do plantio ao empacotamento.
Em entrevista com integrantes da família listou-se alguns anseios como: aumentar as
vendas do produto “Café Faria”; aumentar o público das atividades turísticas, garantindo uma
boa negociação com os turistas, pois ainda existe uma dificuldade em cobrar pelas visitas,
principalmente para os moradores locais; iniciar a funcionalidade do circuito
“Caminho das Paineiras”, e desta forma mudar a visão externa ao município de Altônia,
atraindo mais turistas para a região; acertar nas escolhas dos alimentos à serem servidos no
café rural, pois há divergência de gosto entre os grupos visitantes.
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d)

b)

c)

e)
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Figura 5: a) Maquinas trabalhando na cafeicultura; b) mesa de café rural; c) vista da Lagoa
Xambrê; d) empacotamento do Café Faria; e) visitação de turistas na propriedade Faria; f)
turistas degustando o café rural servido na propriedade.
Fonte: Acervo Sítio Faria (2019).

2.5. Experiência dos clientes
De acordo com questionário aplicado aos 7

líderes de grupos que visitaram a

propriedade Sítio Faria com o propósito de realizar as atividades de turismo rural disponíveis
foi possível observar que: 71,4% responderam ter de 16 a 30 anos, indicando o interesse dos
jovens pela atividade; 100% eram moradores do próprio município e apresentam terceiro grau
completo; 85,7% visitou a propriedade mais de 4 vezes, indicando que sempre retornam para
novas visitas, o que fica evidente, pois 100% disse que tem intensão de retornar a propriedade;
o tamanho do grupo foi variado, 42,9% realizou a visita em grupos de 15 a 30 integrantes,
28,6% até 15, e 28,6% com mais 70; 100% tem intenção de recomendar a propriedade para
outras pessoas, e também acharam o preço excelente; em relação ao valor recomentado pela
visita, três pessoas recomendaram o valor de R$ 10,00, uma recomendou R$ 80,00, uma
recomendou R$ 18,00, uma disse que o valor atual é ótimo, e uma não opinou.
Avaliou-se também a paisagem, o café rural, as atividades, a cortesia e a qualidade do
serviço oferecido na propriedade, e foram obtidas as seguintes respostas: 100% avaliaram que
a paisagem do local é excelente, bem como o café rural oferecido; em relação as atividades de
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turismo rural realizadas na propriedade 57,1% avaliaram como excelente e 42,9% como bom;
em relação cortesia dos proprietários 85,7% consideraram como excelente e 14,3% como
bom; a qualidade do serviço prestado foi avaliado como excelente por 71,4% e bom por 28,6%.
Nas perguntas facultativas houveram 2 sugestões; 1 crítica e 5 elogios, as quais foram
transcritas a seguir:
Sugestões: “manter a trilha sempre limpa”; “venda de produtos feitos na propriedade,

-

como pães, doces e geleias”;
-

Críticas: “nao existem criticas na minha opinião”;

-

Elogios e agradecimentos: “eu recomendo”; “sou muito grato pelo privilegio de poder

passar por aquelas terras e deixar registrado tantas memorias boas entre amigos, nós do
MTB ALTONIA so temos agradecer a familia Farias”; “Café colonial e adega muito bom”;
“A família Faria é maravilhosa. São acolhedores e amáveis, caprichosos, atensiosos. A
experiência foi enriquecedora”; “Os donos são muito receptivos e atenciosos. Não medem
esforços para fazer com que os visitantes sintam-se em casa. Estão de parabéns.”.

2.6. Sugestões de melhoria
De acordo com as respostas disponibilizadas pelos líderes dos grupos que visitaram a
propriedade, como 100% responderam ser do município de Altônia, recomenda-se que haja a
expansão na publicidade feita à propriedade para que contribua com o desenvolvimento
regional, como por exemplo, aplicativos de turismo, redes sociais, revistas sobre o assunto e
demais meios de comunicação, disponibilizando um roteiro das atividades oferecidas.
Como foi levantada pelos proprietários que há a dificuldade na escolha do cardápio,
então recomenda-se a elaboração de cardápios optativos, os quais podem ser preenchidos
durante as reservas pelos líderes de grupo, mantendo componentes base do café rural e itens
que podem ser acrescentados ou retirados.
Recomenda-se a identificação dos produtos servidos no café rural, com o nome do
produto, ingredientes que podem causar alergia, como leite, glutén e ovo, além da origem de
produção para que ressalte os que são produzidos na propriedade ou localmente.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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De acordo com os estudos realizados, o Turismo Rural se mostra como uma alternativa
viável para a sustentabilidade de propriedades rurais. É reconhecido o potencial turístico no
município de Altônia, além disso a propriedade Sítio Faria obteve excelente avaliações quanto
a satisfação dos turistas em relação aos serviços oferecidos, ressalta-se o perfil acolhedor da
família Faria, sendo está uma característica importantíssima para o sucesso no turismo rural.
Inicialmente, a pesquisa deveria ser respondida por todos os integrantes dos grupos de
turistas que participaram de atividades turística no Sítio Faria, porém não houve retorno, o
qual casualmente pode ter ocorrido pela escolha da ferramenta de aplicação de questionário.
Nota-se que ainda há dificuldades no reconhecimento das atividades de turismo
realizadas na propriedade como fonte de renda para os moradores do munícipio, em especial
em relação ao valor pago, evidenciando a falta de educação para o turismo rural, sendo este
um tema sugestivo para futuras pesquisas no munícipio de Altônia.
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS FESTAS GASTRONOMICAS TRADICIONAIS
RONDONENSES NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
THE CONTRIBUTIONS OF TRADITIONAL GASTRONOMIC PARTIES
RONDONENSES IN SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Rafael Cristiano
Heinrich392
Romilda de Souza Lima 393
Grupo de Trabalho 7: Segurança e soberania alimentar; Cultura alimentar: interfaces
nos contextos rurais e urbanos.
Resumo
Em torno da alimentação ocorrem interações e correlações importantes. Os grupos sociais
relacionam significados diferentes ao comer e ao espaço ocupado pelos alimentos e pela comida
na coletividade e nos processos de saúde/doença. Este estudo de caso, descreve e analisa as
características das festas gastronômicas tradicionais Rondonenses, contribuindo no
desenvolvimento rural sustentável. Os resultados foram separados em 4 dimensões do
desenvolvimento rural sustentável. Consideramos relevante destacar a dimensão social, pelo
sentimento de pertencimento, reforçado pela dimensão cultural, expressa no jeito de cozinhar,
predominando a cozinha de memória, transmitida de geração em geração. Na dimensão
ambiental, a maioria dos alimentos são adquiridos de forma in natura, provocando menor dano
ambiental. A dimensão econômica parece ter menor relevância, mantendo-se, aparentemente,
restrita à manutenção da associação de moradores.
Palavras-chave: Cultura alimentar; Festas gastronômicas; Cozinha de memória; Segurança
alimentar e nutricional; Desenvolvimento sustentável;
Abstract
Important interactions and correlations occur around feeding. Social groups relate different
meanings to eating and the space occupied by food and food in the community and health /
disease processes. This case study describes and analyzes the characteristics of traditional
Rondonenses gastronomic festivals, contributing to sustainable rural development. The results
were separated into four dimensions of sustainable rural development. We consider it relevant
to highlight the social dimension, by the feeling of belonging, reinforced by the cultural
dimension, expressed in the way of cooking, predominating the kitchen of memory, transmitted
from generation to generation. In the environmental dimension, most foods are acquired in
natura form, causing less environmental damage. And the economic dimension seems to have
less relevance, being apparently restricted the maintenance of the association of residents.
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1. INTRODUÇÃO

A alimentação pode ser considerada como um fato social total, no sentido dado por
Marcel Mauss em “Ensaio Sobre a Dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas”,
publicada pela primeira vez em 1925. Em torno dela ocorrem interações e correlações muito
importantes, que dizem respeito aos fatores sociais, culturais e econômicos. Além disso, o ato
alimentar é tão antigo quanto a humanidade. Segundo Câmara Cascudo (2004, p. 340) “No
princípio foi a fome! Depois da respiração, a primeira determinante vital é o alimento”. O
processo cultural tornou essa ação que primeiramente é fundamental para sobrevivência
humana, em uma elaboração cultural riquíssima, envolvendo práticas alimentares diversas
espalhadas pelo mundo (Garcia, 2013; Flandrin; Montanari, 1998; Wranghan, 2010)
Os diversos grupos sociais relacionam significados diferentes ao comer, como comer,
quando comer e com quem comer, como também o espaço ocupado pelos alimentos e pela
comida na coletividade, e ainda, nos processos de saúde/doença (MENASCHE, 2012).
A industrialização da produção e consumo de alimentos trouxe três consequências
relevantes para a sustentabilidade do patrimônio imaterial alimentar, sendo, a desconexão entre
a produção e o consumo de alimentos, deixando de ter importância os seus espaços e a
interrelação entre eles. Seguido da perda da integridade entre a produção e seu ecossistema
local, promovida pela agricultura industrial, que impõe o uso de fatores de crescimento sobre a
natureza, contribuindo para provável eliminação completa desta. Por último, o capital
dominante ordena as estruturas de produção, processamento e consumo de alimentos no mundo
globalizado. Faz parte da agenda deste capital dominante, a globalização, a liberalização e
distribuição de organismos geneticamente modificados, e ainda, afirma não existir outra
alternativa sem a industrialização, com promessas aos agricultores com menor poder econômico
dos países em desenvolvimento (PLOEG, 2008).

As

desigualdades sociais andam paralelas ao ato de comer e as deficiências de saúde e nutrição. A
reprodução alimentar evidencia algumas crises: a insustentabilidade do modo predominante de
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produção de alimentos, a desigualdade de acesso aos alimentos, limitado pelas formas de
distribuição e consumo. Para Menasche (2012), o mercado agroindustrial contribui para
significativas perdas associadas ao direito humano a alimentação adequada, conforme citação
abaixo (Pag. 20):
“A lógica do lucro, imposta pelo mercado agroindustrial, colide com o direito
humano a uma alimentação cultural e nutricionalmente suficiente (em
quantidade) e adequada (em qualidade): ao final, o resultado não é outro que
insegurança alimentar, implicando em desafios à biodiversidade, redução da
oferta de produtos e da amplitude das escolhas alimentares, perda de saberes
e práticas tradicionais, desvalorização de modos de vida, etc”.

A manutenção dos hábitos alimentares tradicionais colabora para a manutenção da
Soberania Alimentar e da Segurança Alimentar e Nutricional por se tratar de elementos
desejáveis dos diferentes grupos étnicos.
Os aspectos imateriais da cultura alimentar são fundamentais para a manutenção da
identidade cultural, sobretudo em processo de rápidas mudanças alimentares no contexto da
modernidade, em que o ato de alimentar-se vai se transformando em coisificação ou apenas
mais uma tarefa a cumprir no cotidiano, sendo valorizado mais em sua necessidade fisiológica
de sustentação do indivíduo, mas desconectando-se com a relação humana e ecológica da
atitude alimentar.
Neste contexto, o objetivo deste artigo é analisar o valor da cultura alimentar
Rondonense, através das festas que ocorrem no interior, nas linhas rurais, contribuindo no que
se refere à compreensão sobre segurança alimentar e o desenvolvimento rural sustentável.

2. CULTURA ALIMENTAR, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
A cultura é expressa por um conjunto de conhecimentos e habilidades humanas, que
cotidianamente instrumentalizam o comportamento aprendido, e apreendido, ao longo da
história. A comida caseira e a interação com os alimentos, ou o espaço social alimentar, estão
entre os principais fatores de reconhecimento da identidade de um povo. Os hábitos alimentares
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formados na infância acompanham os indivíduos ao longo da vida. Assim, a alimentação, como
expressão cultural, não se limita a ingestão de gêneros alimentícios, pois abrange o modo de
preparo dos alimentos, as relações interpessoais envolvidas no preparo, o comportamento à
mesa, os utensílios, o modo de consumo alimentar, etc (PINTO e SIMÕES, 2016,
MONTANARI, 2008, POULAIN, 2013).
A culinária é um ato cultural de representação e pertencimento. Com os imigrantes, podemos
observar no momento em que preparam o prato ‘típico’ de suas origens, se aproximam das
lembranças, sentindo-se parte daquela cultura. Mesmo longe, a culinária resgata diversas
memórias da infância, da terra de origem, de um evento ou viagem (CAETANO et al, 2012).
Segundo

Lima

(2015) o gosto, formador do hábito, é construído no convivio com outros grupos. Não por acaso,
em relação à comida, quase sempre as preferências entre os membros de uma mesma família
são semelhantes. É o gosto também que classifica e distingue uma pessoa de outra, um grupo
de outro. Na formação do gosto alimentar estão presentes diferentes aspectos socioculturais que
irão interferir nas escolhas. Embora possa ocorrer, o sistema alimentar de um grupo não
necessariamente será adotado por um outro, pois ele está ligado às questões culturais que, em
função de diversos fatores, pode gerar uma rejeição a determinadas práticas alimentares.
Por sistema alimentar, conforme
citado acima, aqui entende-se por um conjunto de conhecimentos repassados de geração em
geração, que incluem o saber-fazer, o gosto, as regras, as etiquetas, etc. Contribuindo assim no
processo de escolha dos recursos presentes num espaço natural e sua transformação em
alimentos para consumo de uma determinada cultura, que reconhece estes códigos simbólicos
expressos pelo preparo dos alimentos com parte da construção de sua identidade cultural
(POULAIN, 2001, apud Lima, 2015, p. 47).

No processo de escolha alimentar, a

eleição ou recusa do alimento está vinculada a códigos culturais que nivelem esta diferença,
especialmente diante de alimentos distintos dos tradicionais e conhecidos. Assim, entendemos
que a formação da cultura alimentar de uma localidade recebe influências, também, dos fluxos
migratórios. No caso do Brasil, esse entendimento é reforçado pela característica de formação
do povo e da cultura brasileira, fortemente marcada pela influência de diferentes culturas nesse
processo. No caso do Sul do Brasil, e no Oeste do Paraná mais especificamente, e ainda mais
no município de Marechal Cândido Rondon, há uma forte presença da cultura germânica desde
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a arquitetura da cidade, e também na culinária e suas diversas expressões, as festas são uma
delas.
Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346,
de 15 de setembro de 2006), as práticas alimentares promotoras da saúde devem ser
culturalmente sustentáveis, conforme consta no conceito de segurança alimentar e nutricional
apresentado em seu artigo 3º:
“A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica
e socialmente sustentáveis” (BRASIL, 2006).

E ainda, a Emenda Constitucional nº 64, de 10 de fevereiro de 2010, incluiu o Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA), na Constituição Federal, devendo na execução
deste direito ser considerada a oferta de alimentos correspondentes às tradições culturais do seu
povo. O conceito do DHAA é definido como:
“é um direito inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e
irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos
seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes,
correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida
livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, individual e
coletiva”.

A alimentação, inserida neste contexto, passou a ser mais um desafio para as políticas
públicas, principalmente no que diz respeito ao modo de produção sustentável, como forma de
diminuir os impactos ambientais. O modelo tradicional de exploração agrícola ao longo dos
anos, contribuiu para a construção da insustentabilidade ambiental dos recursos naturais, pois
sua finalidade estava apenas em uma produção agrícola economicamente rentável (LIMA;
CÂNDIDO JUNIOR; D’AMICO, 2005).
No entanto, para a desenvolvimento sustentável de uma nação, é indispensável à aliança
dos aspectos sociais, culturais, econômicos, éticos e ambientais. Nesse sentido, uma política de
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segurança alimentar e nutricional é um dos pontos cruciais para o pleno desenvolvimento de
um país, tendo como base o acesso a uma alimentação saudável, disponível em qualidade e
quantidade suficiente, considerada um direito humano, e ainda, um dever do próprio Estado
como forma de garantir a qualidade de vida de seu povo (ROCHA; BURLANDY;
MAGALHÃES, p. 149, 2013).
Existe uma interdependência entre alimentação adequada e saudável e sustentabilidade
do sistema alimentar.
O Estado para garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada precisa desenvolver
ações nos diferentes componentes da segurança alimentar e nutricional, desde a produção, o
abastecimento, a distribuição, a geração de renda, o acesso, o consumo, a educação alimentar e
nutricional, a saúde e a sustentabilidade.
Neste sentido, a alimentação tradicional, desenvolvida ao longo de gerações, resultou
no acúmulo de conhecimento sobre alimentos e animais que são adaptados para o clima e solo
de cada região, as técnicas mais produtivas e sustentáveis e as preparações culinárias que
promovem a saúde da população, sendo reconhecido como experimento natural pelo Guia
Alimentar da População Brasileira publicado pelo Ministério da Saúde em 2014.
A ampliação da autonomia do sujeito nas escolhas alimentares, depende dele e também
do ambiente em que o sujeito vive, pois diversos fatores estão envolvidos, de natureza cultural,
econômica, física, política ou social, como por exemplo, morar em localidades com feiras que
comercializam frutas, legumes e verduras contribui para a possibilidade do autocuidado do
sujeito (BRASIL, 2014)..
Os alimentos, as preparações culinárias e os modos de comer de cada localidade ou
região constituem a cultura de determinada sociedade, devem ser respeitadas e valorizadas estas
diferentes formas de expressão da cultura, pois estão relacionados com a identidade, o
sentimento de pertencimento social, com a autonomia do sujeito, com o prazer da alimentação
e seu estado de bem-estar (BRASIL, 2012).

3. METODOLOGIA
O método utilizado é o estudo de caso, que visa descrever e analisar as características
das festas gastronômicas tradicionais Rondonense, através da aplicação de um formulário de
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entrevista semiestruturada a ser aplicado aos organizadores/as das festas tradicionais nas linhas
rurais, no intuito de conhecer a importância ou o lugar conferido à gastronomia tradicional por
ocasião destas festividades e as transformações que podem estar ocorrendo ao longo dos anos.
Esta modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências biomédicas e sociais (GIL,
2010).

4.

RESULTADOS

Como a pesquisa está em andamento, podemos observar apenas contribuições parciais
das festas gastronômicas tradicionais Rondonenses nas 4 principais dimensões relacionadas ao
Desenvolvimento Rural Sustentável. Na dimensão ambiental, observamos que ocorre
predomínio de alimentos in natura, seguido pelos alimentos processados e em menor quantidade
por alimentos ultraprocessados. Na dimensão cultural, observamos que as apresentações
culturais são em sua maioria especificamente relacionadas ao alimento e ao ato de comer, tendo
poucas atividades complementares além do prato gastronômico, ocorrendo em algumas os
concursos de assadores, de recheios e de ornamentação. Na dimensão econômica, observamos
que os alimentos utilizados no preparo dos pratos são adquiridos predominantemente do
supermercado, seguido pela aquisição direta de sócios, doações de sócios e por último,
aquisição de outros agricultores familiares. Na dimensão social, observamos que as festas
gastronômicas tradicionais comunitárias constituem um espaço de sociabilidades, sendo
importantes devido a necessidade de interação social, rever e manter amigos, ter lazer, diversão
e pelo sentimento de pertencimento.

5.

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os dados coletados até o momento, temos observado o destaque da

dimensão social, pelo reconhecimento por parte dos entrevistados das festas gastronômicas
como espaços de sociabilidades e de pertencimento aquela determinada localidade. Alinhada
com o senso de pertencimento, a dimensão cultural traz memórias da cultura alimentar sulista

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

dos descendentes de emigrantes europeus, através dos partos preparados pela cozinha de
memória. Ocorrem ainda nas festas, após o termino da refeição, bailes com músicas tradicionais
e contemporâneas que lembram os tradicionais bailes gauchescos. A dimensão ambiental é
considerada na manutenção dos alimentos tradicionais, adquiridos de modo predominantemente
in natura, apesar da presença de bebidas ultraprocessadas. A dimensão econômica parece ter
menor relevância, estando mais restrita a manutenção da infraestrutura da associação de
moradores, no entanto, uma das festas reconhece a festa como um canal de comercialização de
produtos dos sócios (agricultores familiares).
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AS PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO DE CASCAVEL-PR SOBRE O MEIO AMBIENTE

THE PERCEPTION OF STUDENTS OF BASIC EDUCATION OF THE CASCAVEL-PR
TEACHING STATE NETWORK ON THE ABOUT ENVIRONMENT
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Resumo
A extração dos recursos naturais, degradações ambientais, desmatamentos, são elementos
muito discutidos na atualidade. Assim, o diálogo sobre a Sustentabilidade e a Educação
Ambiental são imprescindíveis para a conjuntura atual, oportunizando a consciência crítica do
sujeito sobre o assunto. Diante disso, buscando verificar qual a percepção que os alunos
apresentam sobre os desastres ambientais, desenvolveu-se essa pesquisa, a qual foi realizada
por meio de entrevistas gravadas com 27 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, de cinco
escolas da Rede Estadual de Cascavel-PR. Como resultado, os alunos mencionaram alguns
fatores responsáveis pela poluição ambiental, sendo a falta de consciência e de hábito
sustentável, a emissão de gases, entre outros. Nota-se, que os estudantes possuem consciência
da necessidade de preservar o ambiente, porém suas percepções estão distantes de elementos
de seus cotidianos e da implementação de ações e medidas concretas.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação Ambiental. Percepções discentes.
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Abstract
Extraction of natural resources, environmental degradation, deforestation, are very much
discussed today. Thus, the dialogue on Sustainability and Environmental Education are
essential for the current conjuncture, providing a critical awareness of the subject on the
subject. Therefore, in order to verify the students' perception of environmental disasters, this
research was developed through recorded interviews with 27 students of the 3rd year of High
School, five schools of the State Network of Cascavel-PR. As a result, the students mentioned
some factors responsible for environmental pollution, being the lack of awareness and habit,
the emission of gases, among others. It is noted that students are aware of the need to preserve
the environment, but their perceptions are far from elements of their daily life and the
implementation of concrete actions and measures.
Key words: Sustainability. Environmental education. Student perception.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das práticas sociais articulado ao uso indiscriminado dos recursos
naturais, estão provocando destruições em massa do ecossistema. Isto não se refere apenas, as
regiões brasileiras, mas a um contexto mundial. Um dos fatores ligados a esse cenário seria a
busca incessante de maiores produções e benefícios, em muitos casos revelados pelo próprio
egocentrismo. Pode-se inferir que o elevado índice de degradação do ambiente provocado pelo
homem esteja desencadeando uma crise ambiental (JACOBI, 2003).
Nessa perspectiva, se faz oportuno o diálogo entre os paradigmas Sustentabilidade e
Educação Ambiental, visto que, são elementos necessários à conscientização. Provocar uma
discussão crítica sobre o ambiente em que vivemos e buscar a sensibilização dos indivíduos
que constituem esse cenário, seria uma das formas de diminuir a ação ilícita do homem diante
do ecossistema (LOUREIRO, 2007).
Um dos meios para a promoção da consciência crítica sobre o assunto em voga, seria
por meio de aulas sobre a Educação Ambiental com o viés na Sustentabilidade, provocando no
aluno uma consciência crítico-reflexiva sobre o tema.
É no desenvolvimento de cada aula que os estudantes podem se transformar em agentes
ativos, sociais e históricos, podendo vivenciar elementos da cultura científica, confrontando sua
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aquisição intelectual com elementos de outras culturas que fazem parte da vivência de outros
alunos ou de outras comunidades ou regiões (MORTIMER, 2000).
Entretanto, muitas limitações estão presentes no cotidiano das escolas, uma delas, é o
distanciamento de conteúdos da realidade vivenciada pelos alunos e das percepções que estes
estruturaram a partir das vivências. Portanto, objetivou-se conhecer a percepção que os
estudantes concluintes do Ensino Médio da Rede Estadual de Cascavel/PR possuem sobre o
assunto ambiente, relatando o conhecimento que apresentam sobre a poluição ambiental, seja
ela urbana ou rural.

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1- Dos impactos Ambientais para a Sustentabilidade
Voltando os olhares para a imensidão do cotidiano humano, com frequência percebese
nos meios de comunicação os impactos ambientais ocorrentes em nosso país, causados
principalmente pela inconsequência do homem diante da natureza. O egocentrismo, a busca
pelo poder e soberania são os motivos que por vezes, desencadeiam em consequências trágicas
ao ambiente (LAGO; AMARAL; MÜHL, 2013).
De acordo com a Carta da Terra (2000):
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a
humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo se torna cada vez
mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e
grandes promessas. (...) Os padrões dominantes de produção e consumo estão
causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de
espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento
não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está
aumentando.

Analisando a citação acima, nota-se que as preocupações permeando as questões
ambientais são oriundas de outros séculos, sendo discutidas por diversos países a fim de
encontrar soluções para os impactos ambientais causados pelo homem. A Carta da Terra,
instituída em 2000, vem em comum acordo entre diversos países, expressar os temores
referentes à produtividade acelerada do homem e seus prejuízos à Terra.
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Diversas esferas – política, social e econômica – estão envolvidas de tal forma com a
questão ambiental, que as mesmas quando alteradas, produzem um efeito cascata. Exemplo
disso seria o uso abusivo da terra, a redução dos recursos naturais, a extração de minérios e a
contaminação dos rios, entre outras atividades que interferem na sobrevivência e qualidade de
vida do sujeito.
Segundo Boff (2016), esse contexto vivenciado advém da forma de produção instaurada
em nossa sociedade, a qual explora os elementos naturais de variadas maneiras, se utilizando
principalmente das tecnologias mais simples até as mais complexas, as lícitas e ilícitas.
Para Leff (2009), a crise referente ao ambiente, está entrelaçada à crise da razão,
pensamento e conhecimento. Nesse intento, se faz necessário o saber ambiental, o qual entre
outras definições “[...] é uma epistemologia política que busca dar sustentabilidade à vida”
(LEFF, 2009, p. 18). Isto é, a partir da reconstrução de olhares, sejam eles, políticos,
econômicos, sociais, projeta-se novos rumos e construções para a realidade.
Nessa perspectiva, busca-se traçar um diálogo entre o homem enquanto ser social e suas
implicações ao ambiente que o envolve. Leff (2009) ressalta que o saber social advém de uma
discussão dos saberes. No entanto, essa discussão provém da cultura em que o indivíduo está
imerso, refletindo em vários conceitos e significados, os quais podem ser compartilhados e
assim, estabelecer uma identidade de sustentabilidade entre os povos. Salienta-se que para isso,
é preciso haver a compreensão das diferentes identidades culturais e étnicas.
Ademais, a Carta da Terra (2000, s. p.) descreve: “[...] devemos reconhecer que, no meio
de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma
comunidade terrestre com um destino comum”. Diante disso, nota-se a importância das boas
relações entre os povos de todas as nações e destas como o meio em que vivem, promovendo a
sustentabilidade na Terra.
Não obstante, o que viria a ser a Sustentabilidade?

O conceito de Sustentabilidade é

muito antigo, no entanto veio a ser apresentado e discutido desde os meados de 1970, momento
em que as sociedades a nível mundial estavam prestes a adentrar em crise. Nesse viés, a
Organização das Nações Unidas (ONU) propôs reuniões para dialogar sobre o assunto (BOFF,
2016).
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Boff (2016), incita sobre dois termos de Sustentabilidade originados de dois distintos
dicionários. Estes podendo ser denominados como ativo ou passivo. Em relação a isso, o autor
sugere o conceito sustentável inerente ao ecológico, propondo o conceito passivo como
“[...] tudo o que a Terra faz para que um ecossistema não decaia e se arruíne. (...) que a Terra e
os biomas tenham condições não apenas para conservar-se assim como são, mas também que
possam prosperar, fortalecer-se e coevoluir” (BOFF, 2016, p. 33). Compreende-se que a
Sustentabilidade está posta para além da conservação, mas também na sua progressão, em sua
evolução.
Já o conceito ativo remetido à Sustentabilidade ecológica seria “[...] os procedimentos
que tomamos para permitir que a Terra e seus biomas se mantenham vivos, protegidos,
alimentados de nutrientes a ponto de estarem sempre bem conservados e à altura dos riscos que
podem advir” (BOFF, 2016, p. 34). Isto é, as ações do homem para conservar e colaborar na
evolução dos recursos naturais da Terra. De fato, ambos os conceitos -passivo e ativo- estão
associados, se complementando.
Porquanto, a sustentabilidade não se restringe apenas a definição ambiental, mas
também envolve a sociedade, a educação, culminando no próprio indivíduo e sua interferência
no meio em que vive.
Traçando um paralelo entre a Sustentabilidade Social e Educativa, Jacobi (2003)
enfatiza a necessidade de haver interação entre os dois princípios, ou seja, as práticas sociais
devem ser embasadas no acesso às informações, bem como à Educação Ambiental, de forma
que estas se complementem. O autor também ressalta a importância de haver transparência nas
informações relativas aos problemas ambientais, em especial, de cada cidade.
Assim, a partir do conhecimento científico disponibilizado por meio da educação, o
indivíduo se tornará crítico diante das informações e do poder público, construindo a sua
consciência ambiental, contribuindo para ações sustentáveis (JACOBI, 2003).
No entanto, a sociedade ainda apresenta resistência à consciência ambiental. Entre outros
aspectos, os elementos envolvidos nesse paradigma estão os valores construídos, às
informações por vezes distorcidas, acarretando em ações prejudiciais ao ambiente. Esse atual
panorama reforça a importância de estimular e promover a mobilização da sociedade nos
debates ambientais, na clareza das informações, na participação de projetos sociais, entre outras
atividades (JACOBI, 2003).
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Portanto, um dos desafios da atualidade é mostrar aos indivíduos da sociedade que cada
um possui direitos e deveres. A partir desse entendimento, o homem compreende que ele
apresenta responsabilidades pela sua qualidade de vida, bem como daqueles que integram no
seu cotidiano (JACOBI, 2003).
Nesse viés, compreende-se que a Educação Ambiental é um dos meios para que a
consciência do indivíduo seja sensibilizada, principalmente quando abordada ainda nas séries
da educação básica.
Para Jacobi (2003, p. 193) “O educador tem a função de mediador na construção de
referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma
prática social centrada no conceito da natureza”. Dessa forma, compreende-se que o professor,
de todas as disciplinas, pode contribuir significativamente para os novos rumos da
Sustentabilidade mundial.

2.2- A Educação Ambiental na escola: um desafio contemporâneo
Como mencionado no tópico anterior, a Sustentabilidade deve constituir a consciência
do indivíduo para que assim, seja desenvolvida. Nesse sentido, almeja-se que as crianças,
adolescentes e jovens pertencentes à escola básica, conheçam conhecimentos científicos para
tornarem-se críticos diante dos desafios vividos.
Sendo assim, a Lei n.º 9.795/1999 relativa à Política Nacional de Educação Ambiental,
em seu Artigo 1º descreve que:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, s.
p).

Segundo a normativa, a Educação Ambiental está atrelada aos demais valores
constituintes do ser humano e da sociedade, voltados para a preservação do ambiente de uma
forma específica e geral, contribuindo para a qualidade de vida dos envolvidos.
Em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, encontrase
disposto que esta é uma atividade intencional relacionada a prática social devendo “[...]
imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com
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os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de
torná-la plena de prática social e de ética ambiental” (BRASIL, 2012, s. p). Assim sendo, fica
disposto a importância da Educação Ambiental na formação do homem como ser operante na
sociedade, buscando torna-lo capaz de ações positivas voltadas ao ambiente.
Leff (2009) ressalta que a aprendizagem está arraigada em uma reapropriação do próprio
conhecimento, no entanto, precisa haver uma transformação no conhecimento do sujeito em
questão, para a construção de novos conhecimentos. Da mesma forma, ocorre com os
pensamentos e conhecimentos sobre a Educação Ambiental, em que há o conteúdo científico e
assim que ele é apropriado, poderá promover por meio de ações, a prática do sujeito.
Diante disso o autor dispõe que “[...] a pedagogia ambiental não é a de sobrevivência,
do conformismo e da vida cotidiana, mas a da educação embasada na imaginação criativa e na
visão prospectiva de uma utopia fundada na construção de um novo saber e de uma nova
racionalidade” (LEFF, 2009, p. 20). Isto é, o embasamento científico contribuirá para novas
apropriações dos saberes da área e assim, permitirá construir um olhar crítico sobre as
informações.
Para Boff (2016), as questões ambientais devem estar interligadas em todas as
disciplinas, pois só assim haverá uma sensibilização da consciência do sujeito. Ao contrário
disso, quando apresentada de forma isolada e fragmentada, não surtirá o efeito esperado. Uma
das estratégias para a reflexão e sensibilização do sujeito-aluno, está atrelado às suas vivências
no meio natural, isto é, fora da sala de aula. De acordo com Boff (2016), os alunos necessitam
sair de suas salas de aula, laboratórios e internet, buscando sentir na prática o que é a
biodiversidade, analisar as paisagens que o envolvem, observar a região na qual se encontra,
promovendo a valorização interior do sujeito e a exterior, com o ambiente em que vive.
Jacobi (2003) salienta que as atividades desenvolvidas no âmbito da Educação
Ambiental estão relacionadas ao lixo, a poluição dos rios, a poluição do ar gerada
principalmente pelas grandes indústrias. Porquanto, essas ações carecem do auxílio e apoio do
poder público, o qual ainda se encontra de forma restrita.
Outra questão que Jacobi (2003) orienta, condiz ao professor como mediador do
conhecimento, visto que esse possui acesso a diversas informações, cabendo a ele a
responsabilidade e função de expressar quais os conceitos ecológicos aceitos, tornando-os
claros e acessivos aos alunos.
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Para Reigota (2010), a Educação Ambiental não irá sanar com todos os problemas
ambientais existentes na Terra, no entanto, poderá influenciar a formação dos indivíduos sobre
os seus direitos e deveres quanto ao ambiente em que vivem, resultando em soluções locais e
imediatas.
Ademais, segundo Loureiro (2007) é necessário olhar para a Educação Ambiental com
um viés crítico, pois assim, tanto os professores como os alunos poderão ser motivados diante
dos desafios propostos na área ambiental. Fazer com que os indivíduos olhem criticamente para
o assunto, evitará “[...] que fique no plano do discurso vazio de “salvação pela educação” ou
da normatização de comportamentos “ecologicamente corretos” (LOUREIRO, 2007, p. 68).
Tal citação se remete aos discursos e práticas realizadas como um padrão único ou modelo no
cotidiano dos indivíduos, o qual nem sempre provoca um resultado positivo diante do problema.
Refletir de forma crítica a ação da Educação Ambiental também está atrelada à forma
como está disposta no currículo escolar, pois as disciplinas aparecem fragmentadas e, portanto,
o ensino sobre o ambiente consequentemente aparecerá da mesma maneira. Assim, essa
estruturação se torna um desafio aos professores, os quais em meio aos seus conteúdos
necessitam traçar uma metodologia de abordagem sobre o tema (LOUREIRO, 2007).
Mediante a isso, compreende-se que a Educação Ambiental deve ser trabalhada em todas as
áreas de conhecimento, pois desvelando sobre o assunto de forma uníssona, todos serão
beneficiados e sensibilizados a constituir práticas condizentes no cotidiano, culminando em
ações sustentáveis.

3. METODOLOGIA
Os dados ora apresentados integram uma pesquisa mais ampla com o título: “A
Percepção da Ciência e a Formação da Cultura Científica no âmbito Escolar”, em que foram
convidados para participar 450 alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio, do turno diurno de cinco
escolas integrantes do Núcleo Regional de Educação de Cascavel/PR. A seleção das escolas se
deu de forma a contemplar uma amostragem diversificada, sendo elas escolhidas pelo maior
número de alunos e localizadas em diferentes regiões da cidade de Cascavel: Norte, Sul, Leste,
Oeste e Central.
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A pesquisa teve aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Unioeste. Dos 450 estudantes, 261 se dispuseram a participar da pesquisa e
trouxeram o termo de consentimento assinado. Os 261 estudantes participaram por meio de um
questionário on-line sobre a sua relação com a informática e também com temas sobre a
Ciência. Da amostra, foram selecionados 10% do total de estudantes para avançar na coleta de
dados via entrevista áudio gravada. A escolha desses alunos se deu mediante convite realizado
a todos os alunos participantes, segundo o interesse e a disponibilidade em participar da
entrevista.
As entrevistas dos 27 participantes foram transcritas seguindo o anonimato e, de acordo
com as falas dos pesquisados, respaldando-se nos critérios adotados por Carvalho (2006), nos
seguintes casos de transcrição: “[...] uso de reticências no lugar dos sinais típicos da língua
escrita para marcar qualquer tipo de pausa no diálogo [...] uso de ((

)) para inserção de

comentário do pesquisador” (p. 36).
Segundo Gressler (2004), a entrevista raramente é uniforme, pois, além dos
respondentes, os entrevistadores influenciam de forma diversa na situação de mensuração. A
entrevista teve o objetivo de verificar, por meio de exemplos apresentados, as reações dos
alunos frente às informações sobre ciência construídas na escola e como estão interagindo com
o conhecimento científico frente aos desafios da sociedade.
Com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre a percepção dos estudantes, foi
questionado aos alunos sobre conhecimento referente as causas dos problemas ambientais
vivenciados pela população, tanto urbana, como rural. As falas dos alunos foram enquadradas
em categorias por semelhança para melhor entendimento e representatividade.
A pesquisa tem caráter qualitativo e parte da premissa de que “[...] atrás das diferentes
formas e métodos de abordar a realidade educativa estão implícitos diferentes pressupostos que
precisam ser desvelados” (GAMBOA, 2007, p. 24).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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O quadro a seguir fornece as informações dos 27 estudantes participantes entrevistados
da pesquisa, seguindo o código de cada aluno, de sua respectiva escola, seu gênero, sua idade,
seu vínculo empregatício, e se reside com os pais ou não.

ESCOLA

EEC

EEE

ALUNO

AE1, AE2

AE3, AE4

Quadro 1: Perfil dos estudantes entrevistados
GÊNERO
IDADE
VÍNCULO
EMPREGATÍCI
O

MORADIA COM
PAIS

F

M

16

17

18

S

N

S

N

1

1

2

0

0

0

2

2

0

5

5

1

8

1

3

7

9

1

2

2

0

4

0

2

2

4

0

5

3

2

6

2

6

7

1

2

1

1

2

0

1

2

2

1

15

12

6

20

1

8

19

24

3

AE5, AE6
AE7, AE8
AE9, AE10
AE11,AE12
EEH

AE13,AE14
AE15,AE16

EEM

AE17,AE18
AE19,AE20

0

AE21,AE22
AE23,AE24
EEP

AE25,A26
AE27

TOTAL

27

Fonte: Benassi (2016).
Dos 27 estudantes entrevistados, mais da metade se declararam do sexo feminino, a
maioria possui 17 anos ou idade próxima dessa, um número muito considerável não trabalha e
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a maioria mora com os pais. Essas características são importantes, de modo que, ao analisarmos
questões relativas ao cotidiano dos alunos, algumas serão fundamentais para sua compreensão.
Indagamos se saberiam identificar quais são as causas dos problemas atuais que estamos
enfrentando, como a poluição ambiental, seja ela urbana ou rural. Segundo os 27 entrevistados,
as causas se remetem a um conjunto de fatores, sejam eles econômicos, políticos e culturais.
As falas foram agrupadas em seis categorias, conforme o Quadro 2 a seguir, para melhor
compreensão e visualização.

Quadro 2: Falas representativas sobre as causas dos problemas ambientais
Categoria
Estudantes
Justificativa

1- Falta de
planejamento dos
administradores

AE4,
AE12

“Falta de um planejamento, de um administração que
pense no planeta, acho que é isso a causa,(...) todo o
desmatamento que acontece na Amazônia, a poluição, é
uma falta de um planejamento, porque as pessoas não
visam melhorias, elas querem usufruir do que elas tem e
deixam para pensar depois quando vem as consequências,
elas não pensam antes de remediar, então, elas vão só
deixando. Na hora que está lá desmatando, causando
problemas, aí elas voltam nos problemas e querem achar
uma solução, que poderiam ser desenvolvidas e já
poderiam está sendo aplicada. Um bom exemplo disso, eu
acho que é a cidade de São Paulo, por causa que assim,
chove, inunda, não chove fica sem água, aí a culpa do
desmatamento, então, porque já não foi olhar isso antes?
Saber porque isso acontece? Vamos fazer uma melhoria
alí, entendeu? Então acho que é mais uma falta de
organização, planejamento e uma administração efetiva.”
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AE1,
AE3,
AE5,
AE8,
2- Industrialização

AE11, .
AE27

AE6,
AE7,

“Eu creio que muito é das indústrias, a poluição, gás
metano muito liberado, pela camada de ozônio, está
afetando muito ela, eu creio também que é até mesmo pela
própria sociedade, poluição de rios, são na verdade ações
simples que vem prejudicando a gente, por exemplo,
poluição em rios, nas grandes cidades, igual o Rio Tiete, a
água era limpa, e hoje é um lixão aquilo lá na verdade,
mais assim, acho que é muito o ser humano que está
poluindo, mais as indústrias assim, fabricação, muito
capitalismo eu acho.”

“Porque assim, todo mundo tem aquele grande problema,
é muito luxo, igual lá em São Paulo, são muitos carros
para poucas pessoas, então todo mundo quer ter o seu
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AE13,
AE15,
AE16,
AE17,
AE19,
AE20,
AE21,
3- Posturas
individualistas

AE22,
AE23,
AE25,
AE24,
AE26

conforto de ter seu ar condicionado, de estar no próprio
carro, mas todo carro gera uma poluição, como as pessoas
que jogam lixo em rios, que por isso, acho isso imundo, ela
está auto destruindo o planeta, igual o desperdício da
água, já foi falado isso muitas vezes, só que ninguém está
assim, dizem que passa, fulano quer deixar de ir de carro,
mas todo mundo tem que pensar, porque todo mundo vive
no planeta, então todo mundo tem que se ajudar, não é
assim, eles que estão sem água, não porque se um dia vai
faltar para todo mundo, acho que esses problemas é mais
por parte da ignorância das pessoas, porque enquanto uns
lutam para economizar, uns fazem de tudo, outros estão
nem aí, outros simplesmente falam, (...) isso é um grande
problema, que vai se tornar maior ainda daqui um tempo.”

“Olha a poluição é decorrente de anos de anos sem uma
prevenção, a gente nunca soube como trata o lixo, a gente
nunca soube como tratar o esgoto, a gente não veio com
um manual de instrução e ninguém nunca falou que o lixo
tem que ser jogado no lugar certo, a gente foi descobrindo
isso conforme a humanidade foi crescendo com uma
mentalidade que você pode jogar o lixo em qualquer lugar,
de que não tem importância onde você coloca seu lixo e
esta mentalidade foi aumentando depois do século XX.
Acredito que daqui 20 ou 30 anos o nosso cenário vai estar
bem melhor a reciclagem, vai ser bem maior como a forma
de utilizar o lixo, como vai aproveitar o lixo, vai ser muito
maior a gente vai reaproveitar muito mais e a gente tem
que ar um descanso dos últimos mil anos que a gente já
tirou da natureza a gente tem que dar um descanso nos
próximos 50 ou 100 anos.”
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AE2,
AE9,
AE14
4- Educação e
tecnologia

para o período colonial assim, voltada para a exploração,
extração, é difícil alguém parar e se preocupar com uma
tecnologia mais limpa, sustentável.
AE10

“Seria duas questões, pouca responsabilidade, tanto na
educação do próprio ser humano, como pouca
responsabilidade com o que digamos, cuidado externo, e
depois, a falta de estudo, pouco tem sido influenciado de
vários países a prática de estudos de conhecimento de
todas as coisas, então são coisas que devem ser
trabalhadas, de nada adianta a gente investir tanto no meio
ambiente se a gente não vai investir em algo que amanhã,
não vai manter as coisas que a gente criou hoje, como seria
o caso da educação, se a gente investir na educação o dia
de amanhã vai ser bem melhor.”

AE18

“Acho que principalmente o aumento da população, a
poluição em si sempre teve desde os primórdios os homens
já faziam uma fogueira para cozinhar e a fogueira liberava
CO2, então eu acho que o aumento da população, que o
planeta não está mais comportado, é o principal a forma
em si o ser humano sempre dá um jeito de contornar de
melhorar, usava lenha, agora usa gás, depois do gás vai
começar a usar o fogão elétrico que não gera mais
poluição nenhuma e assim ele vai melhorando só que o
aumento da população, isso não tem, mas como controlar
o ser humano sempre vai precisar de um número mínimo
de recursos para resistir uma criança, para chegar a fase
adulta, vai usar sempre um monte de recursos, então eu
acho, que esta é a principal causa, generalizando é a
população.”

5- Educação

6- Aumento
populacional

“Eu acho que (...), tipo a despreocupação assim, eu vi uma
frase bem legal ontem no cursinho, tipo todo mundo se
preocupa em deixar o mundo melhor para os filhos, mais
não se preocupa em deixar filhos melhores para o mundo,
eu acho que isso é o principal, assim, educação que vem
de casa, da escola, e também as tecnologias que a gente
desenvolve atualmente, são voltadas parede que

Fonte: Benassi (2016).
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Segundo eles, a falta de consciência, a falta de cultura sustentável das pessoas, a
urbanização, a emissão de gases, o desmatamento, o consumo exagerado, a ganância e a
influência do homem em querer lucrar com tudo e não pensando nas consequências para as
gerações futuras são alguns dos fatores responsáveis pela poluição ambiental, seja ela urbana
ou rural. Essas reflexões remetem-se às falas dos autores anteriormente mencionados, como,
Boff (2016), Lago, Amaral e Mühl (2013) sobre a destruição ambiental em defesa do
egocentrismo e de uma produção voltada ao poder, gerando muitas vezes, consequências
irreversíveis na natureza e para o próprio homem.
Alguns mencionam estarmos vivendo a era tecnológica, era na qual o descarte correto
está sendo muito difundido entre as pessoas, muito mais do que em tempos anteriores, porém
ainda está faltando muita conscientização. Assim, enquanto persistir o descarte incontrolável,
várias doenças e epidemias têm se alastrado em função desse planejamento incorreto, que inclui
a poluição dos rios e o uso excessivo de recursos naturais. Esses elementos mostram uma
cultura deficiente aos princípios de preservação, que põe em risco a sustentabilidade da
população brasileira, como afirmam AE4, AE5 e AE6. Nesse âmbito, serão pouco efetivas as
ações de sustentabilidade e preservação dos órgãos municipais, estaduais e federais, caso não
integrem a Educação Ambiental e esta, por sua vez, não integrar posturas familiares. Jacobi
(2003) nos alerta sobre a resistência à sensibilização dos indivíduos em relação ao ambiente,
em que muitas vezes, eles compreendem erroneamente as informações sobre o assunto, e outras
vezes, estão imersos em uma cultura, em valores que não priorizam as ações ambientais,
distanciando-se desse aspecto.
Percebemos, porém, que os estudantes veem os problemas como algo distante de suas
vidas, relatam várias causas e preocupações, mas, em outros contextos, citam os acontecimentos
relativos ao Rio Tietê, da poluição de São Paulo, do desmatamento da Amazônia, como se fosse
algo inusitado, mas não se referem às problemáticas dos bairros da própria cidade, a exemplo
da subestação de captação de água da cidade de Cascavel, dos lotes abandonados, da numerosa
quantidade de lixo existente, da excessiva frota de veículos circulando, da quantidade de
agrotóxicos nos alimentos que consomem, entre outros.
Os alunos também não se referem a questões relativas a ações próximas que têm sido
implantadas, por exemplo, no município, como coleta seletiva de lixo, descarte correto de
equipamentos e lixo eletrônico, a fiscalização por meio das agentes de endemias, e também nas
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escolas, como separação de lixos secos, orgânicos e eletrônicos. Os relatos indicam que os
estudantes até possuem a consciência da necessidade de preservar o meio ambiente, porém a
falta de hábitos cotidianos, refletem suas percepções, e a implementação de ações e medidas
concretas para agirem e se mostrarem como cidadãos atuantes na melhoria da qualidade de
vida.
Nesse contexto, são de grande valia as ações das escolas, formando os alunos para uma
visão crítica também do contexto local, incluindo os aspectos da sustentabilidade e dos demais
elementos atinentes ao período histórico atual de intenso desenvolvimento, de divulgação da
ciência e acesso à tecnologia. Como ressalta os autores Jacobi (2003) e Boff (2016), o educador
de todas as disciplinas necessita realizar abordagens relacionadas ao cotidiano do aluno e o
ambiente em que vive, enfatizando as boas práticas para com o meio, promovendo aos poucos,
a sensibilização dos estudantes quanto a Sustentabilidade, oportunizando o conhecimento do
local onde vive e as formas como pode contribuir com a sua preservação.
O que nos preocupa, neste momento, dado este contexto, é a forma como a população
recebe informações sobre as ciências e suas tecnologias e o conhecimento que
possuem sobre a forma como sua vida pode ser afetada pelos avanços trazidos pelo
amplo conhecimento científico que ora possuímos. Deveria ser esperado que a
população fosse ciente do modo como a ciência e, principalmente, seus
conhecimentos e aplicações chegam até ela e, para isso, tivessem esclarecimento e
discernimento suficientes para perceber, entender e julgar as novidades
científicotecnológicas a que têm acesso (SASSERON; CARVALHO, 2007, p. 2).

Segundo Sasseron e Carvalho (2007), esse processo deve estar em constante construção,
pois o entendimento do saber leva à emancipação de um povo, na busca de uma formação
cultural científica em vários setores da sociedade, a fim de melhorar a participação nas tomadas
de decisão e ações relativas ao cotidiano, onde é constante a aplicação de novos conhecimentos
e uso de tecnologias.
Para que ocorra uma melhor participação dos estudantes em ações relativas ao meio
ambiente, se faz necessário segundo Boff (2016), estratégias que estimulem a sensibilidade e o
espírito crítico atrelado à vivência ao meio natural na qual eles estão imersos. Os alunos
necessitam interagir diretamente com a prática da biodiversidade, promovendo a valorização
as questões ambientais, em todas as disciplinas que fazem parte de seu currículo. E o professor
inserido neste processo, tem uma grande função como afirma Loureiro (2007), em desenvolver
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um trabalho crítico e reflexivo sobre o meio ambiente no envolvimento dos alunos em suas
aulas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fala dos alunos participantes da pesquisa indica que eles possuem consciência da
necessidade de preservar o meio ambiente, porém suas percepções estão distantes de elementos
de seus cotidianos e a implementação de ações e medidas concretas para agirem e se mostrarem
como cidadãos atuantes na melhoria da qualidade de vida.
Ao demonstrarem a ausência de conhecimento sobre o próprio ambiente em que vivem,
expondo apenas os conhecimentos percebidos por meio da mídia, nos vem a questão: Como as
escolas estão trabalhando e promovendo a Educação Ambiental no cotidiano do aluno? Pois,
verificando as respostas, observa-se falta de ações por parte dos professores em relação ao um
trabalho crítico sobre o meio ambiente, portanto, sugere-se hipóteses para novas pesquisas que
entre em contado direto com a sala de aula.
Estes resultados sinalizam que é necessária uma abordagem mais significativa e
condizente entre o aluno e sua realidade de vida, isto é, o diálogo com o conhecimento científico
ambiental e sua construção crítica diante dos desafios propostos pela sociedade.
Torna-se premente a utilização de projetos dentro e fora do contexto escolar que contemplem
uma visão crítica dos alunos sobre a temática ambiente, permitindo a compreensão de uma
consciência ambiental, mediante a ética, o respeito e o bom senso, aliado ao bem-estar da
população. Pois, a humanidade depende do equilíbrio do ambiente com os fatores de
crescimento populacional, quantidade excessiva de lixo e poluição produzida.
Abordagens metodológicas desenvolvidas pelos professores das variadas disciplinas,
dentro do próprio conteúdo específico, são formas de aproximar o aluno da Educação
Ambiental, além de outros meios citados por Jacobi (2003) e Boff (2016).
Santos (2007) afirma que uma das formas de se minimizar os problemas inerentes ao
comportamento dos alunos, seria disponibilizar uma disciplina específica que aborde os
problemas relacionados ao ambiente, tornando-os influentes na defesa e na transformação do
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futuro do país. No entanto, para o momento, infere-se que diminutas são as hipóteses da criação
de uma nova disciplina, visto os calorosos diálogos da política educacional e outras intempéries.
Nesse intento, é oportuno para o momento, que os educadores reflitam sobre a
importância de uma abordagem crítica ambiental e sustentável em suas disciplinas, para
formarem cidadãos críticos e reflexivos quanto as suas ações diante de um vasto ecossistema.
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O cenário acerca da agricultura familiar brasileira carece de estudos que mostrem sua
complexidade e destaquem suas carências, para que estas possam ser atendidas. O presente
estudo busca evidenciar a importância de políticas públicas que atendam estas demandas,
uma vez que os alimentos que chegam ao prato do brasileiro são provenientes na
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grande maioria de propriedades familiares. Cientes da relevância de tal discussão buscou se
na literatura argumentos que fortaleçam o posicionamento de alguns agricultores familiares
agroecológicos estudados por meio de entrevistas realizadas por técnicos de ATERAssistência Técnica e Extensão Rural, no oeste do Paraná. Evidenciando ainda as transições
constantes vividas na agricultura, suas faces e sua importância diante do seu estado atual de
desenvolvimento.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Transição Agroecológica, Sustentabilidade.

Abstract
The scenario about Brazilian family farming needs studies that show its complexity and
highlight its needs, so that these can be met. The present study seeks to highlight the
importance of public policies that meet these demands, since the food that comes to the
Brazilian dish comes from the majority of family farms. Aware of the relevance of such a
discussion, we sought in the literature arguments that strengthen the positioning of some
agroecological family farmers studied through interviews conducted by technicians from
ATER - Technical Assistance and Rural Extension in western Paraná. It also shows the
constant transitions in agriculture, their faces and their importance in the present state of
development.
Key words: Family Farming, Agroecological Transition, Sustainability.

1.

INTRODUÇÃO
O Estado do Paraná é atualmente um dos maiores produtores nacionais de alimentos,

sendo que grande parte desta produção provém da Agricultura Familiar. À medida que a
importância da atividade agropecuária avança, simultaneamente aumentam os riscos quanto
à sustentabilidade do modelo agrícola adotado. Noutra face, a crescente tendência do
consumo de agrotóxicos, o que torna o Brasil campeão mundial no consumo de
agroquímicos (MAPA, 2009).
Diante da problemática sócio-econômica e ambiental imposta por esse modelo de
agricultura convencional sob a agricultura familiar, muitos agricultores vêm buscando
alternativas de menor dependência do sistema, iniciando um processo de transição na
unidade produtiva a fim de obter diversificação da produção, independência de crédito,
preservação do meio ambiente e qualidade de vida.
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O processo de transição agroecoecológico geralmente só é adotado quando o
agricultor não tem mais perspectivas de desenvolvimento frente ao modelo de agricultura
convencional adotado, havendo a necessidade de buscar outras formas de produção que o
sustente e mantenha no campo.
A agroecologia pode ser definida como o campo de conhecimentos que proporciona
as bases científicas para apoiar o processo de transição do modelo de agricultura
convencional para estilos de agriculturas de base ecológica ou sustentáveis (CAPORAL,
2003). Dessa forma, a agroecologia leva em consideração aspectos sociais, econômicos,
ecológicos e culturais, relacionando-os para sua efetiva consolidação no planejamento das
atividades produtivas, visando produzir alimentos mais saudáveis, através do uso racional
dos recursos naturais, práticas adaptadas à região, maximização do uso da energia solar e da
ciclagem de nutrientes no sistema, resultando na diminuição dos custos para o agricultor e
no desenvolvimento sustentável.
Diante da perspectiva do desenvolvimento de um novo modelo produtivo baseado na
agroecologia, a assistência técnica e extensão rural entra como mecanismo de suporte para
esse desenvolvimento. Estabelecida pela Lei de Ater nº 12.188/2010, qual institui a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater) e o Programa Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária
(Pronater) e define os princípios, beneficiários e os objetivos dos serviços prestados.

2.

METODOLOGIA
O trabalho tem como base dados qualitativos, entendendo ser a mais adequada para

atender aos objetivos propostos neste projeto de pesquisa, buscando compreender aspectos
de ordem subjetiva que permeiam os públicos a serem estudados especialmente quanto à
relação que estes estabelecem com a agricultura. De acordo com Minayo (2004 p. 21 e 22),
“a pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.
A pesquisa esta elencada com base na revisão bibliográfica e documental sobre os
temas relacionados a serem estudados. E posteriormente com o apoio de diferentes
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ferramentas de coleta de dados e informações, as entrevistas e questionários mediante roteiro
pré-definido que foram realizados com agricultores familiares agroecológicos/ou em
transição e com agentes de instituições de ATER e também entrevistas com informanteschave que possuem relações com os grupos estudados.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Transição Agroecológica
Para que a agricultura convencional possa se tornar sustentável e viável em longo
prazo ela precisa passar por uma série de transformações. Partindo do pressuposto que o
novo sempre nasce dentro do velho, a agricultura atual possui várias faces, desde o pequeno
produtor seja convencional, orgânico ou agroecológico, até o grande produtor se enquadram
no fato de que diversos arranjos coexistem. O fato é que para cada mudança houve uma
transição.
Quando se pensa de onde surgiu o aparato agroquímico superdesenvolvido aplicado
na agricultura atualmente, não se chega facilmente à percepção de que tais tecnologias nada
mais são que espólios de guerras mundiais.
Os mesmos grandes complexos industriais que induziram o agricultor a que
desequilibrasse ou destruísse a microvida do solo com os sais solúveis
concentrados que são os adubos minerais sintéticos, oferecem então os “remédios”
para curar os sintomas dos desequilíbrios causados. (LUTZENBERGER p.53-54,
2004).

Usando se ainda das definições de Lutzenberger (p. 51, 2004), onde diz que
“defensivo” são tratamentos que agricultores orgânicos fazem por meio de substâncias não
tóxicas para fortalecer a planta e “agrotóxicos” são biocidas da agroquímica. Tais definições
impactam quando se percebe a profundidade de tais colocações, mesmo se basearmos em
pura precisão de linguagem, quando confronta se a ideia de inclusão de produtos que matam
na produção de alimentos para a população.
“Essas substâncias químicas serem empregadas com pouca ou nenhuma
investigação prévia de seu efeito sobre o solo, água, animais selvagens e os
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próprios seres humanos. As gerações futuras provavelmente não perdoarão nossa
falta de preocupação prudente com a integridade do mundo natural que sustenta
toda a vida.” (CARSON, 2010, pg.28).

De forma alguma pretende se aqui afirmar que é preciso um retrocesso no modo de
produzir, ou abandono de tecnologias. Ao contrário é extremamente necessária a aplicação
de todo o aparato tecnológico existente na agricultura, mas com foco na coexistência
harmônica entre o homem e o meio ambiente, apenas o foco deve estar voltado para o
desenvolvimento sustentável. No intuito de evitar que o agricultor, antes autárquico, que
produzia com insumos obtidos em sua própria terra ou comunidade, torne-se simples
apêndice da grande indústria química e de maquinaria. (LUTZENBERGER p.55, 2004).
A percepção destes fatos negativos ocasionou em uma pressão social a respeito do
uso abusivo destas tecnologias a fim de priorizar a preservação do meio ambiente e proteção
da agrobiodiversidade, o que contribuiu de maneira positiva para a valorização da produção
de alimentos livres de agrotóxicos.
Vivemos um período onde se têm especialista para cada assunto, onde cada um
enxerga apenas a problemática da sua especialidade, ocorre uma compartimentalização do
todo, onde as soluções resolvem apenas parte do problema em si, o todo dificilmente é levado
em consideração. Da mesma forma a indústria onde:
“O direito de ganhar um dólar a qualquer custo dificilmente é contestado. Quando
a população protesta, confrontando com óbvias evidências de resultados danosos
das aplicações de pesticidas, recebe em resposta pílulas calmantes de meiasverdades. Precisamos urgentemente acabar com essas falsas garantias, com o
adoçamento das amargas verdades. É à população que se pede que assuma os
riscos que os controladores de insetos calculam. A população precisa decidir se
deseja continuar no caminho atual, e só poderá fazê-lo quando estiver em plena
posse dos fatos. Nas palavras de Jean Rostand “a obrigação de suportar nos dá o
direito de saber.””(CARSON, 2010, pg. 28).

A população passa a ter consciência da necessidade de coexistência harmônica entre
o meio ambiente e o homem, porém em pequena escala, principalmente em países
desenvolvidos, onde o acesso à informação e a preocupação estão voltadas para a saúde. Em
países menos desenvolvidos, onde a população geralmente é maior e com menor acesso a
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informações a preocupação é geralmente voltada para a obtenção de alimentos em si, para
saciar a fome, deixando a preocupação com a saúde em segundo plano.
A transição agroecológica é o caminho novo para o desenvolvimento do meio rural,
de superação da subordinação ao pacote tecnológico, é um processo de reconstrução do
ambiente rural. É o ponto de partida para alcançar a sustentabilidade e o bem – viver.
“A transição agroecológica é o processo “ecologização das agriculturas”, que
envolve as mudanças técnicas no manejo dos agroecossistemas, bem como
mudanças sociais, considerando as ações coletivas desenvolvidas pelos
agricultores e suas organizações, redesenhando a produção e o consumo, na busca
de viabilizar um novo projeto de agricultura e desenvolvimento rural.” (ZONIN E
BRANDEMBURG, 2012, pg 22).

A transição agroecológica é um processo de movimentação constante, da sociedade
e do ambiente em que esteja ocorrendo, pois ela demanda modificações na maneira de
produzir, hábitos, ações, pensamentos. A transição agroecológica pode até ter um ponto de
partida, porém o ponto de chegada é a sustentabilidade é um caminho longo, trabalhoso e
árduo, todavia necessário, visto que o modelo produtivo convencional caminha rumo à
falência.
É de suma importância que o processo de transição agroecológica proporcione mais
equilíbrio aos métodos de produção de forma que o meio ambiente recupere sua resiliência,
para que isso ocorra tais métodos precisam ser baseados na educação ambiental e no respeito
com a utilização dos recursos esgotáveis, no uso racional destes insumos e na preferência
por insumos de origens renováveis. Desta forma tornar-se-á possível
“redesenhar” os agroecossistemas atuais, promovendo um desenvolvimento rural de modo
que alcance a sustentabilidade.
4. Discussão Final
Dentre os modelos alternativos ao modo de produção vigente, destaca se a
agroecologia que em oposição ao modelo convencional de produção que busca a otimização,
uniformidade e homogeneidade da produção desconsiderando os impactos ambientais,
culturais, sociais e relativos à saúde ocasionados por tais práticas.
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Desta forma tais princípios almejam o desenvolvimento de uma agricultura
estruturada ambientalmente, economicamente viável e de produtividade satisfatória à longo
prazo. Aceitando tal percepção, o desenvolvimento rural sustentável não é apenas uma
condição constante e imutável, apresenta se como uma situação de constantes mudanças
quanto à distribuição de despesas e lucros, por exemplo, assim como o acesso aos recursos
naturais disponíveis.
A agroecologia mostra se cada vez mais como o caminho direto para a
sustentabilidade, uma vez que ela proporciona o aumento da biodiversidade, a produção de
alimentos saudáveis trazendo segurança alimentar, entre outros benefícios busca o equilíbrio
natural sendo de grande importância para alcançar a sustentabilidade do sistema produtivo.
“A escolha, no fim das contas cabe à nós. Se, depois de muito suportar, nós
afirmarmos, finalmente, o nosso “direito de saber”, e se, sabendo concluímos que
estamos sendo chamados a assumir riscos sem sentido e assustadores, então não
devemos mais aceitar o conselho daqueles que nos dizem que devemos encher o
nosso mundo com substâncias químicas venenosas. Devemos olhar ao nosso redor
e ver que outro caminho está aberto para nós.”(CARSON, pg. 233, 2010).

Além disto, a agroecologia mostra se cada vez mais como um meio de agricultura
abrangente e acolhedor, reunindo desde assentados da reforma agrária, quilombolas, povos
indígenas até o agricultor familiar, perfis de agricultores que geralmente não se enquadram
nas políticas públicas brasileiras, voltadas para a agricultura por não se enquadrarem nos
modelos pré-definidos à quem se destinam tais políticas. Abaixo algumas imagens
relacionadas a ATER, com os agricultores bem como responsáveis técnicos envolvidos na
pesquisa:
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Resumo
O presente trabalho objetivou o estudo do processo de materialização da transição
agroecológica no assentamento Celso Furtado, localizado no município de Quedas do IguaçuPr.
Foram levantados e discutidos os principais fatores que tencionaram os avanços e retrocessos
do processo desde a constituição do assentamento em 2005. Constatou-se que atualmente as
Unidades de Produção Camponesa (UPC) em transição agroecológica já não são
numericamente expressivas, visto um conglomerado de forças das mais variadas dimensões
que atuam interna e externamente tencionando contrariamente a adoção da agroecologia como
via de desenvolvimento pelo campesinato estudado no assentamento. Porém as UPCs
encontradas ainda em processo de transição expressaram a possibilidade de uma resistência
ativa no território camponês por meio de uma nova matriz tecnológica, frente a um modelo
hegemônico de agricultura contraditório a esta matriz. Palavras-chave: Agroecologia,
transição, camponês, assentamento.

Resumen
El presente trabajo objetivo el estúdio del proceso de materialización de la transición
agroecológica en el asentamiento Celso Furtado, localizado en el municipio de Quedas do
Iguaçu-Pr. Se levantaron y discutieron los principales factores que tensaron los avances y
retrocesos del proceso desde la constitución del asentamiento en 2005. Se constató que
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actualmente lãs unidades de produccion campesinas (UPC) en transición agroecológica ya no
son numéricamente expresivas, visto un conglomerado de fuerzas de las más variadas
dimensiones que, actúan interna y externamente pretendiendo contrariamente La adopción de
la agroecología como vía de desarrollo por el campesinado estudiado en el asentamiento. Pero
las encontradas todavia em proceso de transición expresaron La posibilidad de una resistência
activa en el territorio campesino por medio de una nueva matriz tecnológica, frente a un
modelo hegemónico de agricultura contradictorio a esta matriz.
Palabras-chave: Agroecología, transición, campesino, asentamiento.

1. INTRODUÇÃO
O mundo rural no Brasil possui algumas características marcantes, sendo a sua natureza
latifundiária uma das mais expressivas, em contraste com uma significativa presença de sujeitos
camponeses, a qual configura uma profunda contradição explicita nos constantes conflitos
agrários.
No país, historicamente a grande propriedade vem sendo perpetuada e posta como
modelo socialmente reconhecido, recebendo um grande estímulo social expresso em políticas
agrícolas que intermitentemente buscam assegurar a sua reprodução, sendo a "modernização"
da agricultura a insígnia mais expressiva deste processo. Desta forma, cunhou-se no agrário
brasileiro um modelo de produção agroexportador, altamente dependente de insumos
agroquímicos, com uma agricultura baseada em monocultivos.
Com isto, restou ao campesinato uma posição subalterna e periférica frente a sociedade
brasileira e a eventuais estímulos provindos desta, como políticas agrícolas e incentivos ao
desenvolvimento tecnológico. O que bloqueou e delimitou o desenvolvimento de suas
potencialidades enquanto forma social específica de produção (WANDERLEY, 1996).
Diante deste contexto, uma parcela significativa do campesinato encontra na
aglutinação e luta organizada em torno dos movimentos sociais uma possibilidade concreta de
resistência, sendo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a insígnia mais
expressiva destas organizações dentro do território nacional.
Originalmente, os esforços despendidos pelo MST encontravam-se centrados
basicamente na sua principal bandeira de luta: o acesso a terra. Porém, no decorrer de sua
trajetória, que culminou na consolidação de inúmeros assentamentos, outras bandeiras passam
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a ganhar espaço dentro da concepção do movimento. Dentre estas, encontram-se a sua matriz
produtiva, a produção de alimentos saudáveis (Martins, 2018). Diante deste desafio, tal
movimento encontra na agroecologia a matriz tecnológica para a realização de tal feito nos
territórios distribuídos em seus acampamentos e assentamentos.
Desta forma, a realização deste trabalho teve como propósito percorrer uma trajetória
de estudo onde foram levantados e discutidos os avanços e retrocessos na materialização dos
processos de transição para a agroecológica no Assentamento Celso Furtado, localizado no
município de Quedas do Iguaçu-PR.
Composto por 1096 UPCs, sendo um dos maiores da América Latina (BOZA, 2010), o
Assentamento Celso Furtado foi constituído em 2005. A partir deste momento o processo
produtivo no assentamento passou a estar locado em um contexto onde interagem três
elementos centrais para a materialização da transição agroecológica, sendo estes, a prática
camponesa; a proposta do MST, cuja síntese se encontra na produção de alimentos saudáveis
com base na agroecologia; e o modelo de produção hegemônico atualmente estabelecido, o
agronegócio.
Sem considerar tais elementos, qualquer tentativa de se problematizar os processos produtivos
inseridos no assentamento, torna-se desprovidos da pretensa materialidade capaz de esclarecer
as relações que permeiam o cotidiano camponês exercido na base territorial, onde a
agroecologia se desenvolve.
Desta forma, os elementos que tencionam as ações descritas e problematizadas no
assentamento, assumem a centralidade na análise das forças que atuam na adoção ou não da
agroecologia pelos camponeses como via de desenvolvimento em suas UPCs.

2.

METODOLOGIA

No intuito de estudar os processos de materialização da transição agroecológica dentro
do assentamento Celso Furtado, lançou-se mão de um levantamento bibliográfico, incluindo
teses, dissertações e artigos que discutiam processos produtivos no referido assentamento.
Além disto, foram coletados também dados primários. Durante o mês de março de 2018,
realizou-se visita em 20 famílias que até 2015 encontravam-se em transição agroecológica
(CEAGRO, 2015), visto a intenção de se determinar o número de UPCs em processo de
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transição, bem como estudar as forças que atual no processo produtivo destas, tencionando
contrariamente a materialização da agroecologia dentro do assentamento.

3.

AGROECOLOGIA EM MOVIMENTO: DOS ACAMPAMENTOS AO

ASSENTAMENTO CELSO FURTADO.
Sendo apenas provisórios, os processos de produção agroecológica nos acampamentos
do MST ficam limitados a pequenos espaços como as hortas coletivas. Isso por conta da
precariedade das condições para se produzir e a exigência das lutas travadas durante os
acampamentos que incluem ações em boa parte do território nacional, distribuídas ao longo do
ano.
Figura 1 – Horta coletiva no Acampamento José de Abílio dos Santos

Fonte: COTRARA (2005)
Sendo assim, os acampamentos que deram origem ao assentamento Celso Furtado, em
relação à agroecologia acabaram se restringindo mais as questões formativas. Foi quando o
assentamento se constituiu, que o processo de transição agroecológica efetivamente encontrou
possibilidade de materialização, pois é a partir deste momento que se encontraram, questões
indispensáveis aos camponeses para a produção agroecológica como o tempo, o espaço, condições
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econômicas mais favoráveis, e uma relativa melhora nas perspectivas em relação a posse da terra,
visto o afastamento da possibilidade de uma eventual reintegração de posse das terras em disputa.

Obviamente, tais afirmações não excluem o fato de que, a consolidação de processos
massivos de transição agroecológica se inicie ainda no acampamento, através de ações
formativas com os camponeses. Afinal, como destacam Flores e Sarandón (2014), faz-se
necessário a tomada de consciência a respeito da problemática da agricultura capitalista, suas
causas e a necessidade da transição, para que se garanta uma produção ecologicamente
adequada, economicamente viável e socialmente justa.
No assentamento Celso Furtado, além destas ações formativas, no seu processo de
constituição, perpassaram também outras formas de consolidação da agroecologia, que
incluíram a construção do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA)409, e ainda a
distribuição dos lotes às famílias.
Já neste processo, duas comunidades foram destinadas exclusivamente às famílias que
tinham intenção de produzir de forma agroecológica. Uma destas, que foi denominada como
Comunidade dos Orgânicos, era composta por 76 famílias, todas oriundas do acampamento
José de Abílio dos Santos (BOZA et al., 2010). A outra comunidade foi denominada de
Palmital, esta era composta por 30 famílias oriundas do acampamento 10 de Maio410.
A decisão por agrupar as famílias decididas a manejar seus lotes de forma agroecológica
nestas comunidades teve o intuito de facilitar o trabalho, possibilitando possíveis ações
cooperadas entre tais famílias, bem como facilitar questões de logística no escoamento da
produção, além de isolar os lotes daqueles que seriam conduzidos de forma convencional.
A área destinada à comunidade do Palmital ainda não havia sido cultivada, sendo
coberta por espécies nativas, mas era desprovida de madeiras de valor econômico, as quais a
empresa madeireira que explorava a área já havia extraído (SILVA et al., 2017). Acreditavase
que a utilização desta área, evitaria algumas consequências dos efeitos deletérios da agricultura
convencional aos agroecossistemas, como exemplo os resíduos de agroquímicos sintéticos.

409

O plano de desenvolvimento dos assentamentos é um instrumento de planejamento dos projetos de
assentamento, abrangendo desde a instalação das famílias até a consolidação do assentamento, incluindo os
aspectos econômicos, ambientais e sociais. (COTRARA, 2005).
410

Ambos os acampamentos, José de Abílio dos Santos e 10 de maio deram origem a um só assentamento. O
Assentamento Celso Furtado.
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O processo de transição pelo qual as famílias se propuseram a enfrentar chegou
acompanhado de inúmeros limites e necessidades não satisfeitas. Boza et al. (2010) afirmam
que, a falta de acompanhamento técnico, o não cumprimento de prazos estabelecidos e a demora
nos repasses de recursos pelo INCRA, contribuíram para o desestimulo das famílias e o
insucesso da experiência, que poderia ter culminado em um território agroecológico de
referência para o estado do Paraná.
No ano de 2010, daquelas 76 famílias que formavam a comunidade denominada
Orgânicos, apenas 8 ainda produziam de forma agroecológica (BOZA et al., 2010). Na
comunidade denominada de Palmital, também destinada a produção agroecológica, Silva et al.
(2017) identificam apenas uma família produzindo agroecologicamente. De acordo com os
autores, os principais fatores de desmotivação desses produtores ocorreram devido; “[...] as
dificuldades no manejo ocasionadas pela inexperiência dos atores e pela falta de Assistência
Técnica e Extensão Rural, aliadas ao insucesso quanto a comercialização com preços
diferenciados pela falta de planejamento e conhecimento de mercado” (2017, p. 1).
Diante destes fatos ocorridos no assentamento, que se trata de um espaço de constante
conflito e resistência entre o território camponês e a agricultura capitalista, o modelo de
produção agrícola do capital que já havia se instalado, adentrou as comunidades inicialmente
destinadas à produção agroecológica.
Roos (2015) identifica vários lotes no assentamento onde se reproduziam a matriz
produtiva do capital, destacando-se três aspectos relevantes desta natureza, sendo elas, a
monocultora de espécies florestais, como pinus e eucalipto, a monocultora de soja e o
arrendamento de terras, sendo o arrendamento geralmente para o cultivo da monocultura da
soja no verão, e para o cultivo de trigo no inverno.
Nota-se no assentamento que aquelas UPCs onde no inverno se produz trigo, tratam-se
daquelas onde o grau de territorialização do agronegócio é maior. Já nas UPCs onde se planta
aveia no inverno, tratasse daquelas onde geralmente o arrendamento compõe uma das múltiplas
estratégias de recriação camponesa.
Nestas onde os camponeses fazem do arrendamento uma estratégia, os arrendatários
ficam responsáveis por prestar serviços nas UPCs que demandam por máquinas e equipamentos
agrícolas das quais os camponeses geralmente não possuem, sendo um deles o plantio da aveia,
que no inverno compõem uma importante forragem na alimentação dos animais.
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Apesar de, em determinados casos, apresentar-se traços da multiplicidade de estratégias
camponesas no arrendamento de terras, tal prática, de maneira geral expressa a territorialização
do agronegócio e a diminuição do grau de autonomia do campesinato dentro do assentamento.
O que culmina em mais uma barreira frente ao desenvolvimento de processos de produção
menos dependentes do modelo de agricultura atualmente hegemônico.
No assentamento, os valores de arrendamentos praticados encontram-se em torno de R$
1.200,00 por hectare para cultivar a terra durante um ano. Se realizarmos uma conta simples e
extrapolarmos estes valores para toda a área agrícola das UPCs que possuem na media pouco
mais de 10 ha, chegaremos a números que correspondem a menos de um salário mínimo ao mês
por UPC.
Obviamente, menos de um salário mínimo ao mês, oriundo do arrendo de terras para o
cultivo de monoculturas do agronegócio, sozinho não seria o único fator a impedir a
consolidação da agroecologia no assentamento, afinal como evidencia Machado e Machado
Filho (2014), a agroecologia é mais produtiva que as monoculturas do agronegócio. Porém, há
que se admitir que esta análise agrega um importante fator na compreensão dos motivos pelo
qual a agroecologia não tem se consolidado no assentamento em números mais expressivos.
Em relação aos monocultivos de espécies florestais, Roos conclui que; “[...] embora
sejam a expressão da territorialidade do sistema do agronegócio, integra, nestes casos, a
multiplicidade das estratégias de recriação camponesa. Pois é realizada em parcela do lote
camponês não assumindo a primazia sobre a produção e a renda, mas complementando-as”
(2015, p. 212).
Em vários pontos deste assentamento é perceptível a hegemonia da monocultura da soja,
(ROOS, 2015) e do milho nas UPCs, que parece estar tomando espaço de áreas anteriormente
destinadas a pastagens para a produção de leite (MONTEIRO, 2018), que segundo dados do
Ceagro (2015), no ano de 2015 estava presente em 47,7 % das UPCs.
Tais afirmações são perceptíveis dentro do assentamento, e podem ser ilustradas através
da Imagem 02, onde se percebe uma área de monocultura de milho rodeada por uma cerca, que
em um período anterior tinha o propósito de cercar os bovinos leiteiros. Porém atualmente
encontra-se em desuso, visto o abandono da atividade leiteira e a aderência ao cultivo de soja
em rotação com milho safrinha.
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Fonte: Autor (2019)
Dentre os fatores que corroboram para que o insucesso da consolidação de uma matriz
tecnológica em bases agroecológicas, destaca-se a falta de decisão política de concretizar a
agroecologia no assentamento. Mesmo, tendo o MST assumido a agroecologia como sua matriz
tecnológica (MARTINS, 2017), há que se compreender que isto se trata de uma decisão política
assumida pelo MST a nível nacional, no entanto não necessariamente é assumida pelas
lideranças das regiões, ocorrendo com que não haja uma ruptura com o modelo do agronegócio
dentro do assentamento por parte dos dirigentes, que deveriam ser agentes importantes no
processo produtivo.
Este é o caso do assentamento em questão, onde através desta pesquisa constatou-se que
não há dirigentes do MST no assentamento com produção agroecológica. Sendo que nas UPCs
destes se reproduz justamente o modelo de produção do agronegócio.
Em relação às forças externas ao assentamento, há que se considerar que a cadeia
produtiva da soja, tem muita força para induzir o processo produtivo nas UPCs que é expressa
na estrutura existente para a produção deste grão na região.
O município ao qual o assentamento faz parte possui cooperativas tradicionais no
mercado da soja como a COOPAVEL, uma das “melhores” empresas do agronegócio brasileiro

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

segundo ranking divulgado pela revista Dinheiro Rural (CATV, 2017). No município são varias
as cooperativas existentes que compram grãos, sendo que o silo de uma delas fica localizado a
menos de três quilômetros do assentamento.
No município há empresas variadas que revendem insumos agrícolas. Na região
encontram-se relações estabelecidas entre as cooperativas capitalistas que compram o grão de
soja e os camponeses que a produzem, onde em troca de o camponês comercializar sua
produção em determinada cooperativa a mesma em contrapartida fornece os insumos agrícolas
desde o plantio até a colheita para ser paga só na safra.
As forças que possuem a capacidade de induzir o processo produtivo dentro das UPCs
também passam pelas agências bancárias, como a do Banco do Brasil. Pois estas facilitam as
operações que envolvem os financiamentos da qual a produção de soja demanda.
No que diz respeito à produção de soja no assentamento, parece não se estabelecer uma
relação entre assistência técnica e agricultor. Esta relação demonstra ser substituída pela relação
"vendedor-agricultor". Nesta relação possibilitada pelo modelo hegemônico de produção
estabelecido no assentamento, o agricultor sojicultor procura os estabelecimentos de revenda
de insumos e explicitam oralmente aos atendentes os problemas enfrentados na lavoura, ou
explicitam diretamente o insumo que desejam comprar. Neste ponto é importante ressaltar que
os camponeses do assentamento, conforme observação a campo, geralmente não sabem se estes
atendentes são técnicos ou agrônomos.
De maneira geral, estas estruturas que envolvem a cadeia produtiva principalmente da
soja na região, acabam por influenciar as atividades produtivas dentro do assentamento. Reflexo
disto é a territorialidade do agronegócio que há dentro do assentamento (ROOS, 2015).
Em meados de 2015, dados gerados pelo Ceagro, através de diagnóstico que abrangeu
toda a população do assentamento, apontaram 20 famílias em processo de transição e dez
produzindo agroecologicamente.
Atualmente o número de famílias em transição agroecológica é pouco expressivo, não
atingindo mais que 0,5 % das famílias assentadas.
No entanto, feito a análise das adversidades e dos limites impostos a tal processo, em
meio a este modo de produção, onde toda a produção humana é organizada para gerar maisvalia
e com ela ampliar o capital, a práxis agroecologia destes camponeses emerge e assume o papel
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na agricultura de suprir necessidades socialmente produzidas e historicamente determinadas de
maneira contraditórias ao sistema de necessidades sob o capitalismo.
Isto ocorre, à medida que dispensa o incremento de inúmeros insumos industriais
(mercadoria) e produz também artigos que não chegam a assumir a forma de mercadorias, que
segundo Carone (1992), são veículos para a realização da nova riqueza: a mais-valia.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Findado o processo de discussão do presente trabalho em torno dos processos de
materialização da transição agroecologia no referido assentamento, conclui-se que neste
atualmente existe um número pouco expressivo de propriedades em transição agroecológica.
Visto um conglomerado de forças contrárias ao desenvolvimento da agroecologia, composto
pela falta de decisão política em relação agroecologia, ausência de assistência técnica e de um
arcabouço de conhecimentos técnicos por parte dos agricultores, insucesso na comercialização
e demora por parte do INCRA no repasse de recursos. Outra importante força que tenciona
contra desenvolvimento da agroecologia no assentamento é a toda a estrutura da cadeia da soja
na região e o consequente arrendamento de terras, que acaba por influenciar as atividades
produtivas dentro do assentamento.
No entanto, a práxis agroecológica dos camponeses que ainda se encontram em processo
de transição agroecológica expressam a possibilidade de resistência ativa, ao modelo de
produção hegemônico atualmente estabelecido, com base em uma matriz tecnológica na qual
avançam no sentido de suprir necessidades socialmente produzidas e historicamente
determinadas de maneira contraditória ao sistema engendrado pelo capital.
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política pública que incentiva a
produção de alimentos sustentáveis e auxilia na comercialização dos produtos alimentícios
oriundos de pequenas propriedades agrícolas que se baseiam em mão-de-obra familiar. O
objetivo deste trabalho foi de avaliar as características das propriedades cujos produtores
fornecem seus alimentos ao PNAE no município de Diamante D’Oeste-PR em 2019. Os dados
foram coletados a partir da aplicação aos agricultores de um questionário semiestruturado com
perguntas abertas e fechadas relacionadas à caracterização das propriedades rurais do tipo
familiar. A análise e interpretação dos dados evidenciou que a maioria possui área própria, mão
de obra familiar e participam do PNAE como uma via auxiliar de comercialização dos produtos.
Palavras-chave: Políticas públicas, segurança alimentar, mercado institucional.
Abstract
The National School Feeding Program (PNAE) is a public policy that encourages the
production of sustainable food and assists in the marketing of food products from small farms
that are based on family labor. The objective of this research was to evaluate the characteristics
of the properties whose producers supply their products to the PNAE in the municipality of
Diamante D'Oeste-PR in 2019. The data were collected from the application to farmers of a
semi-structured questionnaire with open and closed questions related characterization of rural
properties of the family type. The analysis and interpretation of the data showed that the
majority have their own area, family labor and participate in the PNAE as an auxiliary way of
marketing the products.
Key words: Public policy, feed security, institutional market.

1.

INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos a demanda por alimentos tanto para humanos como para animais

aumentou significativamente, e ao se planejar um aumento da oferta visando atender esta
demanda de maneira a não prejudicar o meio ambiente e a sociedade, faz-se necessária a
exploração de um novo modelo de produção no campo, ou seja, uma agricultura sustentável,
que ocorre de maneira mais satisfatória geralmente em pequenas propriedades com a base de
gestão e trabalho familiar.
A agricultura familiar no Brasil representa grande parte das propriedades rurais.
Segundo o Censo Agropecuário (2006), 84,4% dos estabelecimentos brasileiros são de
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agricultores familiares, que em contraponto, ocupam apenas 24,3% da área agrícola, mas são
responsáveis por RS 54 bilhões do valor bruto da produção.
Visto a ampla representatividade desta modalidade de agricultura no país, a partir da
década de 90 foram criadas políticas públicas voltadas especificamente para este grupo de
produtores.
Uma das políticas públicas que favorece os agricultores familiares é o Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que oferece alimentação escolar e ações de educação
alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública (MEC/
FNDE, 2013).
Passou a contar com o envolvimento destes produtores familiares locais a partir da
promulgação da Lei nº 11.947 em 2009, a qual garante que no mínimo 30% do valor repassado
pelo FNDE aos municípios e estados para aquisição de alimentos para a merenda escolar, deve
ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o
desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.
O programa tem sido um grande auxílio na viabilização das pequenas propriedades que
têm obtido importantes resultados e benefícios, sendo propiciadas vantagens que o mercado
convencional não oferece (LOPES et al., 2012).
Com o repasse de verba destinado a compra de produtos da agricultura familiar em cada
município, o PNAE acaba sendo uma forma de incentivo à produção de alimentos sustentáveis,
diversificados e de confiabilidade promovendo assim uma conexão entre o campo e a cidade,
onde ambos são beneficiados (SARAIVA et al., 2013).
Baseado neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de avaliar as características das
propriedades cujos produtores fornecem os alimentos produzidos ao PNAE no município de
Diamante D’Oeste-PR em 2019.

2.

DESENVOLVIMENTO

2.1. Revisão bibliográfica
2.1.1.

Agricultura
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Agricultura são as técnicas utilizadas para cultivar plantas com a finalidade de produzir
alimentos, bebidas, fibras, energia, roupas, construções, medicamentos, etc. Sendo uma
atividade antiga, seu início foi quando o homem decidiu deixar de ser nômade e começar a
cultivar a terra.
A

partir do século XX, a agricultura ampliou sua produtividade, bastante influenciada

pelas técnicas desenvolvidas na revolução verde como a mecanização, a utilização fertilizantes
químicos e agrotóxicos, o que gerou um avanço produtivo e econômico, mas trouxe impactos
ao homem e ao ambiente através da poluição da água e do ar, perda de solo por erosão e o êxodo
rural.
Com estas mudanças, podemos considerar que a agricultura se divide em dois sistemas
agrícolas, um intensivo que visa a alta produtividade, grandes extensões de terra, utilização de
técnicas ditas modernas e mecanização, e um sistema extensivo, representado pela
diversificação, menores extensões de terra, gestão e mão de obra familiar, utilização de técnicas
ecológicas e que buscam uma produção de forma sustentável.
Para Pereira et al. (2017) a modernização da agricultura foi um projeto econômico que
visava transformar o histórico e decadente latifúndio em empresa rural, com o acréscimo de
novas monoculturas (soja/trigo), que utilizava um pacote tecnológico importado (máquinas,
sementes, adubos), que contava com uma política de crédito subsidiado priorizado aos grandes
produtores, e para os quais foram implantados serviços de suporte (ensino, pesquisa e extensão).
O modelo da modernização preconizava a racionalidade da produção capitalista, desta
forma o agricultor brasileiro foi introduzido na economia de mercado interno e externo, como
produtor de grãos e fibras, e consumidor de máquinas, adubos e agrotóxicos (FONSECA, 1985).
Este processo de modernização deixou mais marcas negativas, que ficaram registradas
no “muro de lamentações”, dentre elas destaca-se: a fome, o êxodo, o desmatamento e o
atrelamento da agricultura ao pacote tecnológico das empresas transnacionais, envenenamento
da natureza e crescimento vertiginoso de agricultores familiares que tiveram suas saúdes
afetadas devido aos danos provocados pelos agrotóxicos (PEREIRA et al., 2017).
De acordo com Castro (2002) a fome que perdurava no Brasil era consequência de seu
passado histórico, com seus grupos humanos, sempre em luta e quase nunca em harmonia com
a natureza, pelos consecutivos ciclos de economia destrutiva, (pau-brasil, cana, caça ao índio,
café, borracha, industrialização artificial, barreiras alfandegárias, inflação), que levara a
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“matar sempre as suas galinhas dos ovos de ouro”. O autor definiu ainda que a agricultura no
Brasil foi orientada por colonizadores europeus e depois pelo capital estrangeiro o que gerou
apenas produtos exportáveis e deixou de lado a própria subsistência, capaz de matar a fome do
povo.

2.1.2.
A

Agricultura familiar

agricultura familiar é um segmento da agricultura brasileira, fundamental para o

desenvolvimento rural e, consequentemente, para a segurança e soberania alimentar do país.
Além da produção de alimentos em quantidade e qualidade que atenda às necessidades
da população, a agricultura familiar também é responsável pela produção de fibras para
tecelagem e matéria prima para fins energéticos. Assim, tem uma contribuição significativa na
geração de ocupações em todas as cadeias produtivas agropecuárias, no desenvolvimento e
preservação da cultura rural, nos valores sociais e, na relação direta com a natureza. Porém, de
acordo com vários estudos, os quais serão abordados neste trabalho, a continuidade desse
segmento de agricultores, encontra muitas dificuldades, principalmente, pela falta de
sucessores, por causa da migração de agricultores e descendentes para o meio urbano.
A agricultura familiar, no Brasil, passou a ser reconhecida legalmente a partir de 2006,
através da Lei n. 11.326, que estabeleceu as diretrizes para a formulação da Política Nacional
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Principalmente após esta Lei,
foram criadas políticas públicas para esta classe, as quais trouxeram significativos avanços ao
meio rural com vistas à sustentabilidade. Mesmo assim, estas políticas não atenderam na íntegra
as necessidades da juventude rural, que continuou migrando, principalmente para os centros
urbanos (BADALOTTI et al., 2007; BRASIL, 2006, COSTA; LRALISCH, 2013).
Tomando por base o Art. 3° da Lei Federal 11.326/2006, considera-se agricultor familiar
o empreendedor que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos
seguintes requisitos:
I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II
- Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
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III - Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do
seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
Conota-se que estes requisitos foram baseados no que propunha o Estatuto da Terra, Lei
N° 4.504/64, em seu inciso II do artigo 4°, a qual definia propriedade familiar como:
o imóvel que, direta e pessoalmente, explorado pelo agricultor e sua família, absorvalhes toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e
econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e
eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros.

Mais do que aspectos legais, as definições teóricas de pesquisadores ligados ao tema
são importantes para caracterizar esta categoria de agricultores. Wanderley (1996), por
exemplo, destacou que além do que prevê a legislação, a agricultura familiar precisa ser
enquadrada como uma forma empoderada de representação de agricultura e conter nela mesma
toda a diversidade (produtiva e social). Já Abramovay (1997) enfatizou que esta classe de
produtores pode gerar um desenvolvimento descentralizado no meio rural, ou seja, formar uma
nova sociedade civil com estabelecimento da cidadania no campo visando a diminuição das
diferenças entre vida social rural e urbana.
Partindo do princípio de que o desenvolvimento rural só alcança pretextos sustentáveis
quando atinge as necessidades fundamentais humanas e não se baseia somente em aspectos
produtivos, a agricultura familiar pode ser a que atende de maneira mais expressiva às
dimensões da sustentabilidade (BOFF, 2014).

2.1.3. Desenvolvimento sustentável da agricultura familiar
O entendimento que se tem de desenvolvimento rural sustentável, a partir do início de
suas definições, é que precisa contemplar no mínimo o tripé: social, econômico e ambiental, ou
ainda, que seja ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Precisa,
além disso, atender as necessidades de quem consome e de quem produz, sem prejudicar o
atendimento também das futuras gerações. No meio rural, o contexto é de que o
desenvolvimento das atividades seja realizado sem prejudicar os recursos naturais e a
progressiva demanda por uma alimentação saudável. Seguindo este contexto, a agricultura
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familiar pode ser considerada aquela que melhor atende o que é sugerido pela sustentabilidade,
com potencial para a produção de alimentos em quantidade e qualidade para atender a demanda
da população, preservando as demais dimensões.
No Brasil, cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população é de origem da
agricultura familiar, constituindo, desta forma, a principal responsável pela alimentação básica
dos brasileiros (BRASIL, 2015).
A diversificação, é uma particularidade da agricultura familiar, podendo ser considerada
uma estratégia de redução dos riscos de perda total de produção, adotada pelos agricultores
familiares, dessa maneira visando a possibilidade de inserção de todos os membros da família
em determinadas atividades que podem ser de caráter agrícola, industrialização e de
administração (BUAINAIN et al., 2003).
Pode então se enquadrar como a principal fornecedora de alimentos saudáveis, que visa
suprir as necessidades atuais de erradicação da fome e, da produção de alimentos de qualidade,
a fim de garantir a segurança alimentar e, suprir a demanda da população, contribuindo para o
desenvolvimento social, ambiental e econômico do produtor e da localidade. Porém, para que
isso ocorra, é preciso que sejam instituídas políticas que atendam às necessidades desta
modalidade de agricultores.

2.1.4. Políticas públicas
Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos
(nacionais, estaduais ou municipais) com a participação, direta ou indireta, de entes públicos
ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da
sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico.
Uma política de Estado é toda política que independente do governo e do governante
deve ser realizada porque é amparada pela constituição. Já uma política de governo pode
depender da alternância de poder. Cada governo tem seus projetos, que por sua vez se
transformam em políticas públicas.
Existem várias definições sobre políticas públicas. Mead (1995) a define como um
campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Peters (1986) segue o mesmo veio identificando que política pública é a soma das atividades
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos
cidadãos.
Segundo Souza (2006), política pública é resumida como o campo do conhecimento que
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável
dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos
democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que
produzirão resultados ou mudanças no mundo real.
A lei de política agrícola (8.171/1991), do ponto de vista formal, define os princípios
fundamentais, objetivos e competências institucionais, prevê recursos, estabelece ações e
instrumentos. A lei enfatiza a questão econômica (produtividade, incremento à produção,
regularidade de abastecimento), enquanto a Constituição tem por referência a função social da
propriedade. Equiparar estas duas dimensões, em nossa estrutura agrária, significa uma opção
pelo produtivismo e pela tecnificação, independente de seus impactos sociais e ambientais. A
lei descentraliza a execução dos serviços de apoio ao setor rural, mas centraliza a elaboração da
política de desenvolvimento rural, prevendo ações de abrangência ampla, como planejamento,
crédito, mecanização ou infraestrutura.
Se consideradas as políticas públicas voltadas especificamente aos agricultores
familiares, estas foram principalmente desenvolvidas a partir da década de 90 quando ficou
evidenciada a representatividade desta modalidade de agricultura. Um dos marcos em 1996, foi
o lançamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF o
qual garante crédito para custeio e investimentos com juros subsidiados especificamente para a
categoria.
A partir de então, outras políticas públicas foram lançadas buscando fomentar o setor de
empreendimentos familiares. Dentre elas, políticas de comercialização que fazem a ligação
entre produção nas áreas familiares e a segurança alimentar e nutricional tornaram-se grandes
influenciadoras da viabilidade de propriedades familiares, a saber, o Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, sendo o primeiro
uma iniciativa inovadora na aquisição de produtos locais e distribuição para entidades
governamentais ou pessoas com vulnerabilidade social, e o segundo, já existente, passando a
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inclusão desta categoria de produtores como protagonistas no processo de fornecimento de
gêneros alimentícios a serem destinados à merenda das escolas públicas.
Com pouco tempo de execução, estes mercados institucionais se tornaram importantes
e, em alguns casos, o principal caminho de comercialização de alimentos produzidos nas
propriedades familiares. Segundo Darolt (2012), a maioria dos produtores de base ecológica
com bons resultados de comercialização utilizam as compras governamentais como canal de
venda da sua produção.

2.2. Metodologia
Para a realização deste trabalho foi empregada a modalidade de pesquisa de estudo de
caso que visa compreender fenômenos sociais complexos, preservando as características totais
e significativas dos eventos da vida real e desenvolvendo teorias mais genéricas a respeito do
fenômeno observado (YIN, 2001).
Aplicou-se a pesquisa exploratória que tem como finalidade proporcionar mais
informações sobre o assunto que será investigado, possibilitando sua definição e delineamento,
facilitando assim a delimitação do tema da pesquisa e a formulação das hipóteses.
(PRODANOV & FREITAS, 2013)
O universo da pesquisa caracterizou-se pelo número de agricultores familiares do
município de Diamante D’Oeste-PR que comercializam seus produtos para o PNAE.
Foi selecionada uma amostra representativa de agricultores, ou seja, uma amostra por
conveniência, que seleciona uma parcela da população que seja mais acessível em determinado
tempo. O número de produtores diferiu de acordo com a disponibilidade dos mesmos em
contribuir para a pesquisa, bem como, a limitação logística em abranger na totalidade os
participantes.
A coleta dos dados foi realizada a partir de um questionário semiestruturado com
questões relacionadas à caracterização das propriedades contendo questões abertas e fechadas.
A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa Microsoft Excel, assim
como a confecção de tabelas e gráficos, os quais por sua vez ofereceram subsídios para análise
e interpretação.
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2.3. Resultados e discussão
A partir da análise dos dados, foi possível realizar a caracterização das propriedades
cujos produtores são fornecedores do PNAE no município de Diamante D’Oeste. Para melhor
interpretação, os dados foram divididos em três subtópicos envolvendo um diagnóstico geral
das propriedades, os aspectos de infraestrutura, produtivos e ambientais, além dos caminhos de
comercialização acessados pelos produtores e informações sobre o fornecimento para o PNAE.

2.3.1. Diagnóstico geral das propriedades
De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, em relação ao tamanho das
propriedades, a média das áreas atinge 6,5 ha. Tal fato demonstra que além de se enquadrar
no que prevê a legislação sobre a agricultura familiar, os fornecedores possuem pequenas
extensões de terra o que traz a necessidade de uma diversificação de cultivos para sua
viabilização. Complementar a este resultado, ainda foi informado que, na média, 80% destas
áreas são destinadas a produção propriamente dita, estando o restante revertido em áreas de
moradias e vegetação permanente (matas ciliares e reserva legal).
Corbari et al (2018) evidenciaram que o município de Diamante D’Oeste conta com
uma grande diversidade no meio rural composta por agricultores familiares, assentados da
reforma agrária, beneficiários do crédito fundiário e vilas rurais, além de duas tribos indígenas.
Todas estas modalidades de agricultores se enquadram no âmbito de propriedades familiares o
que resulta em uma representatividade considerável da categoria no município. Quanto à posse
da propriedade, a tabela 1 demonstra que a maioria dos proprietários possui áreas próprias.
Além disso, a maioria das propriedades foram adquiridas pelos proprietários através da compra
e apenas 2 foram recebidas na forma de herança. Este fato, segundo Moura e Silva (2012) apesar
de ser aparentemente positivo, não resulta no significado de que as famílias possuam condições
totais de manutenção econômica da agricultura já que as áreas são bastante pequenas e ainda
precisam ser divididas em áreas de produção de lavouras e animais, bem como de moradia e de
vegetação.
Tabela 1. Posse da área dos agricultores fornecedores do PNAE de Diamante D’Oeste, PR, 2019

Posse

Frequência
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Possui área própria
Possui área própria e arrenda outras áreas
Arrenda terras de terceiros
Total

9
2
1
12

Fonte: Os autores, 2019

Já em relação à força de trabalho disponível nas propriedades, todas contam com
mãode-obra familiar e em apenas 2 propriedades existe também a contratação de pessoas
externas sendo em uma a contratação permanente e na outra apenas contratação temporária. Na
composição de gênero e geração das pessoas envolvidas com o trabalho na propriedade, temse
os resultados demonstrados na figura 1 onde é possível destacar que dentre o total de 32 pessoas
que trabalham nas 12 propriedades, existe a presença de homens, mulheres e jovens.

Figura 1. Composição da mão-de-obra nas propriedades em Diamante D’Oeste, PR, 2019
Fonte: Os autores, 2019

A característica de mão-de-obra exclusivamente familiar reforça as definições em que
se enquadram estas propriedades em uma relação entre terra, trabalho e família. Por outro lado,
segundo Aires e Salamoni (2013), as atividades agrícolas exigem tempo e energia dos
agricultores, principalmente daqueles menos descapitalizados que não possuem tecnologias que
ajudem no trabalho penoso. Assim, há a necessidade de contratação de mão-de-obra externa a
qual por um lado cumpre um papel social importante, mas por outro lado aumenta o custo de
produção e diminui a rentabilidade podendo isto se tornar inviável ao proprietário.
Sobre a participação da mulher nas atividades, Amarante et al. (2018) destacaram que
estas representam boa parte da mão-de-obra economicamente ativa e rentável pela participação
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no PNAE. Scott (2010) enfatizou que as atenções tem se voltado às mulheres e aos jovens no
campo por estes estarem se organizando em movimentos que evidenciam seu empoderamento
e sua importância como atores do meio rural.
Ainda como diagnóstico das propriedades, a figura 2 apresenta os cultivos
desenvolvidos os quais resultam em alimentos que são utilizados tanto para consumo próprio
quanto para a comercialização pelas famílias.

Figura 2. Produtos cultivados nas propriedades em Diamante D’Oeste, PR, 2019
Fonte: Os autores, 2019

Os dados evidenciam a discussão sobre a diversidade produtiva existente nas áreas de
agricultura familiar como abordado por Wanderley (1996) ao considerar a necessidade de uma
diversificação produtiva para a categoria de propriedades familiares. A garantia da
sustentabilidade nas pequenas propriedades está muito relacionada à inclusão de diferentes
cultivos o que também garante a aproximação das definições da soberania alimentar.
Em relação ao sistema produtivo, a tabela 2 apresenta as formas de produção nas
propriedades que fornecem para o PNAE.
Tabela 2. Sistema produtivo nas propriedades em Diamante D’Oeste, PR, 2019

Sistema produtivo
Orgânico certificado
Orgânico sem certificação
Convencional
Total

Frequência
1
2
9
12

Fonte: Os autores, 2019

De forma geral, o PNAE estimula a produção orgânica através do pagamento de 30%
a mais para produtos certificados. Apesar de estes agricultores familiares utilizarem técnicas

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

mais conservacionistas e ecológicas, ainda existem várias dificuldades para a conversão de
sistemas de produção nas propriedades do convencional para o orgânico. Algumas pesquisas
apontam como dificuldades a baixa escolaridade dos agricultores, o acesso limitado à
assistência técnica, a falta de divulgação e o associativismo, os desafios ligados à certificação,
baixa biodiversidade dos sistemas, pouca integração de atividades, equilíbrio ecológico
insuficiente e ao manejo ecológico da água e do solo (BARBOSA e SOUZA, 2012; LOSS e
ROMAGNHA, 2008; FONSECA e NOBRE, 2005; SOUZA, 2011 apud MATTIA, 2017).

2.3.2. Aspectos de infraestrutura, produtivos e ambientais
Questionados sobre suas visões em relação aos variados aspectos das propriedades é
possível evidenciar que os produtores em sua maioria consideram estar adequados itens como
o manejo dos dejetos na criação animal e a condição das estradas. Já em relação aos cuidados
com o solo e a infraestrutura disponível, alguns consideram estar em situação regular. Ainda
foi citada na maioria dos casos uma situação boa para a disponibilidade atual de terra (figura
3).

Figura 3. Visão dos produtores em relação à aspectos das propriedades em Diamante D’Oeste, PR, 2019 Fonte:
Os autores, 2019

Os aspectos de infraestrutura na maioria das vezes são grandes influenciadores da
sustentabilidade nas propriedades da agricultura familiar. A viabilização da produção está muito
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relacionada aos recursos disponíveis e a outros fatores como a condição das estradas,
disponibilidade de terra e tecnologias. Da mesma forma o respeito aos aspectos ambientais
precisa ser cumprido para que, mais do que atender a legislações, se garanta um
desenvolvimento sustentável.

2.3.3. Comercialização de produtos e o PNAE
A tabela a seguir, demonstra os caminhos de comercialização que os produtores
acessam para realizar a venda dos alimentos produzidos na propriedade.
Tabela 3. Caminhos de comercialização acessados pelos produtores em Diamante D’Oeste, PR, 2019

Caminho de comercialização
PNAE
Venda direta ao consumidor
Feiras
Cooperativas
Empresas
Associação

Frequência
12
7
4
2
1
3

Fonte: Os autores, 2019

É possível verificar que além de fornecerem para o PNAE, os agricultores também
acessam outras vias de comercialização para seus produtos. Mais do que isso, pode-se inferir
que os alimentos são vendidos através de circuitos curtos de comercialização que, segundo
Darolt et al. (2013) são aqueles que buscam retirar os atravessadores e buscam inserir os
produtos da agricultura familiar em um comércio direto com o consumidor ou com apenas um
intermediário. Tal fato promove a ligação entre territórios específicos, tradições de produção e
hábitos de consumo, além de auxiliarem na inclusão de grupos socioeconômicos
marginalizados ou excluídos do sistema e ainda apoiarem a produção natural e ecológica por
serem ambientalmente amigáveis (GAZOLLA e SCHINEIDER, 2017).
Considerando apenas a venda para o PNAE, os produtores foram questionados quanto
à renda que obtém anualmente através do Programa.
Tabela 4. Classes de valores obtidos anualmente através da comercialização para o PNAE pelos produtores em
Diamante D’Oeste, PR, 2019

Classes
Menos de R$ 5.000

Frequência
3
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De R$ 5.000 a R$10.000
De R$ 10.000 a R$ 15.000
De R$ 15.000 a R$20.000
Mais de R$ 20.000
Total

3
1
2
3
12

Fonte: Os autores, 2019

Cabe destacar que a Resolução 04/2015 em seu art. 32 determina que o limite
individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 por DAP familiar/ano/EEx. Sendo
assim, no caso em que 3 participantes responderam obter valores maiores de 20 mil reais,
provavelmente estivessem considerando também a utilização de outras DAP da família. Vale
ressaltar também que este estudo evidenciou dados de comercialização para o PNAE municipal
de Diamante D’Oeste o que não tira a possibilidade de que os agricultores também forneçam
para outras entidades executoras como o PNAE Estadual ou de outros municípios vizinhos.
A divisão diversificada de classes de valores pode estar relacionada ao tipo de
produção de cada propriedade, quantidades entregues, ligação mais próxima ou distante com o
programa, valor agregado dos produtos, dentre outros fatores.
De acordo com Constanty (2014) o PNAE representa um importante canal de
comercialização principalmente pela garantia de venda de uma quantidade de produtos e
porventura excedentes de produção, porém sozinho não oferece total manutenção econômica
às propriedades devendo os produtores terem a liberdade de optar por outros caminhos.
Da mesma forma, Lerner et al. (2018) em seus estudos concluíram que o PNAE é uma
via auxiliar de comercialização para os produtores e que colabora para a manutenção da
propriedade, porém sozinho não garante suficientemente a viabilidade econômica e social.
Questionados

sobre

quais

contribuições

importantes

a

possibilidade

de

comercialização para o PNAE trouxe aos produtores e suas famílias, a renda, incentivo à
produção e a comercialização foram os fatores citados (tabela 5).
Tabela 5. Contribuições da comercialização para o PNAE pelos produtores em Diamante D’Oeste, PR, 2019

Frequência
Melhoria na renda
Oportunidade de comercialização
Incentivo à produção
Total

Itens

5
4
3
12

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Fonte: Os autores, 2019

Vários trabalhos evidenciam a renda como sendo um dos principais fatores positivos
citados pelos agricultores em suas percepções sobre o PNAE, como é o caso, por exemplo,
em Mattia (2015) onde os melhores critérios de sustentabilidade segundo os produtores foram
que o Programa auxiliou muito na renda resultando em uma permanência na propriedade com
maior qualidade de vida.
O fato de o PNAE ser enquadrado como um mercado institucional que garante certa
quantidade e valor de comercialização dos produtos fixados durante toda a chamada pública
pode prover aos beneficiários fornecedores o sentimento de segurança na produção e na venda.
Por outro lado, fatores limitantes também ainda estão presentes na realidade destes
produtores e podem ser empecilhos para a ampliação da produção e da comercialização tanto
para o PNAE quanto para outros mercados.
Tabela 6. Fatores limitantes para ampliação da produção e comercialização na visão dos produtores em
Diamante D’Oeste, PR, 2019

Itens
Pouca terra
Pouca mão-de-obra
Renda limitada
Falta de assistência técnica
Outros

Frequência
4
5
4
1
1

Fonte: Os autores, 2019

O acesso à terra, a disponibilidade de mão-de-obra e a renda são os principais fatores de
preocupação dos agricultores e que podem limitar a ascensão. Neste contexto, cabem novas
discussões sobre temáticas como a questão agrária, a sucessão familiar e o acesso ao crédito.
Fato é que os agricultores familiares possuem ampla ligação e necessidade de políticas públicas
específicas para tentar com que estes limitantes sejam cada vez mais minimizados e possam
alcançar um desenvolvimento com sustentabilidade, inclusivo e libertador.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O PNAE caracterizou-se como um auxiliador para a comercialização dos produtos da
agricultura familiar no município.
As propriedades que fornecem os alimentos para a merenda escolar são pequenas e
possuem mão-de-obra familiar, o PNAE incentiva a produção de alimento e também é uma via
auxiliar de comercialização dos produtos, ajudando assim a aumentar a renda das famílias.
Porém, a renda obtida através da comercialização dos produtos não é suficiente para
atender toda a demanda das famílias, limitando assim o aumento da propriedade e
consequentemente limitando a produção.
.
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Resumo
Considerando a crise ambiental enfrentada, em parte resultado das ações antropológicas
negativas sobre o meio ambiente, torna-se necessária a criação de políticas públicas
compensatórias que visem a manutenção não somente ambiental, mas também social e
econômica garantindo para as gerações futuras os recursos necessários para sua sobrevivência.
Uma dessas políticas públicas é o Programa Cultivando Água Boa, criado pela Itaipu
Binacional a fim de criar uma dinâmica de Educação Ambiental emancipatório. Com isso,
420

UFRGS, Graduado em Agronomia linhas de formação em Agroecologia pela Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS), campus Laranjeiras do Sul (PR). Atualmente Mestrando no Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural (PGDR), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
rodrigo.novakoski@hotmail.com;
421
PPGDRS-UNIOESTE, graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Oeste do ParanáUNIOESTE (2017), atualmente mestranda no PPGDRS-UNIOESTE, lialaiol@hotmail.com;
422
PPGDRS-UNIOESTE, Graduada em Administração pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE REALEZA
( CESREAL ) (2005). Pós Graduação em Gestão Empresarial (Famper). Atualmente Mestranda do PPGDRS,
joice.catiane.lopes@gmail.com
423
Doutora pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (2013). Possui mestrado em Desenvolvimento Rural pelo Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008) e graduação
em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Luterana do Brasil (2006).
424

UFFS, PPGDRS-UNIOESTE, Doutorado em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (bolsa CAPES) (2013); Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - UNISINOS (2008); Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
(2001), Valdecir.zonin@uffs.edu.br
425
PPGDRS-UNIOESTE, graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria (1993). Mestrado
em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria (1997) e doutorado em Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Paraná (2007), wzonin@yahoo.com.br

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

objetiva-se com este artigo analisar o processo de construção do programa Cultivando Água
Boa, evidenciando atores, questões, problemas e soluções em debate, através da abordagem da
análise dos Fluxos. Para tanto, analisam-se o Fluxo Político, Fluxo dos Problemas e o Fluxo
das Políticas Públicas que permitiram a criação de uma janela de oportunidade favorável à
formulação de um programa de fomento ao desenvolvimento territorial sustentável.
Palavras-chave: Múltiplos Fluxos, CAB, formação de agenda, políticas públicas.

Abstract
Considering the environmental crisis faced, partly as a result of negative anthropological
actions on the environment, it is necessary to create compensatory public policies aimed at
maintaining not only environmental, but also social and economic, guaranteeing for future
generations the necessary resources for their survival. One of these public policies is the
Program Cultivating Good Water, created by Itaipu Binacional in order to create a dynamic
of emancipatory Environmental Education. The objective of this article is to analyze the process
of construction of the Cultivating Good Water program, highlighting actors, issues, problems
and solutions under debate, through the flow analysis approach. In order to do so, we analyze
the Political Flow, the Flow of Problems and the Flow of Public Policies that allowed the
creation of a window of opportunity favorable to the formulation of a program to promote
sustainable territorial development.

Key words: Multiple Flows, CAB, agenda formation, public policies.simples, língua
estrangeira e itálico, máximo de 1000 caracteres.

1. INTRODUÇÃO
Está evidente que estamos vivenciando uma crise ambiental. Essa crise é reflexo das ações
negativas realizadas pelos seres humanos ao meio ambiente, mais precisamente, isso se dá a
partir da expansão do modelo de desenvolvimento implementado pelas sociedades ocidentais.
Desse modo, precisamos reconhecer as limitações deste modelo de sociedade baseado no
antropocentrismo e resgatar a importância conforme Boff (1999), „do saber cuidar da nossa
casa comum‟, com a tomada de consciência de que é preciso a preservar superando a percepção
da terra como fator produtivista.
A noção de desenvolvimento rural sustentável tem como uma de suas premissas
fundamentais o reconhecimento da insustentabilidade ou inadequação econômica, social e
ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas (SCHMITT, 1995
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apud ALMEIDA, 2015). Reconhecendo um desenvolvimento até então marcado por
desigualdades sociais, formação de economias heterogêneas e crescentes desiquilíbrios
ambientais.
A partir desta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar o processo de
construção do programa Cultivando Água Boa, evidenciando atores, questões, problemas e
soluções em debate, através da abordagem da análise dos Fluxos Múltiplos (KINGDON, 2011).

1.1

Metodologia

Deste modo, para narrar analiticamente o processo, emprega-se aqui uma metodologia
qualitativa de pesquisa, fundamentada na análise documental. O texto está organizado em três
seções, além desta introdutória. A primeira constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre a
construção de políticas públicas, em termos analíticos da abordagem dos Fluxos Múltiplos
(KINGDON, 2011). Na segunda etapa faz-se a análise da construção do Cultivando Água Boa
– Itaipu Binacional, traçando a trajetória da construção do programa. Na última seção são
apresentadas as considerações finais do trabalho, bem como os aspectos positivos e negativos
da criação do programa.
Como foi feita a análise dos fluxos? Quais documentos você usou? É importante dizer
todos os documentos utilizados para isso.
O estudo foi conduzido pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural da UFRGS no âmbito da disciplina de Análise de Políticas Públicas
para o Desenvolvimento Rural, ministrada pela professora Doutora Catia Grisa.

2. A Construção da Politica Pública em Termos Analíticos
A abordagem dos Fluxos Múltiplos proposta por Kingdon (1993), apresenta-se como
uma importante ferramenta nos processos de formação de políticas públicas e na definição de
agenda governamental. Esta seção será arremetida resumidamente sobre essa abordagem,
privilegiando os elementos que serão utilizados na análise do objeto empírico deste trabalho.
A teoria dos múltiplos fluxos surgiu a partir de estudos sobre a formação da agenda
pública, elaborada por Kingdon (2003) e Zahariadis (2007), com origem no modelo de decisão

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

em organizações. O modelo busca explicar como as agendas são decididas e definidas em
âmbito governamental sob condições de ambiguidade de objetivos e ambientes instáveis, onde
as escolhas são dependentes do cenário político e institucional. Ou seja, o reconhecimento do
problema, não garante a ação do governo por meio de política pública, é necessário um contexto
político e institucional adequado (KINGDON, 2003; ZAHARIADIS, 2007; GOTTEMS, 2013)
De acordo com Kingdon (2006), na preconização a presença da ambiguidade na tomada
de decisão leva em consideração três fatores no processo de decisão das politicas públicas:
1)

O fluxo dos problemas (problems): trata-se do surgimento ou reconhecimento de um

problema pela sociedade em geral, o qual pode ser em função de uma crise ou evento dramático,
de um indicador, ou da acumulação de informações e experiências da execução das políticas
existentes, cuja prática proporciona o relevo de novos problemas;
2)

O fluxo das soluções ou alternativas (policies): corresponde a ideias e alternativas

originadas por atores socias, especialistas, politicos e investigadores;
3)

O Fluxo da política (politics): busca analisar se a politica pública pode ser

desenvolvida.
Logo, a conjunção dos três fluxos (problems, policies, and politics) abre uma janela de
oportunidade política (policy window) para que uma questão vá para a agenda de decisão. Do
mesmo modo, uma “janela” se fecha quando um dos fluxos se desarticula dos demais. Para
efetivação da junção dos três fluxos é necessária a existência e desempenho dos
“empreendedores da política”, que são as pessoas dispostas a investir seus recursos numa ideia
visando a sua concretização (KINGDON, 1993). Sendo assim, a convergência entre eles
explicaria por que certos problemas vão para a agenda de decisão e outros não provocam
nenhuma ação efetiva do governo (Figura 1).
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Figura 1: Modelo dos Multiplos Fluxos proposto por Kingdon

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado Capella, 2005.
O empreendedor é representado pelo indivíduo especialista no assunto, hábeis
negociadores que têm conexões políticas em uma determinada questão, geralmente com
habilidade em representar ideias de outros indivíduos e grupos. Estes são encontrados dentro
dos governos (dirigentes, burocratas, servidores de carreira) e na sociedade civil (acadêmicos e
jornalistas). Eles desempenham o papel de articulação entre os fluxos de problemas, soluções e
políticas entre estas e as propostas existentes (CAPELLA, 2005).
Para uma melhor compreenção sobre o estabelecimento de uma agenda governamental e
sobre a formulação de algumas políticas públicas, serão discutidos os três fluxos decisórios;
problemas (problems); soluções ou alternativas (policies); e políticas (politics) (KINGDON,
2006).

2.1 Problemas (Problem)
No primeiro fluxo – problemas – o modelo busca analisar de que forma as questões são
reconhecidas como problemas e porquê determinados problemas passam a ocupar a agenda
governamental.
De acordo com Kingdon (2006), o processo de reconhecimento dos problemas, parte da
diferenciação entre problemas e situações. Para o autor, uma situação não representa lugares
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prioritários em agendas de políticas, porém, situações podem ser definidas como problemas e
aumentam as suas chances de se tornarem prioridade dentro da agenda. Dado o grande volume
de questões ou problemas levantados, a sua efetivação irá depender da forma como
formuladores de políticas percebem e interpretam essas condições.
Para Kingdon (2006) alguns atores (meios) influenciam essas situações transformandoos
em problemas e transmitindo as autoridades governamentais uma necessidade de ação. Este
poder decisório pode ser explicado por meio de três mecanismos básicos: indicadores, eventosfoco e feedback das ações governamentais. Os indicadores reúnem informações e apontam a
real magnitude de uma situação. Eventos-foco, atua no sentido de reforçar a percepção préexistente de um problema, e dificilmente atua como mecanismo de transformação do problema
em agenda. Por fim, o terceiro grupo incide no feedback das ações governamentais sobre
programas em desenvolvimento pela administração pública, sejam eles formais ou informais.
Sendo assim, a definição de um problema é fundamental para formulação de uma política.
Porém, mesmo que os indicadores, eventos-foco e feedback governamentais sinalizem
condições especificas, estes elementos não transformam automaticamente situações em
problemas. Portanto, a definição de um problema, será estabelecido por meio da articulação
com os formuladores de política, transformando-os em problemas, e posteriormente
articulando-o dentro da agenda governamental.

2.2 Soluções (Policies)
O segundo fluxo é um conjunto de alternativas e soluções disponíveis para os problemas,
os quais podem ser visualizadas através de atores visíveis (presidente e seus assessores de alto
escalão e importantes membros do congresso) ou a partir do envolvimento de atores invisíveis
(acadêmicos, burocratas de carreira e funcionários do Congresso).
Kingdon (2006), afirma que o grupo dos atores visíveis, ocupam uma posição política de
articulação com a imprensa e o público, constituindo um importante grupo formador de agenda.
No entanto, o grupo dos atores invisíveis se apresenta como indispensável na formulação e
escolha de alternativas. Ou seja, o grupo de atores visíveis define a agenda, enquanto os
invisíveis se configuram como agentes decisivos na escolha de alternativas.
A geração de alternativas e soluções são provocadas em comunidades, ouvindo diferentes
esferas sociais. Onde algumas ideias articulam-se e culminam em propostas, enquanto outras
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não sobrevivem e são descartadas. Neste difícil processo de escolha e seleção de alternativas,
ideias se mostram viáveis quando contam com aceitação do público e a receptividade dos
formuladores de políticas, e quando seus custos de implantação são aceitáveis.
Sendo assim, a partir do momento que a proposta é entendida como viável, esta é
rapidamente difundida e compartilhada a ideia entre os atores. A difusão das ideias não ocorre
de forma automática, uma vez que pode haver resistência. Os defensores dessas novas ideias,
devem levá-las a diferentes fóruns de discussão, a fim de sensibilizar comunidades e o público
em geral sobre a necessidade dessas políticas, de forma a construir sua aceitação (KINGDON,
2003 apud CAPELLA, 2005).

2.3 Política (Politics)
Por fim, o terceiro e último fluxo busca descrever como alguns problemas ganham maior
ou menor importância na definição de agenda. Estes ocorrem de forma independente do
reconhecimento de um problema ou das alternativas disponíveis, fluem de acordo com
dinâmicas e regras próprias. As colisões são construídas a partir de negociação política ou a
partir de um processo de barganha (GOTTEMS, 2015).
Neste fluxo, três elementos exercem influência na agenda governamental. O primeiro
elemento é chamado pelo autor de “clima” ou “humor” nacional, expresso em determinado
momento como sentimento prevalecente de uma sociedade, sobre certas questões, expresso em
movimentos sociais, processo eleitoral, opinião pública, pressões do legislativo, entre outros. O
segundo é composto pelo apoio ou oposição das forças políticas, exercidas, principalmente,
pelos grupos de pressão em relação a uma questão ou alternativa. Finalmente, o terceiro fator
são as mudanças no governo, resultante do processo eleitoral (novo governo), mudança de
pessoas em posições estratégicas na estrutura governamental, e mudanças da competência sobre
determinada questão, disputas por competência (KINGDON, 2006).

2.4

Janelas de oportunidade (Windows)
As janelas surgem como alternativas para que sejam apresentadas soluções para

determinada causa ou ainda para destacar problemas considerados especiais.
Resultam da convergência dos fluxos, influenciados pelo fluxo dos problemas e da
política. Ou seja, os atores tentam associar pacotes de problemas e soluções a políticas, pacotes
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de propostas e incentivos políticos a problemas percebidos, ou pacotes de problemas e política
a alguma proposta já existente. O fluxo das alternativas não exerce influência direta sobre a
agenda governamental, mas é fundamental para que uma questão da agenda governamental
passe para a agenda de decisões (KINGDON, 2006).
São os empreendedores de políticas que buscam relacionar e ligar as alternativas de solução
aos problemas. Estes fazem a conexão entre as propostas e os momentos políticos,
influenciando na convergência dos fluxos e no aproveitamento das janelas de oportunidades.

3.

A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA

3.1 Hidrelétrica de Itaipu Binacional
A Itaipu Binacional é uma empresa Estatal Brasileira geradora de energia que está
localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai. As discussões em torno da sua construção
tiveram início em um período de intenso desenvolvimento para o País que ficou conhecido
como “anos dourados”.
Nessa época, nos Países desenvolvidos, começam a eclodir os primeiros alertas sobre
o modelo de desenvolvimento orientado para o consumo em massa e suas consequências ao
meio ambiente. Todavia, todas as polêmicas com respeito a construção da Usina Hidrelétrica
acabaram sendo abafadas quando se instaurou a ditadura militar no Brasil (1º de abril de 1964
e que durou até 15 de março de 1985).
Inaugurada em 1982, período de Ditadura Militar, a Usina Hidrelétrica Itaipu
Binacional surgiu com a promessa de levar desenvolvimento econômico na fronteira brasileira
e paraguaia. No entanto, foi construída em uma área rica em biodiversidade e terras férteis para
agricultura, deixando para trás enormes danos, não somente ao meio ambiente, mas a toda
sociedade que se localizava no entorno, desde pequenos a medianos proprietários de terras que
foram desalojados da área do lago, como várias comunidades indígenas e quilombolas. Não
existem números exatos sobre os reais impactos causados na região, todos os dados são
conflituosos. Fala-se de aproximadamente 60.000 pessoas que tiveram de deixar suas terras e
casas para a implantação da hidrelétrica (DOMÍNGUEZ, 2016).
Frente a essa situação, e como processo de compensação ambiental, a Itaipu criou em 2003 o
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programa Cultivando Água Boa (CAB) que tem por fundamento a educação ambiental e a
sustentabilidade como veículo de integração para uma possível consciência coletiva em torno
do meio ambiente. Sendo este um programa que surge com o compromisso de propor o
desenvolvimento sustentável através de suas distintas ações compensatórias.

3.2 Programa Cultivando Água Boa na Bacia do Paraná III
A partir da nova missão estabelecida na empresa, é institucionalizado no ano de 2013
O Programa Cultivando Água Boa (CAB), sendo concebido como “vitrine” de um novo modelo
de gestão sustentável da empresa.
A área de atuação direta da Itaipu por meio do CAB que era desenvolvida apenas nos
16 municípios lindeiros do lago da hidrelétrica, passa abranger os 29 municípios que integram
a Bacia do Paraná III (BPIII). Os 29 municípios da BPIII são Cascavel, Céu Azul, Diamante do
Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon,
Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste,
Pato Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa Helena, Santa Teresa do Oeste, Santa
Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Terra
Roxa, Toledo, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste (ITAIPU, 2016), conforme a figura 2:
Figura 2. Bacia do Paraná III
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Fonte: Itaipu, 2016.

Determinada a área de atuação e abrangência, é realizado a definição das ações a serem
desenvolvidas na região, sendo ordenadas em forma de programas estruturados dentro do
Programa CAB. Atualmente o programa é composto por 20 subprogramas desenvolvidos por
meio de 65 projetos interconectados. A gestão e a operação do programa partem do processo
de uma gestão participativa, pois são desenvolvidas com a participação da sociedade por meio
de parcerias formais envolvendo Itaipu, instituições públicas e privadas e entidades sociais e
ambientais (CASALE, 2015).
Dessas parcerias resultam mais de 20 programas com 65 ações. Entre elas encontram-se
projetos como: reflorestamento das matas ciliares, monitoramento da qualidade da água e nível
do reservatório, produção de peixes em tanque rede junto ao Lago de Itaipu e Desenvolvimento
Rural Sustentável.

O

programa CAB tem como pilar a Educação Ambiental emancipatória, descentralizada e crítica,
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por isso tem como base filosófica os preceitos evidenciados nos documentos planetários como:
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global;
Carta da Terra; Agenda-21; Desafios do Milênio; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Também, o Programa foi um dos projetos pilotos na implementação da Política
Desde sua criação o CAB
desenvolveu inúmeras ações de desenvolvimento na BPIII, o qual no dia 30 de março de 2015,
proporcionou a Itaipu Binacional o recebimento e reconhecimento da ONU, através do prêmio
de “Melhor Prática em gestão da água”. Esse prêmio é resultado da inovação no programa
institucional de Itaipu que desde 2003 passa a trabalhar com uma dimensão socioambiental.
Esse fato demonstra uma evolução por parte dessa instituição quanto ao seu comprometimento
com o meio ambiente, que desde seu funcionamento busca aperfeiçoar suas estratégias de ação
na região Oeste do Paraná.

3.3 Reconhecimento dos fluxos na perspecitiva de criação do Cultivando Água Boa
A criação de barragens artificiais construídas para retenção de água comumente
utilizada na agricultura, abastecimento urbano, e usinas hidrelétricas, impacta negativamente
não só o meio ambiente, mas também toda espera social ao seu redor. A construção de grandes
empreendimentos hidrelétricos é capaz de transformar a natureza de forma permanente ou de
modo irrecuperável, podendo alterar diferentes estruturas/ dinâmicas sociais, econômicas,
ambientais em níveis locais a regionais, reconfigurando o desenvolvimento de um novo
território.

A construção da

usina transformou drasticamente as características ambientais. A construção da barragem e a
criação do reservatório inundaram uma área de 1.350 km² em uma extensão de 170 km ao longo
do rio. Alagando 1.050 km² de terras altamente produtivas e causando o deslocamento desses
agricultores para áreas urbanas ou outras áreas distantes da região (CASALE,2015).
Constata-se
relatos locais,

através

de

a alteração nos sistemas climáticos da região, tornando-se frequentes o

desenvolvimento de catástrofes naturais e sobretudo, alterações no microclima local, afetado
pelo grande espelho d´agua que aumenta a incidência dos raios solares na região beira lago.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Souza (2009), enfatiza que “esses impactos atingem os meios físicos, bióticos, social,
econômico e cultural. Trata-se de transformação radical que se opera no ecossistema e no
sistema social, substituídos por outros, artificialmente construídos”.

Como forma de

reconhecimento e compensação dos danos causados pela usina, a Itaipu Binacional desenvolveu
nos últimos anos atividades e ações por meio de programas e políticas no sentido de amenizar
os efeitos colaterais provocados.

No

entanto,

a

responsabilidade de reconhecer dos impactos ambientais gerados pela usina, passa a ser
definido como responsabilidade da empresa apenas após a substituição do Plano Diretor de
1982. Sendo instituída em 2000, a criação do Plano Diretor de Gestão Ambiental da Itaipu,
onde foram agregadas as questões ambientais e fatores relacionados ao desenvolvimento
socioeconômico sustentável que incidem sobre a região impactada pelo empreendimento
(CASALE,2015).

Em

setembro de 2003, a Itaipu aprovou a revisão de seu planejamento estratégico, nele definindo
os valores a serem seguidos dentro da empresa, explicitando iniciativas de compromisso social
e ambiental que vinha desenvolvendo, na forma de uma missão ampliada em relação ao
enunciado do objeto do Tratado de Itaipu. Após a definição da nova missão da empresa,
precisou estabelecer novos compromissos ligados as políticas e diretrizes da empresa, visando
uma transição estável no paradigma estratégico da geração de energia limpa (CASALE, 2015).
Durante
uma nova revisão do planejamento estratégico no ano 2011, a Itaipu Binacional reafirmou sua
missão proferida no ano de 2003, e determinou que a missão da empresa fosse estendida até
2020. Desta maneira, determinando como meta da empresa a geração de energia limpa e
sustentável, com melhor desempenho operacional e com as melhores práticas de
sustentabilidade do mundo, impulsionando o desenvolvimento sustentável em âmbito social,
econômico e ambiental.

Figura 3: Programa Cultivando Água Boa
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Fonte: Itaipu, 2017.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho proporcionou e fornecimento de elementos que auxiliaram na compreensão
do processo político e do contexto institucional que culminou para formação do Programa
Cultivando Água Boa. Na tentativa de narrar os eventos ocorridos em torno da criação do CAB,
identificando os atores envolvidos nos diferentes processos da teoria, e relacionando os
múltiplos fluxos com foco na atuação dos governos, com objetos, temporalidades e contextos
políticos diversos.
Pode-se dizer através da análise feita sobre a criação do CAB, que a formulação do
programa foi altamente dependente de um contexto político e institucional. Uma vez, que sua
formulação ocorreu devido a troca de gestão da empresa, quais articularam a junção entre a
“política”, a “solução” e o “problema” abrindo a janela de oportunidade, no caso o a criação do
Cultivando Água Boa.
Durantes anos a empresa possuía em seu planejamento estratégico a missão de
produzir energia, sem a devida preocupação dos impactos ambientais e sociais que a empresa
gerou e continuava gerando na região. Com isso, no início do governo Lula acontece a
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formulação de uma nova gestão dentro da empresa, qual repensou e revisou sobre o papel da
empresa na sociedade, assim estabelecendo um novo plano estratégico.
Atualmente, observando o quadro de instabilidade política brasileira, é reformulada a
equipe gestora da empresa. Apesar da indicação dos novos gestores ter sido feita por Michel
Temer, a nova gestão decidiu pelo apoio e suporte da continuidade do programa dentro da
região. Levando como lema a expansão do CAB, saindo do espaço rural e meio ambiente e
expandindo-se com maior eficácia nos centros urbanos.
Dessa forma, pode-se dizer que o CAB foi criado como solução frente a todos os
problemas gerados pela construção da empresa, mas que também é evidente sua criação como
fonte de reconhecimento do grupo gestor de criação. Tornado o CAB um programa sólido e
consolidado que mesmo sob alteração de gestores e instabilidade política, continua sendo
desenvolvido e reformulado. Sendo assim, o programa passa a ser reconhecido não mais como
lema de uma equipe gestora, mas como lema de uma empresa geradora de energia.
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Grupo de Trabalho: GT6 – GESTÃO DAS ÁGUAS NA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS

Resumo
Considerando a crise ambiental enfrentada, resultado das ações negativas das populações
sobre o meio ambiente, torna-se necessária a criação de políticas públicas compensatórias
que visem a manutenção não somente ambiental, mas também social e econômica garantindo
para as gerações futuras os recursos necessários para sua sobrevivência. Uma dessas
políticas públicas é o Programa Cultivando Água Boa criado pela Itaipu Binacional a fim de
criar uma dinâmica de Educação Ambiental emancipatório. Com isso, objetiva-se com este
artigo analisar o processo de construção do programa Cultivando Água Boa, evidenciando
atores, questões, problemas e soluções em debate, através da abordagem da análise dos
Fluxos. Para tanto, analisam-se o Fluxo Político, Fluxo dos Problemas e o Fluxo das Políticas
Públicas que permitiram a criação de uma janela de oportunidade favorável à formulação de
um programa de fomento ao desenvolvimento territorial sustentável.
Palavras-chave: Múltiplos Fluxos, CAB, formação de agenda, políticas públicas.

Abstract
Considering the environmental crisis faced, the result of the negative actions of the
populations on the environment, it is necessary to create compensatory public policies aimed
at maintaining not only environmental, but also social and economic, in order to guarantee
for future generations the resources necessary for their survival. One of these public policies
is the Program Cultivating Good Water created by Itaipu Binacional in order to create a
dynamic of emancipatory Environmental Education. The objective of this work is to analyze
the definition of the agenda of the Good Water Cultivation Program (CAB), based on the
theory of Multiple Flows. For analyze how the Political Flow, Flow of Problems and the
Flow of Public Policies allowed the creation of a window of opportunity favorable to the
formulation of a program to promote sustainable territorial development.
Key-words: Multiple Flows, CÁB, agenda setting, public policy.

1. INTRODUÇÃO

Vivemos tempos em que os maiores perigos já não mais advêm da fome ou da peste.
Entre tantos riscos que nos cercam cotidianamente, não são obras da natureza, e, sim, efeitos
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da nossa ação por poderosos meios técnicos e científicos A des-ordem ambiental se dá a
partir da expansão do modelo de desenvolvimento implementado pelas sociedades
ocidentais, e sua gravura é tencionada a partir da des-ordem neoliberal (HAESBAERT &
PORTO- GOLÇALVES,2006).
Nesse sentido, problematizar a relação entre desenvolvimento e catástrofe requer,
antes de tudo, por em questão a ideia eurocêntrica de modernidade universal. A
problematização dessa racionalidade abre espaço para uma série de novas abordagens, desde
a conservação da biodiversidade até a globalização e que não partem do pressuposto da
separação entre sociedade-natureza em suas análises (FLEURY et al., 2014; ESCOBAR,
1997a; 1997b). Desse modo, precisamos reconhecer as limitações deste modelo de sociedade
baseado no antropocentrismo e resgatar a importância conforme Boff
(1999), do saber cuidar da nossa casa comum, ‟com a tomada de consciência de que é preciso
a preservar superando a percepção da terra como fator produtivista.
A noção de desenvolvimento rural sustentável tem como uma de suas premissas
fundamentais o reconhecimento da insustentabilidade ou inadequação econômica, social e
ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas (SCHMITT, 1995
apud ALMEIDA, 2015). Reconhecendo um desenvolvimento até então marcado por
desigualdades sociais, formação de economias heterogêneas e crescente desiquilíbrio
ambiental.
A partir desta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar o processo de
construção do programa Cultivando Água Boa, evidenciando atores, questões, problemas e
soluções em debate, através da abordagem da análise dos Fluxos Múltiplos (KINGDON,
2011).
Deste modo, para narrar analiticamente o processo, emprega-se aqui uma
metodologia qualitativa de pesquisa, fundamentada na análise documental. O texto está
organizado em três seções, além desta introdutória. A primeira constitui-se de uma revisão
bibliográfica sobre a construção de políticas públicas, em termos analíticos da abordagem
dos Fluxos Múltiplos (KINGDON, 2011). Na segunda etapa faz-se a análise da construção
do Cultivando Água Boa – Itaipu Binacional, traçando a trajetória da construção do
programa. Na última seção são apresentadas as considerações finais do trabalho, bem como
os aspectos positivos e negativos da criação do programa.
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

O estudo foi conduzido pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGDR-UFRGS) no
âmbito da disciplina de Análise de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Rural,
ministrada pela professora Doutora Catia Grisa.

2.

A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA EM TERMOS ANALÍTICOS
A abordagem dos Fluxos Múltiplos proposta por Kingdon (1993), se apresenta como

uma importante ferramenta nos processos de formação de políticas públicas e na definição
de agenda governamental. Esta seção será arremetida resumidamente sobre essa abordagem,
privilegiando os elementos que serão utilizados na análise do objeto empírico deste trabalho.
A teoria dos múltiplos fluxos surgiu a partir de estudos sobre a formação da agenda
pública, elaborada por Kingdon (2003) e Zahariadis (2007), com origem no modelo de
decisão em organizações. O modelo busca explicar como as agendas são decididas e
definidas em âmbito governamental sob condições de ambiguidade de objetivos e ambientes
instáveis, onde as escolhas são dependentes do cenário político e institucional. Ou seja, o
reconhecimento do problema, não garante a ação do governo por meio de política pública, é
necessário um contexto político e institucional adequado (KINGDON, 2003;
ZAHARIADIS, 2007; GOTTEMS, 2013)
De acordo com Kingdon (2006), na preconização a presença da ambiguidade na
tomada de decisão leva em consideração três fatores no processo de decisão das políticas
públicas:
1)

O fluxo dos problemas (problems): trata-se do surgimento ou reconhecimento de um

problema pela sociedade em geral, o qual pode ser em função de uma crise ou evento
dramático, de um indicador, ou da acumulação de informações e experiências da execução
das políticas existentes, cuja prática proporciona o relevo de novos problemas;
2)

O fluxo das soluções ou alternativas (policies): corresponde a ideias e alternativas

originadas por atores sociais, especialistas, políticos e investigadores;
3)

O Fluxo da política (politics): busca analisar se a política pública pode ser

desenvolvida.
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Logo, a conjunção dos três fluxos (problems, policies, and politics) abre uma janela de
oportunidade política (policy window) para que uma questão vá para a agenda de decisão. Do
mesmo modo, uma “janela” se fecha quando um dos fluxos se desarticula dos demais. Para
efetivação da junção dos três fluxos é necessária a existência e desempenho dos
“empreendedores da política”, que são as pessoas dispostas a investir seus recursos numa
ideia visando a sua concretização (KINGDON, 1993). Sendo assim, a convergência entre eles
explicaria por que certos problemas vão para a agenda de decisão e outros não provocam
nenhuma ação efetiva do governo (Figura 1).
Figura 1: Modelo dos Múltiplos Fluxos proposto por Kingdon

Problema
(Problem)
Solução
(Policies)

Janela de
Oportunidad
e (Windows)

Política
(Politics)

Empreendedor

Política Pública

Fonte: Adaptado de Capella, 2005.

O empreendedor é representado pelo indivíduo especialista no assunto, hábeis
negociadores que têm conexões políticas em uma determinada questão, geralmente com
habilidade em representar ideias de outros indivíduos e grupos. Estes são encontrados dentro
dos governos (dirigentes, burocratas, servidores de carreira) e na sociedade civil
(acadêmicos e jornalistas). Eles desempenham o papel de articulação entre os fluxos de
problemas, soluções e políticas entre estas e as propostas existentes (CAPELLA, 2005).
Para uma melhor compreensão sobre o estabelecimento de uma agenda
governamental e sobre a formulação de algumas políticas públicas, serão discutidos os três
fluxos decisórios; problemas (problems); soluções ou alternativas (policies); e políticas
(politics) (KINGDON, 2006).
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2.1 Problemas (Problem)

No primeiro fluxo – problemas – o modelo busca analisar de que forma as questões
são reconhecidas como problemas e porquê determinados problemas passam a ocupar a
agenda governamental.
De acordo com Kingdon (2006), o processo de reconhecimento dos problemas, parte
da diferenciação entre problemas e situações. Para o autor, uma situação não representa
lugares prioritários em agendas de políticas, porém, situações podem ser definidas como
problemas e aumentam as suas chances de se tornarem prioridade dentro da agenda. Dado o
grande volume de questões ou problemas levantados, a sua efetivação irá depender da forma
como formuladores de políticas percebem e interpretam essas condições.
Para Kingdon (2006), alguns atores (meios) influenciam essas situações
transformando-os em problemas e transmitindo as autoridades governamentais uma
necessidade de ação. Este poder decisório pode ser explicado por meio de três mecanismos
básicos: indicadores, eventos-foco e feedback das ações governamentais. Os indicadores
reúnem informações e apontam a real magnitude de uma situação. Eventos-foco, atua no
sentido de reforçar a percepção pré-existente de um problema, e dificilmente atua como
mecanismo de transformação do problema em agenda. Por fim, o terceiro grupo incide no
feedback das ações governamentais sobre programas em desenvolvimento pela
administração pública, sejam eles formais ou informais.
Sendo assim, a definição de um problema é fundamental para formulação de uma
política. Porém, mesmo que os indicadores, eventos-foco e feedback governamentais
sinalizem condições especificas, estes elementos não transformam automaticamente
situações em problemas. Portanto, a definição de um problema, será estabelecido por meio
da articulação com os formuladores de política, transformando-os em problemas, e
posteriormente articulando-o dentro da agenda governamental.

2.2 Soluções (Policies)
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O segundo fluxo é um conjunto de alternativas e soluções disponíveis para os
problemas, os quais podem ser visualizadas através de atores visíveis (presidente e seus
assessores de alto escalão e importantes membros do congresso) ou a partir do envolvimento
de atores invisíveis (acadêmicos, burocratas de carreira e funcionários do Congresso).
Kingdon (2006), afirma que o grupo dos atores visíveis, ocupam uma posição política de
articulação com a imprensa e o público, constituindo um importante grupo formador de
agenda. No entanto, o grupo dos atores invisíveis se apresenta como indispensável na
formulação e escolha de alternativas. Ou seja, o grupo de atores visíveis define a agenda,
enquanto os invisíveis se configuram como agentes decisivos na escolha de alternativas.
A geração de alternativas e soluções são provocadas em comunidades, ouvindo
diferentes esferas sociais. Onde algumas ideias articulam-se e culminam em propostas,
enquanto outras não sobrevivem e são descartadas. Neste difícil processo de escolha e
seleção de alternativas, ideias se mostram viáveis quando contam com aceitação do público
e a receptividade dos formuladores de políticas, e quando seus custos de implantação são
aceitáveis.
Sendo assim, a partir do momento que a proposta é entendida como viável, esta é
rapidamente difundida e compartilhada a ideia entre os atores. A difusão das ideias não
ocorre de forma automática, uma vez que pode haver resistência. Os defensores dessas novas
ideias, devem levá-las a diferentes fóruns de discussão, a fim de sensibilizar comunidades e
o público em geral sobre a necessidade dessas políticas, de forma a construir sua aceitação
(KINGDON, 2003 apud CAPELLA, 2005).

2.3 Política (Politics)
Por fim, o terceiro e último fluxo busca descrever como alguns problemas ganham
maior ou menor importância na definição de agenda. Estes ocorrem de forma independente
do reconhecimento de um problema ou das alternativas disponíveis, fluem de acordo com
dinâmicas e regras próprias. As colisões são construídas a partir de negociação política ou a
partir de um processo de barganha (GOTTEMS, 2015).
Neste fluxo, três elementos exercem influência na agenda governamental. O primeiro
elemento é chamado pelo autor de “clima” ou “humor” nacional, expresso em determinado
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momento como sentimento prevalecente de uma sociedade, sobre certas questões, expresso
em movimentos sociais, processo eleitoral, opinião pública, pressões do legislativo, entre
outros. O segundo é composto pelo apoio ou oposição das forças políticas, exercidas,
principalmente, pelos grupos de pressão em relação a uma questão ou alternativa.
Finalmente, o terceiro fator são as mudanças no governo, resultante do processo eleitoral
(novo governo), mudança de pessoas em posições estratégicas na estrutura governamental,
e mudanças da competência sobre determinada questão, disputas por competência
(KINGDON, 2006).
2.4 Janelas de oportunidade (Windows)
As janelas surgem como alternativas para que sejam apresentadas soluções para
determinada causa ou ainda para destacar problemas considerados especiais.
Resultam da convergência dos fluxos, influenciados pelo fluxo dos problemas e da
política. Ou seja, os atores tentam associar pacotes de problemas e soluções a políticas,
pacotes de propostas e incentivos políticos a problemas percebidos, ou pacotes de problemas
e política a alguma proposta já existente. O fluxo das alternativas não exerce influência direta
sobre a agenda governamental, mas é fundamental para que uma questão da agenda
governamental passe para a agenda de decisões (KINGDON, 2006).
São os empreendedores de políticas que buscam relacionar e ligar as alternativas de
solução aos problemas. Estes fazem a conexão entre as propostas e os momentos políticos,
influenciando na convergência dos fluxos e no aproveitamento das janelas de oportunidades.

3 A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA
3.1

Hidrelétrica de Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional é uma empresa Estatal Brasileira geradora de energia que está
localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai. As discussões em torno da sua construção
tiveram início em um período de intenso desenvolvimento para o País que ficou conhecido
como “anos dourados”.
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Nessa época, nos Países desenvolvidos, começam a eclodir os primeiros alertas sobre
o modelo de desenvolvimento orientado para o consumo em massa e suas consequências ao
meio ambiente. Todavia, todas as polêmicas com respeito a construção da Usina Hidrelétrica
acabaram sendo abafadas quando se instaurou a ditadura militar no Brasil (1º de abril de
1964 e que durou até 15 de março de 1985).
Inaugurada em 1982, período de Ditadura Militar, a Usina Hidrelétrica Itaipu
Binacional surgiu com a promessa de levar desenvolvimento econômico na fronteira
brasileira e paraguaia. No entanto, foi construída em uma área rica em biodiversidade e terras
férteis para agricultura, deixando para trás enormes danos, não somente ao meio ambiente,
mas a toda sociedade que se localizava no entorno, desde pequenos a medianos proprietários
de terras que foram desalojados da área do lago, como várias comunidades indígenas e
quilombolas. Não existem números exatos sobre os reais impactos causados na região, todos
os dados são conflituosos. Fala-se de aproximadamente 60.000 pessoas que tiveram de
deixar suas terras e casas para a implantação da hidrelétrica (DOMÍNGUEZ, 2016).
Frente a essa situação, e como processo de compensação ambiental, a Itaipu criou
em 2003 o programa Cultivando Água Boa (CAB) que tem por fundamento a educação
ambiental e a sustentabilidade como veículo de integração para uma possível consciência
coletiva em torno do meio ambiente. Sendo este um programa que surge com o compromisso
de propor o desenvolvimento sustentável através de suas distintas ações compensatórias.

3.2

Programa Cultivando Água Boa na Bacia do Paraná III

A partir da nova missão estabelecida na empresa, é institucionalizado no ano de
2013 O Programa Cultivando Água Boa (CAB), sendo concebido como “vitrine” de um novo
modelo de gestão sustentável da empresa.
A área de atuação direta da Itaipu por meio do CAB que era desenvolvida apenas nos
16 municípios lindeiros do lago da hidrelétrica, passa abranger os 29 municípios que
integram a Bacia do Paraná III (BPIII). Os 29 municípios da BPIII são Cascavel, Céu Azul,
Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal
Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa,
Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa Helena, Santa Teresa
do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São
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Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste (ITAIPU, 2016),
conforme a figura 2:
Figura 2. Bacia do Paraná III

Fonte: Itaipu, 2016.

Determinada a área de atuação e abrangência, é realizado a definição das ações a
serem desenvolvidas na região, sendo ordenadas em forma de programas estruturados dentro
do Programa CAB. Atualmente o programa é composto por 20 subprogramas desenvolvidos
por meio de 65 projetos interconectados. A gestão e a operação do programa partem do
processo de uma gestão participativa, pois são desenvolvidas com a participação da
sociedade por meio de parcerias formais envolvendo Itaipu, instituições públicas e privadas
e entidades sociais e ambientais (CASALE, 2015).
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Fonte: Itaipu, 2017.

Dessas parcerias resultam mais de 20 programas com 65 ações. Entre elas encontramse projetos como: reflorestamento das matas ciliares, monitoramento da qualidade da água
e nível do reservatório, produção de peixes em tanque rede junto ao Lago de Itaipu e
Desenvolvimento Rural Sustentável.
O programa CAB tem como pilar a Educação Ambiental emancipatória,
descentralizada e crítica, por isso tem como base filosófica os preceitos evidenciados nos
documentos planetários como: Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global; Carta da Terra; Agenda-21; Desafios do Milênio;
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Também, o Programa foi um dos
projetos pilotos na implementação da Política
Desde sua criação o CAB desenvolveu inúmeras ações de desenvolvimento na BPIII,
o qual no dia 30 de março de 2015, proporcionou a Itaipu Binacional o recebimento e
reconhecimento da ONU, através do prêmio de “Melhor Prática em gestão da água”. Esse
prêmio é resultado da inovação no programa institucional de Itaipu que desde 2003 passa a
trabalhar com uma dimensão socioambiental. Esse fato demonstra uma evolução por parte
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dessa instituição quanto ao seu comprometimento com o meio ambiente, que desde seu
funcionamento busca aperfeiçoar suas estratégias de ação na região Oeste do Paraná.

3.3 Reconhecimento dos fluxos (problems, policies, and politics) na perspectiva de
criação do Cultivando Água Boa
A criação de barragens artificiais construídas para retenção de água comumente
utilizada na agricultura, abastecimento urbano, e usinas hidrelétricas, impacta negativamente
não só o meio ambiente, mas também toda a esfera social ao seu redor. A construção de
grandes empreendimentos hidrelétricos é capaz de transformar a natureza de forma
permanente ou de modo irrecuperável, podendo alterar diferentes estruturas/ dinâmicas
sociais, econômicas, ambientais em níveis locais a regionais, reconfigurando o
desenvolvimento de um novo território, e ao mesmo tempo, desterritorializando milhares de
pessoas.
Savani (2008), tece duras críticas ao projeto Cultivando Água Boa. Segundo o autor,
desde sua criação, o CAB nas áreas indígenas nunca foi uma política pública, mas sim uma
ação específica que surgiu a partir de um determinado governo eleito no país, funcionando,
como como instrumento de manutenção do capital político que a Itaipu Binacional, diga-se
o governo federal, estavam envolvidos.
A construção da usina transformou drasticamente as características ambientais. A
construção da barragem e a criação do reservatório inundaram uma área de 1.350 km² em
uma extensão de 170 km ao longo do rio. Alagando 1.050 km² de terras altamente produtivas
e causando o deslocamento desses agricultores para áreas urbanas ou outras áreas distantes
da região (CASALE,2015).
Constata-se através de relatos locais, a alteração nos sistemas climáticos da região,
tornando-se frequentes o desenvolvimento de catástrofes naturais e sobretudo, alterações no
microclima local, afetado pelo grande espelho d´água que aumenta a incidência dos raios
solares na região beira lago. Souza (2009), enfatiza que “esses impactos atingem os meios
físicos, bióticos, social, econômico e cultural. Trata-se de transformação radical que se opera
no ecossistema e no sistema social, substituídos por outros, artificialmente construídos”.
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Como forma de reconhecimento e compensação dos danos causados pela usina, a
Itaipu Binacional desenvolveu nos últimos anos atividades e ações por meio de programas
e políticas no sentido de amenizar os efeitos colaterais provocados.
No entanto, a responsabilidade de reconhecimento dos impactos ambientais gerados
pela usina, passam a ser definidos como responsabilidade da empresa apenas após a
substituição do Plano Diretor de 1982. Sendo instituído em 2000, a criação do Plano Diretor
de Gestão Ambiental da Itaipu, onde foram agregadas as questões ambientais e fatores
relacionados ao desenvolvimento socioeconômico sustentável que incidem sobre a região
impactada pelo empreendimento (CASALE,2015).
Em setembro de 2003, a Itaipu aprovou a revisão de seu planejamento estratégico,
nele definindo os valores a serem seguidos dentro da empresa, explicitando iniciativas de
compromisso social e ambiental que vinha desenvolvendo, na forma de uma missão
ampliada em relação ao enunciado do objeto do Tratado de Itaipu. Após a definição da nova
missão da empresa, precisou estabelecer novos compromissos ligados as políticas e
diretrizes da empresa, visando uma transição estável no paradigma estratégico da geração
de energia limpa (CASALE, 2015).
Durante uma nova revisão do planejamento estratégico no ano 2011, a Itaipu
Binacional reafirmou sua missão proferida no ano de 2003, e determinou que a missão da
empresa fosse estendida até 2020. Desta maneira, determinando como meta da empresa a
geração de energia limpa e sustentável, com melhor desempenho operacional e com as
melhores práticas de sustentabilidade do mundo, impulsionando o desenvolvimento
sustentável em âmbito social, econômico e ambiental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho proporcionou e fornecimento de elementos que auxiliaram na
compreensão do processo político e do contexto institucional que culminou para formação
do Programa Cultivando Água Boa. Na tentativa de narrar os eventos ocorridos em torno da
criação do CAB, identificando os atores envolvidos nos diferentes processos da teoria, e
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relacionando os múltiplos fluxos com foco na atuação dos governos, com objetos,
temporalidades e contextos políticos diversos.
Pode-se dizer através da análise feita sobre a criação do CAB, que a formulação do
programa foi altamente dependente de um contexto político e institucional. Uma vez, que
sua formulação ocorreu devido a troca de gestão da empresa, que articularam a junção entre
a “política”, a “solução” e o “problema” abrindo a janela de oportunidade, no caso a criação
do Cultivando Água Boa.

Durantes

anos a empresa possuía em seu planejamento estratégico a missão de produzir energia, sem
a devida preocupação dos impactos ambientais e sociais que a empresa gerou e continuava
gerando na região. Com isso, no início do governo Lula acontece a formulação de uma nova
gestão dentro da empresa, qual repensou e revisou sobre o papel da empresa na sociedade,
assim estabelecendo um novo plano estratégico.

Atualmente,

observando

o

quadro de instabilidade política brasileira, é reformulada a equipe gestora da empresa.
Apesar da indicação dos novos gestores ter sido feita por Michel Temer, a nova gestão
decidiu pelo apoio e suporte da continuidade do programa dentro da região. Levando como
lema a expansão do CAB, saindo do espaço rural e meio ambiente e expandindo-se com
maior eficácia nos centros urbanos.

Dessa forma, pode-se dizer que

o CAB foi criado como solução frente a todos os problemas gerados pela construção da
empresa, mas que também é evidente sua criação como fonte de reconhecimento do grupo
gestor de criação. Tornado o CAB um programa sólido e consolidado que mesmo sob
alteração de gestores e instabilidade política, continua sendo desenvolvido e reformulado.
Sendo assim, o programa passa a ser reconhecido não mais como lema de uma equipe
gestora, mas como lema de uma empresa geradora de energia.
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CARACTERIZAÇÃO E GESTÃO NO ASSENTAMENTO ITAMARATI EM PONTA
PORÃ/MS: Caso do grupo Eldorado dos Carajás
CHARACTERIZATION AND MANAGEMENT IN THE ITAMARATI SETTLEMENT IN
PONTA PORÃ/MS: Case of the Eldorado dos Carajás group
Ijean Gomes Riedo435
Karine Silva Moreira2
Aldi Feiden436
GT1 – Territórios, redes e desenvolvimento

RESUMO:
Considerando as conquistas da terra e os modelos de distribuição de terras no Assentamento
Itamarati pelos agricultores familiares, o estudo procurou averiguar como foi à posse das terras
agrícolas pelos membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a
estrutura de gestão das propriedades rurais no grupo Eldorado dos Carajás. O objetivo central
desta investigação foi analisar como foram as informações distribuídas em relação à ocupação
da área rural e sobre a estratégia de gestão coletiva entre os agricultores familiares. Constitui
objeto de pesquisa a área coordenada pelo Movimento Sem terra e seu grupo 17, situado em
Ponta Porã/MS. A área total destinada aos trabalhadores ligados a esta organização (MST –
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) é de 7.226,5 hectares, com 320 famílias que
foram distribuídas em 17 grupos, cada um com 18 ou 19 famílias. A investigação caracterizase como pesquisa qualitativa, com a utilização de dados secundários. Dentre os principais
resultados apresentados, em relação às informações sobre a área rural conquistada, foi
perceptível que os agricultores familiares tinham restrições relacionadas a proximidade com a
fronteira do país, o Paraguai, e o primordial foi à imposição acerca da gestão coletiva. É
oportuno dizer que as famílias assentadas tinham resistência em trabalhar em equipe ou grupo,
de modo que muitos desistiram. Apenas, o grupo Eldorado dos Carajás ainda mantém a
estratégia de modelo de gestão coletiva, onde todos os bens pertencem a todos do grupo.
Palavras-chave: Conhecimento. Perfil do assentado. Associativismo.
ABSTRACT:
Considering the achievements of the land the and models imposed management by leaders of
the Settlement Itamarati 1 to family farmers, the study sought find out how was it the ownership
435
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of the agricultural land by the Rural Workers Movement members of Landless (MST) and the
management structure of the land in the Eldorado dos Carajás group. The main objective of
this research was to analyze how was the information distributed in relation to the occupation
of the countryside and on the collective management strategy among family farmers. The
research object be investigate how was it the the area coordinated by the Landless Movement
and his group Eldorado dos Carajás (group 17), situated in Ponta Porã/MS. The total area for
the workers linked to this organization (MST - the Landless Rural Workers Movement) is
7226.5 hectares, with 320 families who were divided into 17 groups, each with 18 or 19
families. The investigation is characterized as qualitative research, the use of primary and
secondary data. Among the main results presented in relation to informations of the conquer of
the rural area, it was noticeable that the farmers had restrictions related to proximity to the
border of the country, Paraguay, and the primary was about the imposition of collective
management in the groups. It is fair to say that families had settled in resistance work in a team
or group, so that many gave up. Only, the Eldorado dos Carajás group still retains the model
strategy of collective management, where all goods belong to everyone in the group.
Keywords: Knowledge. Profile the family farmer. Association.
1. INTRODUÇÃO
O

acesso a terra é o grande fator da reforma agrária no Brasil e que vem ganhando destaque

na sociedade nos últimos anos. Segundo Rode (2014) o número de famílias assentadas no Brasil
em 2012 foi de 1.258.205 famílias, sendo uma importante evidenciam no contexto nacional em
termos de geração de renda.
Historicamente a terra era sinônima de riqueza. Os camponeses, por sua vez, tiveram
que lutar para a conquista agrária. Foram sucessivas lutas por organizações e atores
representativos de movimentos sindicais com o envolvimento das famílias do campo e órgãos
governamentais para que a constituição das agriculturas familiares (TERRA, 2009).
O presente texto evidenciara sobre um dos importantes movimentos que depositaram
esforços para que fosse garantido o emprego e renda no campo aos camponeses no
assentamento rural Itamarati, o Movimento Sem Terra (MST). Existem vários movimentos que
fizeram frente às lutas e conquistas pela reforma agrária, tais como CUT 437 , FETAGRI438 ,
CPT6, AMFFI439.

CUT – Central Única de Trabalhadores.
FETAGRI – Federação de agricultores do Estado de Mato Grosso do
Sul. 6 CPT – Comissão Pastoral da Terra.
439
AMFFI – Associação de Moradores e Funcionários da Fazenda Itamarati.
437
438
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Picolotto (2014) aponta que as famílias assentadas pela reforma agrária são
denominadas como agricultura familiar. E que, por sua vez, sua área de produção é definida
como unidade de produção familiar, mais especificamente é independente de mão-de-obra
assalariada, caso não seja temporária ou ocasional.
No Centro-Oeste existem 217.928 famílias assentadas, destacando o Mato Grosso com
129.033 famílias, em seguida o Mato Grosso do Sul com 43.264 famílias, Goiás com 24.672
famílias e o Distrito Federal com 20.959 famílias. O estado de Mato Grosso do Sul têm 204
assentamentos familiares, com 32.074 famílias contempladas. A soma total da área dos
assentados do estado têm aproximadamente 716 mil hectares (INCRA, 2015).
O objetivo deste estudo é caracterizar como foi distribuída a área determinada pelo
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ao Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), situado no Assentamento Itamarati440 em Ponta Porã/MS e como o modelo
de gestão do grupo 17 (Grupo Eldorado dos Carajás) é realizado coletivamente.
O estudo inicia conceituando a agricultura familiar a partir de estudos e da Lei Federal
da Agricultura Familiar e relata sobre as militâncias e organizações para conquista, através do
INCRA, das terras da Fazenda Itamarati. E como resultados procurou-se relatar como o
Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se organizou para alocar seus grupos
familiares nas terras e como está sendo realizada a gestão coletiva no grupo 17.
2. REVISÃO TEÓRICA
A agricultura familiar nasceu de lutas por reconhecimento e direitos oriundos dos
diferentes atores do campo, entidades representativas, intelectuais que estudam a área rural e
dos técnicos governamentais encarregados em elaborar políticas para o setor rural brasileiro,
especialmente a partir de lutas dos movimentos sindicais do campo (MEDEIROS, 1995). À
medida que os atores conquistam espaços produtivos no meio rural, inúmeros intelectuais se
preocuparam em analisar o lugar destes produtores nos modernos mercados (PICOLOTTO,
2011). Essas lutas possibilitaram o surgimento da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 da Casa
Civil, da Presidência da Republica, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
440

O trabalho não pretende caracterizar o Assentamento Itamarati I no geral e as territorialidades oriundas dos
assentados, para isso vide, respectivamente, Guerra (2009) e Nogueira (2011).
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No assentamento Itamarati não foi diferente, a luta e as batalhas foram incessantes
para a conquista da terra. A luta dos militantes das organizações CUT, AMFFI, MST e
FETAGRI aliada com as dividas e a falência da agroindústria, do Sr. Olacyr de Moraes 441, como
era chamada a o complexo da fazenda Itamarati, permitiu ao Instituto de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) a criação do assentamento rural Itamarati, em Ponta Porã/MS (GUERRA,
2009; NOGUEIRA, 2011).
Ainda conforme os autores, o ex-proprietário da fazenda Itamarati era considerado o
maior produtor de grãos do Brasil. Sua produção em larga escala e com apoio de vários
segmentos públicos e privados eram comparadas com as produções de países da Europa, com
aplicações de tecnologias de ponta e sofisticadas. No entanto, o empreendimento rural começou
a se despontar quando houve a troca da diretoria administrativa da fazenda e com aplicações
financeiras em estruturas alheias as produções especificas da fazenda. A fazenda contava com
vários funcionários camponeses oriundos das diversas regiões do Brasil.
Com a falência da fazenda, os camponeses passaram a ser demitidos e sem ter
oportunidades de trabalho em outras fazendas da região, passaram a se organização juntamente
com outras entidades sindicais para conquistar suas terras e receber seus direitos trabalhistas.
Esses camponeses por não terem recursos financeiros, tinham formas de trabalho distintas das
agriculturas padrões, aquelas que produzem a base de tecnologias ou produções mecanizadas,
aqui denominadas como modelo patronal (NOGUEIRA, 2011).
O

relatório da FAO/INCRA (1994) faz a distinção da agricultura de modelo patronal: Total

separação dos fatores gestão e trabalho; Organização centralizada; Ênfase na especialização;
Ênfase em praticas agrícola padrões; Predomínio de trabalho assalariado; Tecnologias
direcionadas à eliminação de decisões “de terreno” e “de momento”; Tecnologias buscam
principalmente a redução das necessidades de mão-de-obra; Ênfase nos insumos comprados. E
o modelo de agricultura familiar: Gestão e trabalho intimamente relacionados; Processo
produtivo dirigido diretamente pelo agricultor; Ênfase na diversificação; Ênfase na durabilidade
dos recursos naturais e na qualidade de vida; Trabalho assalariado é apenas complementar;
Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de imprevisibilidade do processo produtivo;

441

Sr. Olacyr de Moraes foi o ex-proprietário da fazenda Itamarati (NOGUEIRA, 2011).
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Decisões tomadas “in loco”, condicionadas pelas especificidades do processo produtivo; Ênfase
no uso de insumos internos.
A distinção entre a agricultura patronal e as agriculturas familiares é ampla, surgem
diversas percepções de vários autores acerca da metodologia adotada por cada tipo de
agricultura. É importante frisar que desde a denominação de agricultura familiar, as
organizações e relações de trabalho se apresentam sob a forma de empresa familiar e de empresa
não familiar (CASTILHOS, 1999; PICOLOTTO, 2014). Entretanto, segundo a LEI Nº 11.326,
DE 24 DE JULHO DE 2006 da Casa Civil da Presidência da Republica, é importante assumir
os três tipos de agricultura familiar existente no Brasil como a agricultura familiar consolidada,
agricultura familiar de transição e agricultura familiar periférica.
A agricultura familiar consolidada é constituída por unidades de produção familiar
(mão-de-obra familiar) relacionada ao mercado consumidor, a partir do acesso a pacotes
tecnológicos e as políticas públicas. A agricultura familiar de transição é constituída por
unidades de produção familiar com acesso apenas parcial aos circuitos da inovação tecnológica
e ao mercado, sem acesso à maioria das políticas e programas governamentais, mas não estão
consolidadas como empresas, e sim possuindo amplo potencial para sua viabilidade econômica.
Já a agricultura familiar periférica é constituída por unidades de produção familiar geralmente
inadequada em termos de infraestrutura e cuja integração produtiva à economia nacional
depende de fortes e bem estruturados programas de reforma agrária, crédito, pesquisa,
assistência técnica e extensão rural, comercialização, entre outros (DELGADO, 1994; GRISA
e WESZ JR, 2010).
A partir dos anos 2000, desde a criação do PRONAF (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar) e fortalecimento da agricultura familiar como
prioridade do desenvolvimento agrícola (DNTR/CUT, 1993), as avaliações e a analise das
politicas para a agricultura familiar ganharam maiores evidências e garantiram o
desenvolvimento sustentável familiar, principalmente com o Decreto n. 3.338/2000,
corroborando para a criação do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) utiliza diversos
procedimentos para a obtenção de terras para a reforma agrária. O estado de Mato Grosso do
Sul, possui 203 projetos de assentamentos rurais federais, onde residem um total de 43.174
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famílias, em uma área de 697.688 hectares. Estes assentamentos estão presentes em 54 dos 78
municípios do estado (INCRA, 2012).
Os assentados rurais, produzindo alimentos para o mercado interno ou para consumo
de subsistência, passaram a assumir destaque na questão econômica e social, sendo capazes de
assegurar renda a sua família. Outro problema enfrentado pelos camponeses é o êxodo rural,
principal gargalo da agricultura familiar, pois para manter os trabalhadores nas áreas rurais são
necessárias condições financeiras e de capacitações aos trabalhadores do campo, e isso pode
ser alcançado a partir de ações de politicas publicas voltadas ao campo (GUARNICA, 2015).

3. METODOLOGIA
O

município de Ponta Porã está localizado a 22º 32’ de latitude Sul e 55º 43’ de longitude

Oeste e pertence à microrregião de Dourados. A extensão territorial é de 5.330,4 km² com
aproximadamente 78 mil habitantes (IBGE, 2015).
Segundo dados de 2014 da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, os assentamentos
rurais do município tem uma população estimada em 18.455 habitantes, dividida entre 3.850
famílias assentadas. No município existem 4 assentamentos: o assentamento Itamarati (15.936
pessoas), o assentamento Dorcelina Folador (1.408 pessoas), o assentamento Nova Era (630
pessoas) e o assentamento Boa Vista (481 habitantes). O assentamento Itamarati é considerado
o maior assentamento rural em população da América Latina (PREFEITURA DE PONTA
PORÃ, 2015).
Terra (2009) aponta que a área total destinada pelo Instituto de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) aos trabalhadores ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (figura 1) é de 7.226,5 ha, distribuídos da seguinte forma: 1.984,62 ha de área irrigada,
com 17 pivôs; 793,03 ha de área de sequeiro; 2.589,17 ha, onde foram construídas as agrovilas
e se localizam os lotes individuais; 1.859,67 ha ocupados com áreas de Preservação Permanente
(PP), Reserva Legal (RL), estradas, rios e represas.
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Figura 1 – Localização do Assentamento Itamarati I no mapa geográfico do Brasil.
Fonte: NOGUEIRA (2011).
As 320 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram
distribuídas em 17 grupos, cada um com 18 ou 19 delas. Cada núcleo familiar tomou posse de
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uma área aproximada de 16 ha, distribuídos assim: seis ha na área coletiva irrigada, duas ha na
área coletiva de sequeiro e oito ha de área de sequeiro, localizados nas agrovilas.
3.1. Coleta de dados
A coleta de dados será baseada em uma abordagem qualitativa, com dados primários
e secundários. Como método para realizar este estudo e coletar os dados necessários à sua
execução, optou-se, por duas formas:
Pesquisa documental, analisando os estudos de Guerra (2009) e de Nogueira (2011).
As famílias objeto desta pesquisa é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Buscou-se realizar uma pesquisa com foco na ocupação das famílias nas áreas entregue pelo
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e no sistema de gestão do grupo 17
(Eldorado dos Carajás) do quadro do MST.
E pesquisa de campo, com questões abertas, entrevista com os representantes do grupo
17, para esclarecimento sobre como é feito o modelo de gestão realizado no grupo. Após a
coleta de dados, as informações foram compiladas e tabuladas. Posteriormente, foi realizada a
análise dos dados obtidos. A análise e interpretação dos dados coletados foram realizadas com
o método descritivo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente o estudo irá tratar sobre a região do assentamento Itamarati I ocupada
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e depois o nível de conhecimento
dos assentados rurais acerca do sistema de gestão coletiva empregado nos grupos familiares.
Para isso, iremos introduzir os resultados com discussão sobre as famílias do MST e logo
faremos analise de como o único grupo conduz os trabalhos de coletiva.
4.1. Famílias do MST
Em maio de 2001, o Governo Federal repassou a área ao Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) quando, então, implantou-se o Assentamento Itamarati I, com o
estabelecimento de 1.143 famílias. De acordo com as coordenações do processo de implantação
do Assentamento Itamarati I, a área organizada pelo INCRA e entregue ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi denominada como Assentamento Conquista na
Fronteira. As famílias assentadas do MST são oriundas de onze acampamentos localizados em
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diferentes regiões do estado. Os municípios que compreendem este Assentamento são
Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Paranhos e Ponta Porã
(TERRA, 2009).
Para assentar os agricultores familiares no Itamarati I, foi possível perceber a falta de
informação das famílias e dos coordenadores dos movimentos acerca das estratégias e métodos
para as quais as famílias estavam sendo dirigidas. Ao justificar a estratégia utilizada pelo MST
em compor o número de famílias, trouxe à tona duas preocupações das famílias: o temor de
morar em região fronteiriça e a falta de conhecimento para trabalhar no modelo de gestão
coletiva. O medo de residir em região fronteiriça é justificado pelo elevado índice de
criminalidade e trafico que ocorre na região e sobre a outra preocupação é o desinteressepelo
modelo de gestão coletivo no assentamento, pois já estavam acostumadas com modelos
individuais (FERREIRA, 2000; NOGUEIRA, 2011).
A falta de conhecimento sobre a coletividade ou o que se pode chamar até de trabalho
em equipe são os fatores que influenciaram no desenvolvimento rural dos grupos familiares que
assentaram no Itamarati. A ausência de discussão especifica sobre grupo provocou a falta de
informação em trabalhar em formas de cooperativas ou associações (GUERRA, 2009;
FURTADO, 1979).
Se houve uma discussão prévia para a escolha do modelo de gestão, ou o que produzir,
ou até mesmo para decidir a forma de exploração, não envolveu os principais atores do campo,
os agricultores familiares. Levando em consideração a divisão fundiária e o fato de que muitas
famílias ainda não estavam inteiradas das pretensões do MST para o Assentamento, então, o
movimento realizou o Laboratório Organizacional de Campo – LOC, de que participaram as
320 famílias sob sua coordenação, durante 45 dias, visando melhor organizá-lo. Os
coordenadores do MST realizaram oficinas em um laboratório para poder entrar no
assentamento Itamarati, deslocaram técnicos dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul, para discutir a agroecologia, pecuária, plantio no pivô, época de plantio,
e outras coisas. Os grupos familiares participaram de 45 dias de estudo na teoria e na prática
agrícola (NOGUEIRA, 2011).
O assentamento Itamarati I quatro organizações sendo elas: CUT, MST, AMFFI e
FETAGRI. Entre eles destaca-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que é
representado por 320 lotes, divididos por 17 grupos (figura 1), nas áreas de coletivo irrigado,
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coletivo sequeiro e lote individual sendo eles: Joaquim Neves, Nossa Senhora Aparecida, Vale
Verde, Boa Esperança, Eldorado dos Carajás – L6, Novo Renascer, Arnaldo Rodrigues – L7,
Santa Fé, Carlos Mariguela – A9, Nova Esperança – L4, Brasiguaios Pivô – T7, Nova Itamarati
– A8, Nova Alvorada – A2, Esperança Pivô – A3, Rosiclei Bueno – L3, Antônio Tavares e
Nova Esperança – A1.

Figura 02 – Área do MST no Assentamento Itamarati I
Fonte: TERRA (2009)
Observando a figura 02 da organização das áreas entregues pelo Instituto de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ficou ao MST a responsabilidade de coordenar 320
agricultores familiares no Assentamento. Estas famílias foram, na totalidade, distribuídas em
17 grupos, cada um com 18 ou 19 delas. Cada núcleo familiar tomou posse de uma área
aproximada de 16 ha distribuídos assim: 6 ha na área coletiva irrigada, 2 ha na área coletiva de
sequeiro e 8 ha de área de sequeiro, localizados nas agrovilas. Na distribuição das terras tentouse haver a maior igualdade de divisão de áreas por famílias. Cada grupo do MST possui
agrovilas, ou seja, pequenos grupos de famílias que residem próximas uma das outras.
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Todos os quatro movimentos sindicais do assentamento Itamarati I adotaram o modelo
coletivo de produção, mas os assentados não tinham conhecimento de coletividade da força de
trabalho na produção agrícola. Na prática, somente o MST disponibilizou treinamentos e
capacitações aos grupos familiares acerca do trabalho em equipe, resultando com isso a adoção
de um modelo “semicoletivo”. Apesar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), na proposta inicial, foi de realizar discussões e avaliações para as quais o projeto era o
processo de coletivização e tornar-se um modelo organizacional de agricultores familiares.
Apenas o grupo 17 (Eldorado dos Carajás) adotou o modelo totalmente coletivo (GUERRA,
2009; NOGUEIRA, 2011).
4.2. Características do grupo Eldorado dos Carajás do MST no Assentamento Itamarati I
O Grupo Eldorado dos Carajás pode ser localizado, no figura 02, sob o número 17, no
pivô L6. Os grupos do MST foram formados, inicialmente, por dezenove famílias, que têm
como diferencial o fato de ser composto por pessoas que foram lideranças e militantes na época
de acampamento e do processo de implantação do Assentamento Itamarati. Foram pelas buscas
na equiparação de terras, nas características naturais da área e na localização dos pivôs
(irrigação mecânica), com que fizeram as agrovilas ficarem distantes da área coletiva, seja do
sequeiro, seja da irrigada. Assim dificultou para que as famílias pudessem acessar das agrovilas,
por estarem concentrados em uma área, aos lotes de produção, coletivos irrigados e sequeiros,
que estão agrupados em outra área do Assentamento (GUERRA, 2009).
O grupo leva esse nome em homenagem às pessoas que tombaram no Massacre de
Eldorado do Carajás, ocorrido no dia 17 de abril de 1996, na curva do “S” no município de
Eldorado do Carajás no estado do Pará, na ocasião morreram 19 pessoas e o grupo tem
coincidentemente o número de 19 famílias e o fato no dia 17, onde o grupo é o número 17 do
assentamento (FERRARI, 2015).
Hoje o grupo 17 tem duas representações jurídicas: uma associação e uma cooperativa.
A Sociedade de Agricultores Cooperados do Núcleo de Resistência Eldorado do Carajás
(SOCIAEC) tem 12 anos de existência e é responsável pela legalidade do grupo, quanto à
burocracia do assentamento. E uma Cooperativa Agroindustrial Eldorado dos Carajás
(COOPAEC), que foi criada recentemente para ampliar a representação no que diz respeito à
comercialização dos produtos produzidos.
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A Sociedade de Agricultores Cooperados do Núcleo de Resistência Eldorado do
Carajás (figura 3) é a entidade jurídica que representa o Núcleo de Resistência Eldorado do
Carajás, localizado no Assentamento Itamarati I/MST, Município de Ponta Porã- MS.

Figura 03 - Núcleo de Resistência Eldorado dos Carajás.
Fonte: Foto de FERRARI (2015).
No grupo vivem famílias homens, mulheres e crianças, que dividem os sonhos, a terra,
o capital e o trabalho. “Todos do grupo são donos de tudo do grupo, desde crianças a senhores
da terceira idade”, são 330 hectares de terra implementos agrícolas vacas leiteiras, animais de
pequeno porte, tanques de peixe, hortas e ainda produzem todo o básico da alimentação. É
perceptível a forma coletiva com que o grupo adota, “aqui dividimos alegrias, tristezas, trabalho
e fartura” (ANA CARLA FERRARI, 2015).
Os membros do grupo realizam semanalmente reuniões para deliberar sobre os mais
diversos assuntos pautados diariamente, do menor problema, falta de energia elétrica, ao mais
importante ponto de pauta. A condução da reunião é realizada de forma participativa e
democrática. O organograma da associação é dividido em departamentos e cada um destes
departamentos tem um coordenador (MARCIA BARILLE, 2015).
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Ferrari (2015) e Barille (2015) afirmam que nas reuniões semanais, são traçadas as
demandas de trabalho braçal, intelectual ou de compra de materiais são rateadas entre as
famílias para a semana subsequente. Com relação ao trabalho, são apontadas as horas que foram
trabalhadas, cada um recebe o equivalente ao seu trabalho, que ao final de cada mês o conselho
fiscal calcula e é efetuado o pagamento. O valor de cada hora é calculado da seguinte forma:
Divide-se o montante de dinheiro (R$), pelo montante de horas (HS) de cada trabalhador. Se
determinado trabalhador tiver 40hs trabalhadas no mês, receberá R$ 80,00 e se outro
trabalhador tiver 320hs, no mesmo mês, receberá R$ 640,00. Cada trabalhador recebe o
equivalente ao que produziu inclusive as mulheres e as crianças, pois se compreende que todas
as tarefas são importantes e tem o mesmo valor, seja o trabalho na agricultura, ou no escritório,
ou de quem tira o leite, entre outros, tem o mesmo valor.
A abordagem do termo gestão coletiva das comunidades são compreendidas como
uma economia mista. Para isso é preciso combinar duas estratégias para esse tipo de economia
de mercado dominado pela logica competitiva do capital, a primeira a de construir relações de
troca coletivas, onde prevalecem as estratégias igualitárias, e o planejamento participativo, que
prevalecem, a partilha, a solidariedade e a complementariedade (FERREIRA, 2000).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora se conheça a importância da agricultura familiar no contexto nacional de
geração de emprego no campo e renda e do próprio agronegócio no Brasil, na área coordenada
pelo Movimento Sem Terra (MST), os agricultores familiares, alem das complexas questões
que norteiam esta denominação, precisam gerir ou gestar suas atividades de modo que
contemple os meios para a sobrevivência de sua família.
A falta de informação sobre a área conquistada dificultou o desenvolvimento rural dos
agricultores familiares coordenados pelo MST. No entanto, percebemos que o movimento
preocupou-se em discernir duvidas em relação como produzir e como trabalhar em gestão
coletiva.
O grupo Eldorado dos Carajás mantém na sua essência o método de trabalho coletivo,
método que pode ser benéfico em qualquer elo de uma cadeia produtiva pois pode baratear na
introdução de insumos agrícolas e ainda facilitar no escoamento da produção. O associativismo
eficiente como é percebido neste grupo podem resultar numa gestão com grandes soluções de
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problemas e tomadas de decisões assertivas, pois terão vários olhares e pensamentos para dirigir
os negócios.
A estratégia de ação coletiva pode trazer ferramentas para agregar valores aos produtos
originados da produção e também para fortalecer para angariar políticas publicas que possam
satisfazer os ensejos dos agricultores familiares. A partir de conhecimentos técnicos teóricos e
empíricos os produtores poderão adquirir sustentabilidade econômica.
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Resumo
A agricultura familiar compõe um grupo de agricultores que através da sustentabilidade, ocupa
um importante papel na solução de questões sociais. Com a criação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, este grupo teve acesso aos mercados consumidores, e com o
propósito de valorizar a produção agrícola familiar, focalizou-se na comercialização com o
contato entre produtor e consumidor. O objetivo do artigo é revisar conceitualmente a
agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável, no contexto das cadeias curtas de
comercialização e caracterizar a importância da Cooperativa Agroecológica e da Agroindústria
Familiar (COPERFAM) localizada no município de Quatro Pontes, PR, quanto a
intermediação dos produtos oriundos da agricultura familiar ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, de
caráter exploratório, identificado como um estudo de campo de natureza qualitativa através de
uma entrevista semiestruturada.
Palavras-chave: Mercantilização. Redes. Cultura. Negociação. Cooperação.
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Abstract
Family farm is a group of farmers who, through sustainability, realize an important role to
solving current social issues. Since the creation of the Ministry of Agrarian Development, this
group had access to consumer markets, and with the purpose of valorizing family farm
production, it was focused on commercialization through direct sales in local markets,
facilitating connexion between producer and consumer. Therefore, this research aimed to
investigate the short circuits of commercialization to characterize the importance of the
Cooperative Agroecological and the Familiar Agroindustry (COPERFAM) located in the city
of Quatro Pontes, PR, about the intermediation of products from family farms to the National
School Feeding Program (PNAE). The study was exploratory with a cross section without
considering the evolution of the data in time. The primary source data was though a semistructured interview with the president of the cooperative. These data were analyzed by their
content descriptively. The results indicated that the role of the intermediary cooperative is
important, and the short circuits are ways to transform the eating habits of society.
Key words: Mercantilization. Networks. Culture. Negotiation. Cooperation.
1

INTRODUÇÃO
A agricultura passou por um período histórico a partir da sua modernização, onde se

apoiou as políticas de créditos, novos meios de comercialização, os incentivos ao
cooperativismo, além das inovações tecnológicas, esses processos foram os propulsores para
atingir os objetivos da maximização da produção, o que resultou na chamada agricultura não
familiar voltada para o comércio de commodities. Porém com a criação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, novas políticas públicas começaram a ser instauradas a fim de
incentivar o processo de produção de base familiar, com o objetivo de abastecer o mercado
interno e para o autoconsumo.
As cadeias curtas de comercialização são um estimulo quanto à valorização da
produção da agricultura familiar, garantem a segurança alimentar, e tendem a aproximar o
produtor e o consumidor. Além de minimizar a dependência das propriedades por meios
externos e estimular sustentabilidade e a produção agroecológica, a qual melhora a qualidade
dos alimentos, a qualidade de vida do produtor e auxilia na preservação ambiental.
Esse modo de comercialização proporciona o aumento da renda do produtor, devido
ao fato de os mesmos produzirem uma gama diversificada de produtos, sendo as cadeias curtas
alternativas quanto à minimização dos custos de produção, pois os agricultores são os
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responsáveis pelo processo, não sendo mais dependente da compra de insumos, fertilizantes,
agroquímicos, sementes, entre outros. Esse processo tende a valorizar os agricultores, os
mercados locais, e consequentemente tendem a desenvolver a economia local.
A sustentabilidade precisa estar inserida em toda a cadeia produtiva, nos circuitos
curtos de comercialização ela pode proporcionar lucro e satisfação. Adotando-se padrões
sustentáveis de manejo e cultura, ela gera baixos impactos na terra e nos recursos naturais,
razão pela qual se tornou, nas últimas décadas, objetivo de interesse de grandes estudiosos da
área.
Frente a estes temas, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de bibliografia
sobre as interfaces que aproximam a agricultura familiar, o desenvolvimento rural, os mercados
com ênfase nas cadeias curtas de comercialização. Além disso, realizar uma caracterização da
Cooperativa Agroecológica e da Agroindústria Familiar (COPERFAM) e evidenciar as suas
contribuições como intermediadora do processo entre os agricultores familiares, a
agroindustrialização e o mercado.
O

artigo está organizado em seis partes, contanto com a introdução. No capítulo 2 foram

estabelecidos alguns conceitos sobre o desenvolvimento rural, relacionado especialmente
aposto a sustentabilidade. No capítulo 3, são retratados os conceitos e caracterização da
agricultura familiar, a partir da ideia de que não há diferenciação entre camponês e agricultor
familiar, pois ambos têm a característica da família ser a proprietária dos meios de produtos e
a força de trabalho ser familiar. Os subcapítulos 3.1 e 3.2, respectivamente, elaboram conceitos
e caracterização sobre os mercados de inserção familiar, sobretudo ao que diz respeito às
cadeias curtas de comercialização visando a valorização local. O capítulo 4 apresenta a
metodologia utilizada para a realização da pesquisa. Na sequência, o capítulo 5 evidencia os
resultados obtidos através dos dados coletados a partir da entrevista semi estruturada com o
presidente da COPERFAM, apresentando a discussão acerca dos dados levantados. Por fim, o
capítulo 6 apresenta as considerações finais, apresentando uma breve análise referente ao
trabalho.
2
O

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL
termo sustentabilidade é um conceito que passou a ser delineado na Conferência de

Estocolmo em 1972, e veio da preocupação com a preservação do meio ambiente e com a
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melhoria das condições socioeconômicas da população. Definir o desenvolvimento
sustentável, segundo Veiga (2005), não é tarefa simples, pois a sustentabilidade tem assumido
novas responsabilidades e passado por constantes revisões.

O desenvolvimento, seja no

sentido econômico ou territorial, conforme Brandenburg (2009), está cada vez mais
relacionado às questões ambientais e com a sustentabilidade. No meio rural, não cabe mais
falar em avanço e qualidade de vida sem enfatizar o movimento ambientalista e a preocupação
com o nascimento de um modelo desenvolvimentista multidimensional, responsável e
sustentável.

Alguns estudiosos adotam ainda hoje o

posicionamento de que o crescimento econômico é sinônimo de desenvolvimento. Essa noção
foi constituída historicamente, mas já não é mais direta em termos de realidade social, o
desenvolvimento está muito além da noção de crescimento econômico (KÜHN, 2015).
Brandenburg, (2009) afirma que os conceitos de
desenvolvimento e de modernização, são também, muitas vezes, confundidos em suas
dimensões. Nesse sentido, a ideia de que é necessário superar o tradicional ou o arcaico, não é
compatível com a visão humanista de transformação social, o desenvolvimento
multidimensional requer o conhecimento de raízes históricas locais, potencialidades e até
mesmo debilidades.

A modernidade, segundo Almeida (2009),

é um processo diretamente relacionado à vontade dos diferentes atores em construir um novo
ambiente social, e o desenvolvimento por sua vez, é uma política que indica a capacidade de
um sistema social em produzir modernidade, que remete às estruturas sociais e mentais.
Seguidamente as ideias de progresso e de crescimento são
interpretadas como sendo produto do desenvolvimento socioeconômico, e resultado do
desenvolvimento técnicocientífico, mas está conotação conferiria ao desenvolvimento um
papel essencial e universal, cabendo a todos os lugares uniformemente, em detrimento das
diferenças regionais e culturais (ALMEIDA, NAVARRO 2009).

Brandenburg (1999), afirma que o desenvolvimento associa racionalidade
econômica, integração e construção social, por isso, é um processo interno que se constrói
por meio da realização dos vários atores, sujeitos desta construção.
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O discurso público institucional da Organização das Nações Unidas – ONU conceitua
o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que supre as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender à necessidade das gerações futuras. Este conceito,
embora seja questionável por não especificar quais seriam as referidas necessidades, é utilizado
por diversos estudiosos, como Veiga (2005), que aponta à necessidade de se encontrar
alternativas de desenvolvimento econômico que não esgotem os recursos naturais.
A conservação da biodiversidade, segundo Sachs (2009), é condição necessária ao
desenvolvimento sustentável, com isso, a sustentabilidade é muitas vezes entendida apenas em
sua dimensão ambiental, seu conceito, entretanto, traz oito dimensões: social, cultural,
ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional e política internacional.
No que diz respeito a sua dimensão social, a sustentabilidade deve construir uma
civilização com maior equidade na distribuição da renda, de modo que haja igualdade de acesso
aos recursos e serviços sociais e um patamar aceitável de homogeneidade social (SACHS,
2009).
Quanto à dimensão cultural, para Sachs (2009), é necessário haver equilíbrio entre o
respeito às tradições e a inovação, bem como autoconfiança combinada com abertura para o
mundo. Para Isoldi (2007), esta dimensão está ligada às questões de espaço (lugar, país, nação,
cidade) e de tempo (história, memória, passado, presente e futuro), é a procura por manter
tradições e raízes culturais nos processos de modernização.
As dimensões ecológicas e ambientais dizem respeito, respectivamente, à preservação
do capital natureza e ao respeito da capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais
(SACHS, 2009). A promoção da autolimitação do consumo é, segundo Isoldi (2007), muito
importante neste processo, assim como a intensificação nas pesquisas para se chegar a meios
mais eficientes e menos poluentes para o desenvolvimento industrial, urbano e rural.
A dimensão territorial da sustentabilidade está ligada ao maior equilíbrio entre as
configurações rurais e urbanas, superação das disparidades inter-regionais e melhoria nas
estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguro, sobretudo para áreas ecologicamente
frágeis, com inclusão do eco desenvolvimento (SACHS, 2009).
Quanto à dimensão econômica da sustentabilidade, Sachs (2009), aponta para o
desenvolvimento intersetorial equilibrado, capacidade de modernização contínua dos
instrumentos de produção e autonomia na pesquisa científica e tecnológica. Para Isoldi (2007,
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p. 47), “a sustentabilidade econômica busca um gerenciamento mais eficiente dos recursos e
maiores investimentos tanto nos setores públicos como privados, além de se procurar maior
eficiência econômica em termos macrossociais”.
Nas dimensões políticas nacionais e internacionais, Sachs (2009) destaca,
respectivamente, a democracia baseada nos direitos humanos e à garantia da paz e da
cooperação internacional.
Embora a sustentabilidade seja amplamente buscada na agricultura, ela ainda está
longe da realidade de grande parte dos produtores. As alternativas e manejo sustentáveis
seguidamente esbarram em interesses econômicos distintos. A maneira pela qual a agricultura
brasileira poderá se tornar mais sustentável constitui uma questão sobre a qual, estudiosos e
interessados debruçam-se diariamente. A agricultura sustentável, ou o desenvolvimento rural
sustentável, ainda não está operacionalizado, portanto sua definição assume diferentes posições
de acordo com a posição do agente que a analisa, ou seja, existe uma abrangência de
concepções que vão do técnico-produtivo à construção de novas relações sociais entre os
homens (ASSAD; ALMEIDA, 2004).
O desenvolvimento rural sustentável busca incentivar o emprego adequado da terra e
dos recursos naturais. O atual modelo de desenvolvimento rural e agrícola do Brasil está
passando por uma transição, e, superar a dicotomia entre a produção e a proteção ambiental, é
o grande desafio. É preciso reverter o estágio atual de degradação causada pela agropecuária e
ao mesmo tempo promover, difundir e consolidar o sistema produtivo de desenvolvimento
rural com bases sustentáveis (MMA, 2018).
A agricultura familiar é muito importante neste cenário, pois além de apresentarem
um aspecto produtivo, podem gerar um desenvolvimento descentralizado no meio rural e
atender de maneira mais expressiva à estas dimensões de sustentabilidade por trazerem baixos
impactos ambientais através de práticas tradicionais de cultura e manejo. Com isso a inserção
dos agricultores nos mercados ganhou relevância nas últimas décadas.
3

AGRICULTURA FAMILIAR
Nas décadas de 60 e 70, o Brasil experimentou uma verdadeira transformação na

estrutura agrícola baseada na tecnificação das propriedades rurais, o que o levou ao patamar
de um dos maiores produtores mundiais com exportação de comodities, e, gerou desigualdades
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e injustiças nas áreas rurais, o que deu origem aos sem-terra e a exclusão dos agricultores
familiares (DIAS; AGUIAR, 2016).
Novas formas de desenvolvimento urbano e rural surgiram com o êxodo rural
ocasionado por esta transformação, o que gerou, por sua vez, novas demandas, e fez com que
o agricultor de base camponesa que não se inseriu no agronegócio, viesse a buscar novas
alternativas para permanecer no campo (DIAS; AGUIAR, 2016).
O atual movimento de busca pela qualidade de vida, preservação ambiental e busca
por alternativas que rompam com os padrões insustentáveis de consumo, tanto na alimentação
como na indústria, recolocam a agricultura familiar em posição de destaque no cenário
econômico e social brasileiro.
Responsável por grande parte da produção de alimentos no Brasil, a agricultura
familiar, poderá ter um importante papel no alcance dos objetivos de sustentabilidade da ONU,
e deverá contribuir na solução de questões sociais que, até o presente, não foram deslindadas.
A agricultura familiar não é residual do ponto de vista da produção agroalimentar, desta forma,
não cabe mais a concepção de que os pequenos produtores vivem no atraso ou na pobreza, ou
ainda de que estejam fadados ao desaparecimento, ao contrário disso, serão atores de grande
relevância no enfrentamento de questões urgentes da humanidade (SCHNEIDER, 2016).
A classe de agricultores familiares foi subjugada, segundo Picolotto (2014), ao longo
da história no Brasil. A invisibilidade socioeconômica e política, para ele, foram fruto de um
longo processo de valorização e busca da agricultura de exportação, isto é, produção em larga
escala com interesses internacionais e grande exploração agropecuária. É importante destacar,
segundo Schneider (2016), que a terminologia “pequenos produtores” deve ser substituída por
agricultores familiares, ou unidades familiares produtivas, o que não implica apenas numa
mudança de nomenclatura, mas indica o papel ativo e estratégico que essa categoria social tem
no rural atual.
Para Picolotto (2014), este deslocamento teórico é importante porque deixa explícita
a existência deste segmento de agricultores, que não é um personagem novo na sociedade
contemporânea, mas atores portadores de uma tradição pautada na centralidade da família em
seu modo de vida e de produção.
O MDA, não é o único responsável pelas políticas para o segmento da agricultura
familiar, mas desde sua origem direcionou considerável número de ações direcionadas a este
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público, tais como a criação do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar –
PGPAF, o Seguro da Agricultura Familiar - Seaf, o Programa Garantia de Safra, Programa de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA, Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural - PNATER, Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR,
Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais - PDSTR, Programa de
Agroindustrialização da Agricultura Familiar, Programa Nacional de Crédito Fundiário –
PNCF, Luz para Todos, Arca das Letras, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, e dentre os acontecimentos mais marcantes na valorização da
agricultura familiar na esfera política do Brasil, destaca-se a criação do Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (PICOLOTTO, 2014).
A partir da criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, este grupo teve acesso
aos mercados consumidores, e com o propósito de valorizar a produção agrícola familiar,
focalizou-se na comercialização a partir das vendas diretas em mercados locais, facilitando o
contato entre produtor e consumidor.
3.1 Mercados da Agricultura Familiar Rural
O estudo de mercados pertinente a agricultura familiar, até pouco tempo estava
limitado à compreensão de comercialização quanto a compra de insumos. Recentemente
passou-se a estudar meios de mercantilização na concepção da interação social, simbólica e
cultural (SCHNEIDER, 2013). O autor salienta que nesse sentido, os mercados passam a ser
percebidos e entendidos como espaços de interação social, formados por meio de sinais e
relações que não são apenas materiais e tangíveis, mas fundamentalmente ativados mediante
interações sociais, culturais e cognitivas.
No Brasil, as pesquisas sobre mercados em estudos sobre agricultura familiar e
desenvolvimento rural amadureceu nos últimos anos e um conjunto de trabalhos tem sido
publicado em diferentes fóruns e periódicos científicos (SCHNEIDER, 2013). O estudo dos
mercados é essencial para o desenvolvimento rural, pois é através destes que os agricultores
sobrevivem e se inserem economicamente na sociedade (GAZOLLA, 2013).
Para Medeiros e Marques (2013), os mercados para produtos orgânicos e
agroecológicos encontram-se em destaque no país e no mundo. De acordo com os autores, a
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sociedade está mais preocupada com a saúde, considerando obter uma alimentação saudável,
maximizando a busca por novos padrões de consumo.
Medeiros e Marques (2013) salientam que, as formas como se organizam os
agricultores nos mercados locais contribui para o desenvolvimento de sistemas de cultivo de
alimentos de base ecológica, proporcionando o aumento na oferta desses produtos. Porém a
permanência desses agricultores familiares, está relacionado à viabilidade de comercialização
de seus produtos. O estudo apresentado pelos autores constata que na “maioria dos casos de
desistência ou retorno para o sistema de produção convencional, a principal causa constatada
é a dificuldade em manter níveis de renda adequados” (MEDEIROS; MARQUES, 2013,
p.115).
Disseminam-se estudos sobre cadeias curtas de comercialização e certificação de
produtos da agricultura familiar visando a construção social de mercados (RADOMSKY,
2010).

3.2 Cadeias Curtas de Comercialização
As cadeias curtas são mercados onde há um relacionamento de proximidade entre os
agricultores e os consumidores dos alimentos. A comercialização se dá a partir de feiras de
produtor local, vendas nas ruas, casas ou locais de trabalho dos consumidores, na agroindústria
e/ou casa dos agricultores (GAZOLLA, 2013).
São conceituados como mercados diretos, devido a negociação ocorrer entre o
agricultor e os consumidores, sem a existência de intermediários ou de indústrias alimentares
(WILKINSON, 2008).
Maluf (1995) explana sua visão no sentido que a agricultura familiar mantém dois
tipos de vínculos com os mercados, sendo as cadeias integradas nacional e internacionalmente
e os circuitos regionais de produção, distribuição e consumo de alimentos. Para o autor, esses
circuitos formam-se em regiões do interior ou entorno dos núcleos urbanos, podendo ser de
pequenas e médias dimensões. Esses circuitos podem ser compostos por cooperativas ou
associações de pequenos agricultores, com o intuito de beneficiamento ou processamento de
matérias-primas agrícolas. Além de contar com a venda direta aos consumidores mediante os
próprios agricultores.
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Cruz e Schneider (2010) salientam que, as cadeias curtas promovem a valorização
local de produtos tradicionais com características culturais, ressaltando valores tais como,
confiança, localidade e reconhecimento entre produtores e consumidores.
A figura 1 apresenta a tipologia da diversidade de comercialização a partir dos
circuitos curtos de alimentos ecológicos no Brasil comparadas com a França.

Figura 1 – Tipologia Circuitos Curtos de Comercialização

Fonte: Darolt et al. (2013, p. 9).

Para Darolt et al. (2013), os circuitos curtos de comercialização proporcionam maior
contato entre produtor e consumidor, além de favorecer os princípios agroecológicos. O autor
considera os circuitos curtos como um caminho para viabilizar os mercados alternativos. Os
autores salientam que, nesse tipo de mercado os produtores possuem maior autonomia sobre o
que será produzido, abrange uma gama diversificada de produtos, caracterizada pela
negociação de venda local.
Lugli (2005 apud VIAL et al. 2009) salienta que, as cadeias curtas possibilita reduzir
o número de intermediários comerciais, permite o contato direto entre produtores e
consumidores, proporciona ao agricultor agregar valor ao território onde vive e a sua produção,
sendo possível viabilizar outras atividades rurais, como o turismo e o artesanato local.
Mercati e Sviluppo (2007 apud VIAL et al. 2009) complementam que, as cadeias
curtas permitem que o agricultor produza uma gama diversificadas de produtos, maximizando
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a margem de lucro, além de oferecer produtos com melhor qualidade, aprimorando a relação
do produtor e consumidor.
Associações e cooperativas desempenham papel protagonista no favorecimento da
comercialização dos produtos ecológicos procedentes deste segmento da agricultura
(SCHMITT; GUIMARÃES, 2008). No Brasil, as feiras locais e o mercado institucional
proporcionam exemplos de mercados que produzem vínculos sociais e mobilizam a sociedade
por meio das relações diretas entre produtores e consumidores (SABOURIN, 2009).
Estevam e Mior (2014), salientam que com o propósito de melhorar as condições de
inserção social, econômico além de tornar os agricultores competitivos no mercado, surgiram
as organizações de agricultores, conhecidas como redes de cooperação, apresentando em sua
forma associações e cooperativas por produto, estas são de importante inovação organizativa
da agricultura familiar.
3.3 Mercados Agroindustriais
A agroindústria familiar rural consiste em uma unidade de processamento de
alimentos produzidos na área rural. As tecnologias e equipamentos existentes normalmente são
adquiridas através de fundos perdidos, e de baixo custo. As atividades rurais de produção e o
processo agroindustrial de beneficiamento, processamento e/ou transformação de matériasprimas são realizadas especificamente pelos próprios agricultores (SGARBI et al., 2007).
De acordo com a Lei 17.599/2013, Art. 2º:
A agroindústria familiar é o empreendimento de propriedade de agricultores
familiares, com a finalidade de beneficiar e/ou transformar e/ou industrializar
matérias-primas provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras,
aquíferas, extrativistas e florestais, que abrangem desde processos simples como,
secagem, classificação, limpeza, processamento mínimo e embalagem, até processos
mais complexos que incluem operações agroindustriais envolvendo transformações
físicas, químicas e/ou biológicas (PARANÁ, 2013).

O censo agropecuário de 2016 (IBGE) apresentou dados de 4,3 milhões de unidades
familiares, destas 2/3 produzem para o autoconsumo e comercializam os excedentes a fim de
gerar renda monetária. As famílias que comumente comercializam a produção estão presentes
nas cadeias produtivas de grandes agroindústrias.
Agroindústria rural se refere às atividades de transformação e beneficiamento de
produtos agropecuários de origem animal ou vegetal, que foram realizadas em
instalações próprias, comunitárias ou de terceiros, a partir de matéria-prima
produzida no próprio estabelecimento agropecuário ou adquirida de outros
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produtores, desde que a destinação final do produto tivesse sido dada pelo produtor
(IBGE, 2006, p. 31).

Nas agroindústrias familiares, são diversas as dificuldades encontradas, entre elas
estão as exigências sanitárias. Para estimular o desenvolvimento dessas agroindústrias, registro
e formalização a Anvisa estabeleceu a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 49/2013, a
qual visa promover a harmonização, simplificação e racionalização de procedimentos para
registro e agroindustrialização, respeitando os costumes, hábitos, cultura e tradição desses
agricultores (PREZZOTO, 2016).
A fim de promover a agregação de valor através da agroindustrialização e a inserção
da agricultura familiar nos mercados desenvolveu-se o associativismo. As formas coletivas
permitem melhorar o desempenho das transações e a renda das famílias (PREZZOTO, 2016).
As agroindústrias familiares contribuem para a permanência do agricultor familiar no
campo, sejam elas constituídas individualmente pelos agricultores com sua família ou
coletivamente através de associações e cooperativas.
4

METODOLOGIA
O presente estudo pode ser definido como uma pesquisa descritiva, que de acordo

com Gil (2011), visa descrever as características do fenômeno, população ou estabelecimento
em estudo. A pesquisa tem ainda caráter exploratório, pois o autor descreve que essa técnica
utiliza levantamento bibliográfico, entrevistas não padronizadas.
A

pesquisa está delineada em método de revisão bibliográfica, ou seja, desenvolvida a

partir de materiais já elaborados, constituídos principalmente por livros e artigos científicos
(GIL, 2011), além de apresentar-se como um estudo de campo, o qual buscou extrair dados e
informações diretamente da realidade do objeto de estudo (GIL, 2011).
A pesquisa se caracteriza como método qualitativo, utilizado a partir de análise de
dados obtidos em entrevista informal (GIL, 2011), com o presidente da Cooperativa
Agroecológica e da Agroindústria Familiar (COPERFAM). Realizou-se a coleta de dados a
partir da entrevista semiestruturada, a partir deste, elaborou-se um relatório apresentado no
capítulo dos resultados e discussões, o mesmo caracteriza a produção entregue pelos
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agricultores familiares à cooperativa, apresentando a mesma como intermediador na
comercialização dos produtos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
5
A

RESULTADOS E DISCUSSÃO
cooperativa em estudo pode ser considerada como familiar rural e está localizada no

município de Quatro Pontes, PR, tendo sido criada em 2007. A COPERFAM tem como
objetivo garantir o futuro do pequeno agricultor no campo, responsabilizando-se em
comercializar os produtos de seus cooperados. O Quadro 1 apresenta a missão, visão e valores
da cooperativa.
Quadro 1 – Missão, Visão e Valores da Cooperativa COPERFAM.
Organizar e representar os agricultores familiares e orgânicos para atender suas demandas
MISSÃO
de produção e comercialização.
VISÃO
VALORES

Ser reconhecida como uma cooperativa que prima pela qualidade de seus produtos e
sustentabilidade dos agricultores familiares e agroecológicos.
Honestidade e transparência em todas as relações comerciais e com seus associados.
Comprometimento e fidelidade como esforço entre cooperados e cooperativas e qualidade
como bandeira de todos os produtos.

Fonte: Dados adquiridos na entrevista (2018).

A COPERFAM é composta por 85 associados de onze municípios, e destes, apenas
25 estão ativos. A cooperativa recebe dos agricultores familiares associados frutas, hortaliças,
polpas, tubérculos, temperos e panificados, e também realiza o processamento agroindustrial
de geleias a partir das frutas.
A Tabela 1 apresenta a quantidade em quilograma (KG), de produtos entregues à
cooperativa mensalmente pelos agricultores familiares, contém também a informação da
quantidade em quilogramas (KG) produzidos de geleias pela agroindústria.
Tabela 1 – Produtos Recebidos e Produzidos pela COPERFAM
PRODUTOS
QUANTIDADE KG/ MENSAL
Hortaliças
Frutas
Poupas
Tubérculos
Temperos
Panificados
Doces
TOTAL

1.376
14.632
1.600
3.760
196
928
1.300
23.792

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Os produtos entregues ao PNAE são orgânicos e agroecológicos, no entanto, o
contrato estabelece que sejam produtos convencionais devido à pouca quantidade de produtos
que recebem com certificação orgânica.
Os produtos são comercializados pela cooperativa para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). Apesar de a forma de produção adotada pelos produtores ser o
cultivo orgânico ou agroecológico, poucos deles ainda contavam com certificação. Logo, os
produtos eram entregues para o programa como convencionais, já que o contrato estabelecido
entre o poder público e a cooperativa para o fornecimento de alimentos exigia que para ser
considerado como orgânico, a quantidade total de cada item possuísse certificação, por
exemplo, se a cooperativa optasse por entregar para o programa alface orgânico, não poderia
entregar nenhuma quantidade de alface como convencional ou sem certificação.
A não certificação dos produtos como orgânicos pode estar relacionada à diversos
fatores, dentre eles, algumas dificuldades apontadas por autores como o baixo nível de
escolaridade e o acesso limitado à assistência técnica (BARBOSA e SOUZA, 2012), a baixa
biodiversidade dos sistemas de produção, pouca integração das atividades gerando um
equilíbrio ecológico insuficiente, à dificuldade do manejo ecológico da água e do solo
(SOUZA, 2011) e demais desafios ligados à certificação propriamente dita (FONSECA e
NOBRE, 2005).
Uma importante ação governamental relevante na agricultura familiar e para a
COPERFAM foi a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE criado em
31 de março de1955. O PNAE é regido pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e resoluções
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, responsável pela transferência
dos recursos do programa para os estados e municípios (MDA, 2019).
A cooperativa é responsável pela intermediação da venda dos produtos oriundos da
agricultura familiar às escolas do município de Quatro Pontes e municípios vizinhos como
Marechal Cândido Rondon, Toledo, Assis Chateaubriand, entre outros. A cooperativa atende
72 escolas estaduais e municipais, além de entregar parte da produção a Associação Central
dos Produtores Rurais Ecológicos (ACEMPRE) que destina à 8 creches do município de
Marechal Cândido Rondon.
Segundo o presidente da cooperativa após a inclusão no PNAE as produções dos
agricultores aumentaram, a renda é garantida, e os agricultores sentem-se satisfeitos. O
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programa é a base primordial para a permanência dos pequenos agricultores familiares no meio
rural e com isso a cooperativa se mantém com as portas abertas. O PNAE é a segurança para
que o agricultor possa produzir e a garantia da venda.
O PNAE é um programa que utiliza mecanismos de comercialização que favorece a
aquisição direta de produtos alimentícios oriundos da agricultura familiar com o objetivo de
aprimorar os hábitos escolares, a melhoria das condições nutricionais, a fim de melhorar a
capacidade de aprendizagem e redução do índice de repetência e evasão escolar (MDA, 2019).
Com a inclusão da cooperativa no PNAE a mesma angariou forças, ganhando espaço
nas cadeiras curtas de comercialização a partir da intermediação dos produtos oriundos da
agricultura familiar.
Constanty e Zonin (2016) evidenciaram que o programa em Marechal Cândido
Rondon dispunha de benefícios que geraram aos agricultores familiares maior segurança na
comercialização e provavelmente um grau de sustentabilidade maior em relação àqueles que
não participam do PNAE.
Em 2016, a COPERFAM comercializou em feiras por meio da venda direta pequenas
quantidades de produtos. Houve também nesse ano a venda de doces de frutas em comércios
varejistas, porém sem progresso devido ao pouco poder econômico, ausência de funcionário e
associados para a contribuição da gestão.
A comercialização através de circuitos curtos, em especial os programas
governamentais é realidade em pequenas cooperativas como apontam também os estudos de
Estevam et al. (2015) ao analisar seis cooperativas de agricultores familiares do Sul de Santa
Catarina e de Costa et al. (2015) que destacou as compras governamentais como sendo o
principal mercado de 19 cooperativas em Minas Gerais.
O presidente da cooperativa explica que a quantidade pequena de produtores
associados ativos no momento se deve a questão de muitos não concordarem apenas com a
participação somente no PNAE. Por esse motivo houve o pedido, e com o auxílio de verbas do
fundo perdido por intermédio da Itaipu Binacional a cooperativa adquiriu máquinas para
descascamento de mandioca e para embalagens à vácuo, além do recebimento de um veículo
para transporte dos produtos. O objetivo é a partir de uma demanda maior de produtores de
mandioca ofertarem nas redes varejistas o produto em grande quantidade afim de aumentar a
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renda e proporcionarem aos cooperados uma maior participação no mercado, afim de
influenciar na permanência desses agricultores no meio rural.
A COPERFAM também contará com a contratação de um técnico agronômico que
coordenará e auxiliará os produtores rurais quanto aos processos produtivos para que possam
dispor de boas produções. Ademais a cooperativa contratará uma pessoa que será responsável
pela parte financeira da empresa, o que proporcionará maior liberdade ao próprio presidente
para que o mesmo efetue visitas a empresas afim de negociação de contratos dos produtos
ofertados. O presidente destaca que devido a ele mesmo ser responsável de diversos setores da
cooperativa e ao mesmo tempo ser o responsável por localizar mercados para a cooperativa,
esta atividade não está sendo bem sucedida, pois ele não tem condições usual de tempo.
Estar atento à produção nas propriedades dos associados, ter aporte em assistência
técnica, disponibilidade de crédito, o auxílio permanente de políticas públicas, contar com a
participação e envolvimento dos associados na gestão, a diversificação de produtos, a produção
orgânica e agroecológica e o acesso a novos mercados, são alguns dos fatores que podem
contribuir para a manutenção e ascensão das cooperativas de agricultores familiares (MATTIA,
2017).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cadeias curtas de comercialização proporcionam ao agricultor maior autonomia,
além de agregar valor à sua produção. Esse modo de comercialização é um modelo de
beneficiamento aos consumidores, pois além de adquirir produtos de qualidade, oriundos da
agricultura familiar, tende a valorizar a produção local, proporcionando a interação entre
produtor e consumidor, gerando laços de confiabilidade e amizade.
A comercialização através das cadeias curtas é um modo de fugir da padronização
agroindustrial imposto pelo sistema capitalista, além de ser uma fonte viável para a produção
ecológica que visa a mão de obra familiar, a diversificação da produção, autonomia dos
agricultores, preservação e valorização do meio ambiente mantendo a qualidade alimentar.
Os circuitos curtos são um meio para transformar os hábitos de consumo alimentares
da sociedade, porém faz-se necessário o incentivo de políticas públicas que possam apoiar a
produção ecológica e diluir os problemas de distribuição e comercialização, principalmente
àqueles produtores em fase inicial de transição agroecológicos.
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A COPERFAM como intermediadora na comercialização dos produtos oriundos da
agricultura familiar influencia na permanência dos agricultores no campo, pois a principal
renda para os produtores e para a cooperativa é angariada através do PNAE. Sem este
importante programa é possível que a cooperativa fechasse as portas e com isso muitos dos
agricultores migrassem para a cidade para trabalhar no proletariado, ou então passar a
comercializar no agronegócio.
Baseado nos conceitos apresentados neste trabalho, assim como na entrevista com o
presidente da cooperativa, o entendimento proposto pelo artigo é de que necessita-se maior
apoio dos governos, e carece-se de políticas públicas voltadas aos pequenos produtores, pois a
maior parte dos alimentos que consumimos no país é derivado da agricultura familiar, levando
em consideração, a qualidade dos produtos e o cuidado com o meio ambiente.
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CONDIÇÕES DE CONFORMIDADE AMBIENTAIS DA AVICULTURA DE CORTE:
UM ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
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GT12 – Agropecuária Sustentável
Resumo: A avicultura de corte é uma atividade agropecuária presente e significativa na região
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, se configurando um importante desafio
principalmente no manejo ambiental frente à promoção do desenvolvimento rural sustentável.
O presente artigo busca problematizar sobre a situação de conformidade ambiental dos
estabelecimentos produtores de aves de corte no município de São Domingos do Sul- RS. A
pesquisa foi desenvolvida com a aplicação de questionários aos agricultores familiares
produtores de aves de corte do município objeto de estudo. Sendo assim, identificou-se que os
agricultores apresentam preocupação com os aspectos ambientais envolvidos em suas
atividades produtivas, buscando licenciamento ambiental, manejando conforme prevê a
legislação os dejetos avícolas e realizando o Cadastro Ambiental Rural. As conclusões
apontaram que a maioria dos estabelecimentos estão à legislação ambiental.
Palavras-chave: Avicultura. Legislação ambiental. Sustentabilidade.
Abstract: Cutting poultry farming is a significant and present agricultural activity in the
Northwest region of the State of Rio Grande do Sul, creating an important challenge, mainly
in environmental management, in the face of the promotion of sustainable rural development.
This article seeks to problematize the environmental compliance situation of poultry farms in
the municipality of São Domingos do Sul, RS. The research was developed with the application
of questionnaires to the family farmers producing the cut birds of the municipality under study.
Thus, it was identified that farmers are concerned with the environmental aspects involved in
their productive activities, seeking environmental licensing, managing as provided by the
legislation poultry manure, carrying out the Rural Environmental Cadastre. The conclusions
pointed out that most establishments are in environmental legislation.
Key words: Poultry farming. Environmental legislation. Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO

As atividades agropecuárias, nas últimas décadas, vêm sendo alvo de constantes
questionamentos da sociedade, o que resultou em transformações importantes, inclusive, na
elaboração da agenda legislativa, visando normatizar, impor limites e criminalizar certas
práticas, especialmente, aquelas relacionadas a ampliação da fronteira agrícola por meio da
ampliação do desmatamento e ao manejo inadequado dos dejetos, oriundos dos
empreendimentos que optaram por atividades ligadas à produção de aves, suínos e na produção
de leite. Muitos desses questionamentos, impactam na condução dos processos produtivos em
face a necessidade desse conjunto de atividades, incorporar as demandas da produção
sustentável, uma exigência cada vez mais presente dos mercados consumidores.
O que tem se observado é que na área da produção de suínos, a demanda ambiental no
manejo dos sistemas produtivos e no manejo dos dejetos tem sido mais intenso que no segmento
de produção de aves (postura e corte). Devido ao enorme passivo ambiental dessas atividades,
a prática mais comum adotada pelo Estado, ao exigir o cumprimento da legislação ambiental,
tem sido a implementação de termos de ajustamento de conduta (TAC), utilizados para a
conquista de licenciamento ambiental. Esse dispositivo permite a adoção de prazos mais
alongados, que permitam a elaboração de investimentos necessários à adequação da
infraestrutura de produção. Sem essa estratégia, teria- se um grave problema socioeconômico à
conjunto expressivo de produtores, se a opção for a paralisação das atividades.
Contudo, a exigência de cuidados com a demanda ambiental veio para ficar, os
mercados cada vez mais estão a exigir dos produtores de aves de corte, a adoção de Boas
Práticas de Produção (BPPs) na condução e produção da avicultura de corte, devido a sua
expressiva presença brasileira no mercado nacional e internacional.
Dessa forma, esse artigo objetiva problematizar sobre a situação de conformidade
ambiental dos estabelecimentos produtores de aves de corte no município de São Domingos do
Sul (RS), ao levantar dados quantitativos junto aos produtores.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Avicultura de corte, mudanças e contrariedades
A carne de frango é o segundo tipo de carne mais consumida no mundo. Dos 89.981
milhões de toneladas, os Estados Unidos é o primeiro produtor mundial (18.596 milhões de
toneladas), o Brasil é o segundo com 13.056 milhões de toneladas, sendo que 66,9% são
destinados ao mercado interno (42,07 per capita) e 33,1% para o mercado externo, (ABPA,
2018). Significa dizer, o setor tem uma importância fundamental para a economia do país.
No entanto, ainda que pese à relevância socioeconômica desse segmento agropecuário,
em termos ambientais, o desafio é enorme na medida em que a existência de programas de
manejo ambiental em nível de propriedades é bastante tímida. Isso ocorre em grande parte,
devido à ausência de licenciamento ambiental específico para a atividade nos estados; há
poucos profissionais especializados em manejo ambiental de atividades avícolas; o nível de
escolaridade formal da grande maioria dos avicultores é muito baixa. Esses fatores conjugados
dificultam a incorporação de estratégias de uso adequado dos ativos e bem naturais, e de
mudanças nos sistemas de produção agropecuária.
É sabido que a baixa escolaridade dificulta a transferência de conhecimentos e
tecnologias ambientais; a disponibilidade de conhecimento técnico e científico que tenha como
foco o manejo ambiental da produção de aves é reduzido no país. De forma, essas deficiências
inibem a tomada de decisão na elaboração de legislação ambiental exequível e adequada que
aumenta a intensidade dos conflitos. Dessa forma, a conformidade ambiental deve ir além da
obtenção da licença para atividade. Além da necessidade do licenciamento, o produtor terá́́́ que
cumprir o Código Florestal, as exigências constantes na Política Nacional de Recursos Hídricos.
Devem cumprir de igual forma, a legislação sanitária e todo o conjunto de portarias, instruções
normativas, resoluções dos várias secretarias e ministérios que possuem poder coercitivo e
punitivo sobre os produtores (PALHARES, KUNZ, 2011). Isso posto, significa afirmar, não é
trivial o cumprimento do cipoal da legislação ambiental brasileira, que é agravada pela ausência
de instrumentos de apoio e financiamento aos produtores para investimentos em adequação e
melhoria da infraestrutura produtiva.
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Toledo (2017) defende que a proteção aos bens naturais é designada e classificada como
direitos difusos e coletivos, e está expresso no artigo 225 da Constituição Federal de
1988, o qual manifesta que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 1988). O texto é uma alusão clara à ideia polissêmica de desenvolvimento
sustentável. O que está posto como um fato social é o conflito permanente conferido pelo direito
à propriedade privada, que erroneamente atribui a ideia de utilização individual dos bens da
propriedade para uso e acumulação privada da forma que melhor convier. Assegura o direito
expresso, mas exige de igual modo, o cumprimento da função social e ambiental da
propriedade. Esses dispositivos constitucionais disciplinam e limitam o exercício de posse e
uso na tentativa de garantir o bem coletivo.
A urgência da demanda ambiental está na premissa, percebida por poucos, que o uso
ilimitado está esgotando rapidamente os ativos e bens naturais na medida em que são finitos, e
com o tempo decreta a tragédia comum a todos, abordagem utilizada por Hardin (1968) para
exemplificar e interpretar os limites e efeitos da ambição individual no uso de pastos comunais,
pois “[...] Cada homem está preso em um sistema que o compele a aumentar seu rebanho
[necessidades] sem limites - num mundo que é limitado”. (HARDIN, 1968, p. 4). Isso significa
a necessidade da compressão dos desejos e expectativas em uma sociedade consumista que
aposta e caminha na direção do “mais e do melhor”.
No caso dos mundos da produção de alimentos, ainda em que pese à polêmica, o fato é
que as sucessivas revoluções agrícolas, desde o neolítico até os dias atuais, conseguiram
acumular conhecimentos que extrapolaram a produção de alimentos a um patamar nunca
imaginado. Por outro lado, os reflexos deletérios, igualmente não pensados e traduzidos nos
impactos causados ao meio ambiente e na saúde, na medida em que as necessidades exigidas
na produção de alimentos estão longe de serem reduzidas diante da demanda crescente.

2.2 Desenvolvimento Sustentável
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A preocupação com os aspectos ambientais das atividades produtivas ainda é recente,
principalmente no Brasil e demais países de terceiro mundo. Foi com o livro a “Primavera
Silenciosa de Rachel Carson publicada em 1962, que conectou os mundos da produção agrícola
com os impactos produzidos no meio ambiente. Em 1972 foi realizada a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia, o primeiro encontro
internacional que buscou discutir a relação homem e meio ambiente (COUTINHO, 2009). No
evento, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PMUMA), cujo
objetivo buscava coordenar as ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de
promoção do desenvolvimento sustentável, por meio das sete áreas principais: mudança
climática, desastres e conflitos, manejo de ecossistemas, governança ambiental, substâncias
químicas e resíduos, eficiência no uso dos recursos e meio ambiente sob estudo.
A partir da Conferência de 1972, por meio da elaboração da Declaração de Estocolmo,
emerge os princípios norteadores para a proteção e conservação ambiental, os problemas e
conflitos começaram a ser encarados de outra forma, tendo repercussão, inclusive, na legislação
brasileira. No Brasil, abre-se espaço para a criação da Política Ambiental, a qual foi instituída
em 1981, por meio da Lei Federal nº 6.938/81, (BRASIL, 1981), estabelecendo a criação de
estruturas, órgãos ambientais e instrumentos de controle de impactos, assim como princípios e
diretrizes de atuação em prol da proteção do ambiente (PASQUALI, 2018). O que se pretende
com essa perspectiva é aludir ser possível controlar os impactos, na medida em que há uma
crença que o atual modelo de desenvolvimento seja capaz de controlar as ameaças de uma
sociedade de risco (BECK, 2010), por meio do uso da tecnologia adequada.
Mas, coube a Comissão das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD), a Comissão Brundtland, quem em 1987 definiu no documento “Nosso Futuro
Comum” que “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias
necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). Dessa forma, essa visão política da ideia de
sustentabilidade tendeu a fazer contorcionismos teóricos, visando cobrir as diversas demandas
do conceito, especialmente, no tocante às crescentes necessidades econômicas da vida cotidiana
de consumo, amplamente monetarizadas, alinhadas com a urgência de não comprometer a
disponibilidade da oferta de recursos materiais e ambientais no futuro próximo.
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O caminho adotado
se revelou como uma expressão da dificuldade em viabilizar a sustentabilidade, na medida em
que a “[...] lógica da concorrência pela obtenção da maior rentabilidade no jogo da acumulação
privada da riqueza abstrata, as “propriedades sensíveis” das coisas naturais só interessam na
medida em que podem ser convertidas em coisas monetárias” (CARNEIRO, 2005, p. 33). Sob
a influência de paradigmas internacionais, o Brasil avançou, inclusive, na Constituição Federal
de 1988 (CF) ao elaborar um capítulo específico dedicado às necessidades de proteção e
conservação do meio ambiente.
O meio rural e as atividades econômicas voltadas, principalmente, à agricultura, também
iniciaram um processo de adequação (embora ainda lento e não uniforme), passando por vários
processos de evolução tecnológica, onde os atores buscam melhorar ambientalmente as práticas
utilizadas. Nesse sentido, Assis (2005, p. 76) destaca que “[...] isto implicou um acúmulo de
conhecimentos que possibilitasse, ao ser humano, dispor de tecnologias de produção agrícola
que diminuíssem as restrições ambientais a esta atividade”. Para tanto, as exigências se
estenderam a necessidade de produzir alimentos em qualidade e quantidade suficiente para
garantir os padrões nutricionais e a manutenção dos diferentes padrões de consumo, e do mesmo
modo, proteger os bens e ativos ambientais. No entanto, convém lembrar que as atividades
agropecuárias se transformaram em atividades econômicas regidas pela necessidade de gerar
excedentes, que via de regra, está secundarizando as demandas de uso racional e sustentáveis
dos ativos e bens ambientais.
Os impactos causados pelas atividades agropecuárias podem ser marcantes, quer sejam
pelas estratégias de uso da terra, quer seja pela produção de resíduos e dejetos que causam
impactos ambientais expressivos. A Resolução nº 01/86 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA, 1986), define o impacto ambiental como qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a
biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos
ambientais.
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Dessa forma, esse conceito se aplica adequadamente às atividades da avicultura de corte,
na medida em que produz dejetos, gás metano e outros resíduos sólidos (cama de aviário).
Contudo, as expressões dos impactos das atividades se estendem e influenciam sobre a
qualidade do meio ambiente e na vida em geral. De igual modo, reflete no cotidiano de quem
trabalha nos empreendimentos e na vida das populações próximas. Essa dimensão conceitual
ultrapassa a relação estritamente produtiva entre avicultura e meio ambiente, para além da
produção e manejo dos resíduos gerados na atividade, inclusive com a deposição de resíduos
no solo e na contaminação dos recursos hídricos.

3.

METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido na região Noroeste do Rio Grande do Sul. O bioma

é Mata Atlântica, o qual é intensamente degradado. O clima de acordo com Maluf
(2000), é do tipo subtropical sub-úmido com verões secos. O Município objeto de estudo é São
Domingos do Sul, possui área territorial de 78,952 km² e população de 2.926 habitantes, sendo
que destes 40% residem em zonas rurais do município (IBGE, 2010).
O público majoritário da pesquisa é caracterizado como agricultores familiares
conforme a Lei 11.326/2006 (BRASIL 2006) que é detentor de posse ou propriedade rural de
até quatro módulos fiscais, reside no estabelecimento rural ou aglomerado urbano próximo,
utiliza mão de obra e a gestão do trabalho predominantemente familiar e possuem renda em até
50% oriunda das atividades agropecuárias. Os dados de pesquisa mostraram que 100% dos
estabelecimentos rurais se enquadraram nos critérios da agricultura familiar, na medida em que
o modulo fiscal do município é de 20 hectares.
Esta pesquisa é do tipo explanatória, com caráter quali-quantitativo. Sendo que neste
tipo de pesquisa envolve: levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que
tiveram/tem experiências práticas com o problema pesquisado (GIL, 2007). Para este trabalho
utilizou-se a modalidade de estudo de caso por meio de entrevistas com agricultores que
trabalham com a atividade de avicultura de corte no município de São Domingos do Sul.
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Quali-quantitativo por que é uma combinação de pesquisa quantitativa onde busca
traduzir opiniões, visões e informações em números para analisa-las e qualitativa que engloba
a percepção e objetividade onde o sujeito pode expressar seus anseios e opiniões (GIL, 2007).

3.1 Levantamento de dados
Para o levantamento das informações a metodologia utilizada foi à realização de
questionários diretamente com os agricultores. O questionário foi importante ferramenta para
conhecer a realidade que os agricultores amostrados estão inseridos, contando com importantes
indicadores que foram fundamentais para o sucesso da pesquisa. Deponti e Almeida (2003)
defendem que os indicadores ambientais, sociais e econômicos podem ser utilizados como
instrumentos de medição e aferimento, que permitem a avaliação de um sistema em relação à
sustentabilidade que o mesmo pode oferecer.
Destaca-se, que os resultados encontrados foram através da compilação das informações
obtidas com a aplicação de questionário em 27 produtores de aves de corte do Município de
São Domingos do Sul, durante o mês de junho de 2019. Todos os produtores do Município
foram contatados e a amostra resultou a partir da disponibilidade do agricultor participar da
entrevista no período proposto.
Após a aplicação do questionário, o mesmo foi analisado para que se pudesse avaliar a
situação ambiental da avicultura de corte no município de São Domingos do Sul.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O estabelecimento de uma determinada atividade produtiva em uma região demonstra

as particularidades dos agricultores e suas familiaridades com a atividade. Para compreender a
situação de conformidade dos aspectos legais ambientais nas propriedades do município objeto
de estudo, algumas questões importantes foram levantadas.

4.1 Caracterização do Público Amostrado
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Dos agricultores amostrados identificou-se que a maioria possui um núcleo familiar
pequeno, sendo composto em sua maioria por duas pessoas da família que residem na
propriedade. Esse número chama atenção na composição familiar, pois quanto menor o número
de pessoas mais comprometida estará à sucessão familiar e consequentemente o futuro da
propriedade. Essa constatação reflete uma tendência que consolidada pelos dados do Censo
Agropecuário de 2017, que apontam o processo de envelhecimento das populações rurais. Os
dados revelam a redução na participação dos grupos de menores de 25 anos (3,30% para
2,03%), de 25 a menos de 35 anos (13,56% para 9,49%), de 35 a menos de 45 anos (21,93%
para 18,29%). Os grupos mais velhos de 45 a menos de 55 anos aumentaram (23,34% para
24,77%), de 55 anos a menos de 65 (20,35% para 24,01%), de 65 anos ou mais (17,52% para
21,41%), (IBGE, 2017).
Os aspectos sociais que norteiam a realidade dos agricultores amostrados são
fundamentais para se ter dimensão do nível de sustentabilidade envolvido, que no caso
específico da sustentabilidade, reprodução social e material dos estabelecimentos, no tocante a
sucessão geracional dos estabelecimentos rurais.
Considerando os aspetos físicos das propriedades 17 propriedades amostradas são
proprietários (62,9%), três delas possuem contrato de arrendamento (11,1%), uma possui
usofruto (2,7%), e seis não responderam (22,2%). Sendo assim é possível inferir que a maioria
dos produtores que trabalham na atividade de avicultura de corte são proprietários.
Essa condição pode ser atribuída a exigência de tempo ampliado para o retorno econômico dos
investimentos imobilizados, e a atividade estabelece a necessidade de alto volume de
investimentos financeiros. Essa demanda, via de regra é coberta com os recursos oriundos do
crédito rural (que exige garantias bancárias concretas), fundamental para a efetivação da
implantação ou manutenção da atividade
A análise da estrutura agrária na qual as propriedades estão inseridas é fundamental para
compreensão do contexto local, nesse sentido Hoffmann e Ney (2010) afirmam que a forma
como as propriedades rurais estão organizadas pode ser um importante indicativo da
distribuição da terra, refletindo o contexto social local. Sendo assim, na presente pesquisa
tivemos as seguintes distribuições em hectares das propriedades. (Figura 1).
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Figura 1 – Extratos de área dos estabelecimentos rurais (hectares).
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Fonte: Dados de pesquisa (2019).

Analisando as informações é possível observar que 55% dos agricultores amostrados
possuem estabelecimentos de até 20 hectares, o que caracteriza propriedades relativamente
pequenas, característica marcante da agricultura familiar. Dessa forma, pode-se inferir que a
avicultura de corte é uma alternativa de projeto produtivo que pode ser proporcionar viabilidade
socioeconômica às propriedades pequenas. Permite, inclusive, a viabilização da capacidade de
produção em escala, mesmo em áreas reduzidas, se constituindo em uma alternativa de matriz
geradora de renda monetária para os produtores. Os estabelecimentos com áreas maiores
possuem condições de se dedicara a outras atividades como, por exemplo, a produção de grãos
e ou gado de corte.

4.2 Expressão da atividade de avicultura de corte nas propriedades amostradas
Em relação à mão de obra utilizada na atividade produtiva, identificou-se que todos
trabalham na atividade de avicultura de corte dentro da propriedade e com mão de obra
exclusiva da agricultura familiar. Podendo destacar os avanços nas tecnologias de avicultura o
que demanda um número menor de trabalhadores envolvidos diretamente com a atividade,
possibilitando que a gestão e o trabalho sejam realizados exclusivamente pela família.
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A atividade de avicultura de corte representa para 11% dos entrevistados, 100% da renda
monetária gerada na propriedade. Para complementar a renda, o restante dos entrevistados
possuem outras atividades, sendo as principais demonstradas na Figura 2.
Figura 2 – Fontes geradoras de renda monetária além da avicultura de corte.
55%

35%

10%

Produção de Grãos

Bovinocultura de Leite

Agricultura para
Subsistência

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

4.3 Aspectos ambientais relacionados à manutenção da atividade

A Figura 3 mostra os dados relativos ao grau de importância atribuído pelos produtores
sobre o licenciamento ambiental, 71% informaram ser importante, 15% como muito
importante, 7% como nada importante e 7% consideram-se indiferentes com a questão
respondendo que não é nem muito nem pouco importante. A preocupação com os aspectos
ambientais das propriedades pode ser identificada na atividade de avicultura de corte, assim
como em várias outras atividades produtivas, as questões ambientais são muito importantes e
estão sendo exigidas.
Figura 3 – Grau de importância do Licenciamento Ambiental.
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Fonte: Dados de pesquisa.

A preocupação central dos produtores é obter o licenciamento ambiental da atividade,
sem a qual, não obtém a condição de contrair financiamento, caso necessitem. E mesmo para
quem usa recursos próprios (fora do crédito rural), corre-se o risco de ser alvo da fiscalização
dos órgãos ambientais e multado se estiver sem o licenciamento.
Sobre a preocupação ambiental, é possível destacar algumas informações relacionadas
ao impacto ambiental que a atividade pode causar e as ações preventivas. Em 74% das
propriedades, o licenciamento ambiental da atividade de avicultura de corte acontece por
iniciativa do próprio agricultor. Todas os estabelecimentos já realizaram o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) por ser uma imposição da Lei 12.651/2012 (BRASIL 2012).
Para os agricultores que possuem Áreas de Preservação Permanente (APP), informaram
ter realizado alguma ação para a restauração e preservação da mesma, por meio de ações para
proteger e conservar fontes de água a fim de garantir a qualidade e disponibilidade. Na maioria
dos casos o licenciamento ambiental da atividade de avicultura de corte, foi realizado pelo órgão
licenciador municipal, demorou até 6 meses para ser aprovado, possui validade de três a quatro
anos e teve um custo de até um salário mínimo (incluindo honorários técnicos e taxas de
licenciamentos).
Essas informações revelam que é demorado e oneroso para os produtores de aves de
corte, o licenciamento ambiental. A demora pode sugerir que as estruturas administrativas e
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burocráticas destinadas a atender as necessidades de gestão ambiental no município é
deficitária. Mesmo assim, para os produtores, o processo de licenciamento ambiental da
atividade de avicultura de corte é considerado relevante e previsto em estatuto legal, na medida
em que sem isso, as atividades da produção não podem ser desenvolvidas. Quando indagados
sobre a ocorrência de multas, todos os produtores entrevistados, nunca foram notificados sobre
alguma infração decorrente da atividade.
Em 1981, a Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), estabeleceu a Política e o Sistema
Nacional de Meio Ambiente, envolvendo a participação de municípios, estados e do Governo
Federal. A avaliação de impactos ambientais e o licenciamento fazem parte dos instrumentos
obrigatórios dessa política. Com base nessa lei e no Decreto nº 99.274/1990, (BRASIL, 1990)
que a regulamenta, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em sua competência
de estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Renováveis (IBAMA), normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
e supervisionada pelo referido instituto e de deliberar, sob a forma de resoluções, proposições,
recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio
Ambiente, por meio das deliberações das Resoluções nº 237/97 (CONAMA, 1997) e nº 305/02
(CONAMA, 2002).

4.3.1 Manejo e Gestão dos dejetos avícolas

Em relação à gestão dos dejetos da avicultura de corte Chapman (1996) destaca que os
mesmos componentes podem ser utilizados na nutrição das plantas como adubação orgânica.
Entretanto, os dejetos, quando mal manejados podem causar contaminação no solo, e da água,
citando como exemplo o nitrogênio e o fósforo. Para tanto, o manejo adequado dos dejetos é
fundamental para evitar impactos ambientais significativos como a contaminação do solo e
água, exigências cada vez mais presentes para as atividades agropecuárias.
Em relação à disposição final dos dejetos (especialmente a cama de aviário),
apresentados na Figura 4, 85% dos produtores possuem área própria para a disposição final dos
dejetos da atividade e todos declararam que realizam os procedimentos necessários, de acordo
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com a legislação ambiental vigente. A utilização dos dejetos pode ocorrer desde que haja um
planejamento e uma condução de acordo com a legislação para que não ocasione contaminação
do solo e da água. O material pode resultar em um produto comercial, como também, para
nutrição da produção de outras culturas na propriedade. Para produtores que utilizam uma parte
dos dejetos para comercialização e outra parte é utilizado na propriedade, foi selecionado a
opção “ambos destinos” em 41% da amostra, 15% comercializa.
Figura 4 – Local de deposição dos dejetos.
44%
41%

15%

Utiliza em áreas próprias

Ambos destinos

Comercializa

Fonte: Dados de pesquisa (2019).

A percepção de que o meio rural é um ambiente com desenvolvimento lento também
tem alterado com o passar dos anos. Em muitas propriedades já é possível visualizar que
principalmente a mecanização, utilização de tecnologia e especialização da mão de obra tem
ganhado força e alçado eficácia nos resultados obtidos. Nesse aspecto, é relevante lembrar que
o uso da tecnologia vem se tornando o principal elemento da Produtividade Total dos Fatores
(PTF). Souza et al., (2012), ao comparar os dados dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006,
anotou que o fator terra respectivamente caiu de 18,10% para apenas 9,6% (-8,5 pontos nos
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dez anos de análise). O fator trabalho passou de 31,3% para 22,3% (-8,9 pontos). No entanto,
a tecnologia, que explicava 50,6% dos fatores da produção em 1996, se elevou para 68,1% em
2006 (+17,5 pontos no período).
Em São Domingos do Sul, a tecnologia tem chegado à grande maioria dos produtores
por meio das empresas integradoras. Cada uma com suas particularidades e negociações
definidas com cada produtor que, muitas vezes, podem ser condições potencialmente
desfavoráveis aos produtores. Com o objetivo de normatizar essas relações, em 2016 foi
aprovado na Câmara dos Deputados, a Lei 13.288/2016, a Lei dos Integrados, (BRASIL 2016),
visando criar um regime de proteção legal aos produtores integrados.
Quando o assunto são as principais dificuldades relacionadas e encontradas durante o
processo de licenciamento ambiental, a grande maioria diz não ter encontrado dificuldades. Os
que responderam ter encontrado dificuldades, citam a burocracia, custos e falta de
conhecimento como principais problemáticas encontradas neste processo. Na concepção dos
agricultores, todas as propriedades estão adequadas ambientalmente, no tocante,
preferencialmente, as atividades ligadas à avicultura de corte.
As propriedades rurais que também podem ser chamadas de empresas rurais necessitam
agir estrategicamente para garantir a competitividade e sustentabilidade econômica. Quando
questionados sobre a opção de trocar a atividade produtiva principal, 70% dos produtores
responderam não querer trocar a atividade de avicultura de corte. Dos produtores que
responderam que trocariam, alguns citaram que migrariam para a produção de grãos. Essa
abordagem reflete o “saber fazer” dos produtores moldado por anos na condução das
atividades, o que igualmente denota a insegurança em optar por modalidades produtivas que
conhecem ou não manejam tecnicamente e representam riscos maiores.
No que diz respeito à indicação da atividade de avicultura de corte para outros
agricultores, a maioria, respondeu que sim, certamente indicaria a atividade. Para 59% dos
produtores que responderam sim, o maior motivo é o retorno financeiro. Os que responderam
que não, 40% citou o investimento financeiro necessário para realizar a atividade como o maior
motivo.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se pode verificar é que a grande maioria dos avicultores se preocupa com a

manutenção do meio ambiente onde estão alocados, como foi possível verificar nos dados
apresentados, em que a maior parte dos avicultores respondeu buscar licenciamento ambiental
por iniciativa própria. Do mesmo modo, mantem área de preservação permanente (APP) e
possuem alguma ação para manutenção de nascentes. Todos os entrevistados realizaram o
Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo que a maioria acredita ser importante o processo de
licenciamento ambiental na atividade de aves de corte. Pode-se perceber também que a maioria
dos avicultores não vê sucessão familiar nesta atividade, tornando cada vez mais crônico o
problema relacionado ao êxodo rural.
Identificou-se que o processo de desenvolvimento rural de forma sustentável é uma
questão bastante ampla, porém os agricultores, mesmo se deparando com dificuldades gerais
da atividade, estão mobilizados e buscam contribuir com a redução dos impactos causados pela
avicultura de corte.
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COOPERATIVAS POPULARES COMO FORMA DE ACESSO AOS MERCADOS
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
POPULAR COOPERATIVES AS A WAY TO ACCESS MARKETS FOR FAMILY
FARMING
Las cooperativas populares como una forma de acceder a los mercados para la agricultura
familiar
Les coopératives populaires comme moyen d'accéder aux marchés de l'agriculture familiale
Ijean Gomes Riedo447
Karine Silva Moreira448
Clério Plein449
Aldi Feiden450

GT4 – Movimento sociais, reforma agrária e movimento no campo
Resumo
Os agricultores familiares são protagonistas na diversidade de produção de alimentos
diversificados no meio rural. Estes exercem importante função social e econômica ao
desenvolvimento local, regional e nacional. Nesse contexto, este estudo busca compreender
como os aspectos culturais influenciam no desenvolvimento local entre cooperativas populares
e a agricultura familiar. O estudo trará elementos teóricos para discutir num ensaio teórico.
Observa-se que as relações mercantis da sociedade ocorrem de forma top-down, ou seja, são
regidas por forte atuação do capitalismo moderno. Nota-se a ausência de políticas públicas de
Estado permanentes e continuadas que garantam a erradicação da marginalização de
trabalhadores rurais e a promoção das identidades culturais na interação: reciprocidade,
redistribuição e troca para os agricultores familiares e as cooperativas populares.
Palavras-chave: Mercados, Identidades Culturais, Cooperativas Populares, Agricultores
familiares.
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Abstract
Family farmers are protagonists in the diversity of food production in the rural environment.
These exert an important social and economic function to local, regional and national
development. In this context, this study seeks to understand how cultural aspects influence the
local development between popular cooperatives and family farming. The study will bring
theoretical elements to discuss in a theoretical essay. It is observed that the mercantile relations
of the society occur in an cima-baixo way, that is, they are governed by the strong performance
of modern capitalism. It is noted the absence of permanent and continuous state public policies
that guarantee the eradication of the marginalization of rural workers and the promotion of
cultural identities in the interaction: reciprocity, redistribution and exchange for family farmers
and popular cooperatives.
Keywords: markets, cultural identities, popular cooperatives, family farmers.
Resume
Los agricultores familiares son protagonistas en la diversidad de la producción de alimentos en
el medio rural. Estos ejercen una función social y económica importante para el desarrollo local,
regional y nacional. En este contexto, este estudio busca comprender cómo los aspectos
culturales influyen en el desarrollo locale entre las cooperativas populares y la agricultura
familiar. El estudio traerá elementos teóricos para discutir en un ensayo teórico. Se observa que
las relaciones mercantiles de la sociedad ocurren de up-down, es decir, se rigen por la fuerte
actuación del capitalismo moderno. Se observa la ausencia de políticas públicas estatales
permanentes y continuas que garanticen la erradicación de la marginación de los trabajadores
rurales y la promoción de las identidades culturales en la interacción: reciprocidad,
redistribución e intercambio para los agricultores familiares y las cooperativas populares.
Palabras clave: mercados, identidades culturales, cooperativas populares, agricultores
familiares.
Résumé
Les agriculteurs familiaux sont les protagonistes de la diversité de la production alimentaire en
milieu rural. Celles-ci exercent une fonction sociale et économique importante sur le
développement local, régional et national. Dans ce contexte, cette étude cherche à comprendre
comment les aspects culturels influencent le développement locaux entre les coopératives
populaires et l'agriculture familiale. L'étude apportera des éléments théoriques à discuter dans
un essai théorique. On observe que les relations mercantiles de la société se font de manière updown, c'est-à-dire qu'elles sont régies par la forte performance du capitalisme moderne. On note
l'absence de politiques publiques permanentes et permanentes garantissant l'éradication de la
marginalisation des travailleurs ruraux et la promotion des identités culturelles dans
l'interaction: réciprocité, redistribution et échange pour les agriculteurs familiaux et les
coopératives populaires.
Mots-clés: marchés, identités culturelles, coopératives populaires, agriculteurs familiaux.
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Introdução
A agricultura familiar451 desponta como uma importante economia local e regional no
Brasil. Isso se torna realidade quando analisamos o Censo Agropecuário 2006 e 2016, a qual
apresenta uma importante mantenedora do desenvolvimento interno do país. Fato que
pesquisadores 452 consideram de extrema relevância estudar essa economia oriunda da
agricultura familiar. As formas que esses agricultores familiares utilizam para comercializar sua
produção, excedente 453 ou não, faz luz as discussões acerca da literatura sobre a união de
produtores, os aspectos culturais e a eliminação de atravessadores ou intermediários (PLEIN,
2010, p.100).
Nesse contexto, o objetivo desse ensaio é compreender como os aspectos culturais
influenciam no desenvolvimento454 local entre cooperativas populares e a agricultura familiar.
Posto isso, para tratar sobre esses elementos teóricos o trabalho está dividido em dois
momentos: na primeira sobre os desdobramentos das cooperativas populares; na segunda
discorre sobre os aspectos culturais locais dos agricultores familiares para o seu
desenvolvimento através de cooperativas populares.
Desdobramentos das cooperativas populares
O (re)surgimento de organizações de trabalho associado e cooperativas ligadas a
movimentos de resistência dos trabalhadores foi iniciado em 1990, inseridos na perspectiva de
organização de uma autêntica economia social (CHIARIELLO, 2008). Para tanto, o estímulo
dos agricultores familiares para a lente de driblar a lente capitalista se deu pelas novas práticas
econômicas relacionadas a comercialização diferenciada (TARIFA e SCHALLENBERGER,
2016).
Neste sentido, o estudo da obra de Chayanov nos faz refletir que:
“[...] era necessária a cooperação entre vários trabalhadores, explica o anfitrião a
seu suposto visitante norte-americano, os camponeses tinham organizado

“A categoria da agricultura familiar está sujeita a múltiplas definições que apenas confundem o conceito”
(CARMAGNANI, 2008).
452
Ler Chayanov, Polanyi, Ploeg, Schneider, Plein.
453
“Essa produção para o mercado, que para os camponeses era mais esporádica, com a venda de alguns
excedentes, aumenta cada vez mais” (PLOEG, 2010).
454
North (1990) traz a abordagem de desenvolvimento relacionado à Nova Economia Institucional, que insere a
relevância das instituições e organizações no processo de inovação. Neste estudo foi utilizada a definição de
desenvolvimento por North.
451
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cooperativas, particularmente no que se refere à produção industrial na qual seria
ingênuo contar com o renascimento da produção familiar”. (ABRAMOVAY,
1998). Grifo dos autores.

A leitura realizada por autores liberais diziam respeito ao caráter transitório desse
movimento, historicamente utilizado para demonstrar a marginalização do mercado aos
trabalhadores informais. Pois, para Polanyi, grande teórico social e que realizou análises
comparativas entre as economias dos séculos XIX e XX, a insistência que:
“[...] a criação de um mercado autorregulado para a mercantilização da terra, do
trabalho e do dinheiro exigia nada menos que a subordinação da sociedade às
exigências da economia de mercado.” (POLANYI-LEVITT, 2014).

Isso faz com que refletimos em fontes de comercialização associativas, como um
paliativo para o desemprego decorrente de inúmeras impostas do próprio capitalismo moderno.
Polanyi ainda discorre que:
“Antes do surgimento do capitalismo industrial, os mercados nunca eram mais do que
acessórios para a vida econômica. Nesse sentido, a economia de mercado
generalizada do capitalismo moderno nasce como uma exceção. Como „progresso‟
(leia-se „eficiência‟) conquistou o „habitat‟ (leia-se „segurança‟); e trabalho, terra
e dinheiro - e os essenciais da vida - foram mercantilizados” (POLANYI-LEVITT,
2014).

O amortecimento das tensões sociais a essas cooperativas se abririam apenas em dois
caminhos de “tomadas de decisão”: a) a cooperativa cresce e se ajusta à mesma lógica da
empresa capitalista, subordinando a racionalidade social à racionalidade técnica, via adoção
sistemática dos postulados da competição globalizada, impondo deformações crescentes aos
seus princípios; b) ou a cooperativa não cresce e torna-se inviável no plano econômicofinanceiro
por não adotar as ferramentas de gestão competitivas (CARMAGNANI, 2008; CHIARIELLO,
2008).
Cooperativas populares: Mercados para a Agricultura familiar
Quando se fala em “mercados” e agricultura familiar, por diversas vezes refletimos em
fatores que desconstroem aquilo que se acreditava ser a troca de produtos (ESCHER e
SCHNEIDER, 2011).
No texto de Eid (2007), os autores contemporâneos já debruçavam esforços em
observar o ciclo de vida das cooperativas, que passava a ser encarado como de pequenas e
médias empresas mercantis, que se constituem, mas abrevia sua existência, vindo a falência
organizacional.
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Em detrimento, Dal Ri e Vieitez (2008) apontaram quatro causas prováveis para o
surgimento e expansão das organizações de trabalho associado: o desemprego estrutural; a
precarização do mercado de trabalho; a autonomização do trabalho e a ideologia. A partir dessas
variáveis, surgiam às cooperativas ditas populares, que são organizações de trabalho solidário
e de ajuda mútua, formadas por trabalhadores economicamente marginalizados, desempregados
ou subempregados, em busca da aquisição de renda e trabalho (SINGER, 2002).
Sob essa ótica, os agricultores familiares se associam constituindo a força de trabalho
para o enfrentamento das barreiras do sistema capitalista e este é o principal recurso de que
dispõem, a união (FREITAS e FREITAS, 2013). E o Estado, sendo o regulador, precisa ter um
papel fundamental no desenvolvimento sustentável dos e para os agricultores familiares,
conforme Carmagnani (2008), pois deve estabelecer políticas públicas permanentes para dar
condições que cooperativas populares concorram com o mercado local e regional:
Carmagnani (2008):
“1. A agricultura familiar não é dominada, mas
apenas condicionada pela extensão da
terra.
2. Tem a capacidade e os meios para projetar
diferentes maneiras de explorar a unidade.
3.
Apresenta a capacidade de integrar novos
produtores na agricultura familiar,
desde que os programas promovam a flexibilidade
na relação mão-de-obra-terra e mão-de-obra e
tenham baixo conteúdo assistencial.
4.
A flexibilidade dos fatores de produção
caracteriza a agricultura familiar como uma
agricultura de mercado com objetivos semelhantes
aos da agricultura empresarial. Portanto, não há
conflito entre a agricultura familiar e o mercado,
uma vez que a primeira está imersa na segunda.”
(CARMAGNANI, 2008).

O autor destaca pontos que norteiam o necessário para o trabalho cooperado entre os
agricultores familiares e para possuir um caráter transformador, pois precisam produzir de
forma igualitária e aferirem renda, usufruída e reinvestida em benefício do grupo em relação ao
mercado. Ainda o autor, essa estratégia proporcionará maior flexibilidade, integrando o
trabalho remunerado familiar e não familiar, aumentando o trabalho e a dotação fundiária, bem
como a relação de trabalho, terra e capital.
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As relações construídas entre as pessoas adquirem maior relevância e os valores
igualitários e democráticos são privilegiados em detrimento dos critérios de racionalidade
capitalista (SINGER, 2002).
A ação conjunta de trabalhadores rurais associados pode ser encontrado no
agrupamento de trabalhadores em cooperativas vinculadas ao processo de reforma agrária
(CHIARIELLO, 2008). Para Eid et al. (2006), a organização desses trabalhadores em
associações e cooperativas populares é uma sistemática capaz de lutar a favor do
desenvolvimento dos assentamentos rurais.
Identidade cultural: Princípio da gestão de cooperativas populares
A organização do trabalho e a autogestão pelos cooperados influenciam na identidade
das cooperativas populares, que necessitam intensificar ações e capacitações empáticas de modo
a reduzir os conflitos nos grupos de trabalhadores. (SINGER, 2002, CHIARIELLO, 2008).
Vários tópicos são levantados para definição de objetivos que apontem para outra concepção de
racionalidade, alocando no centro da reprodução ampliada a humanidade (TARIFA e
SCHALLEMBERGER, 2018). Neste sentido, Coraggio (2006) discorre que há formas de
organização produtiva como uma alternativa ao processo de domínio do mercado, em que a
sociedade mercantilizada e a squeeze se apresentam como a verdadeira natureza humana
(PLOEG, 2012).
Segundo Chayanov (1966) e com as considerações de Polanyi (SCHNEIDER E
ESCHER, 2011), as cooperativas populares requerem sistematizar suas ações focando seu
espaço no desenvolvimento local em que se encontram, priorizando ações de aproximação dos
eixos sustentáveis, rejeitando os apelos do pensamento dominador do mercado globalizado.
Transferir as responsabilidades do desenvolvimento rural aos dominadores de grandes
concentrações de áreas de terras no meio rural, carateriza transferir o poder para as
megaestruturas (LISBOA, 2005). Na contramão dessa transferência nota-se que os pequenos
agricultores familiares ficam a margem de expectativas de qualidade de vida no campo e apoio
ao desenvolvimento de suas produções rurais. Neste contexto Chayanov (1966) enfatiza que
“na organização de uma propriedade familiar um dos seus elementos é fixo, pois depende do
tamanho da família, o que obriga a colocar os outros fatores - terra e capital - na melhor relação
possível com o elemento fixo, ou seja, a quantidade de trabalho disponível para uma
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propriedade familiar”. Daí a inserção comunitária e a ação política dos agricultores familiares,
como fatores culturais, para ser uma resposta aos efeitos destrutivos do comércio moderno.
Fatores culturais de cooperativas populares como desenvolvimento rural
No livro “a teoria das cooperativas camponesas” de Chayanov (2017, p.81), o
camponês detinha conhecimentos de autogestão para administrar seu próprio negócio, ou seja,
os produtores camponeses tinham um “certo plano organizativo”. Nesse momento faz-se pensar
a questão de como era realizada essa gestão, sobretudo, sob a qual perspectiva o autor ressalta
a “administração da propriedade”.
A perspectiva do autor fica em face das produções realizadas pelo camponês, onde
realizando a transação em moeda, “todas as despesas [da produção] são divididas”. Porém, notase é que a produção em pequena escala requer “grande atenção e acompanhamento individual”.
Isso traz à tona que para potencializar a produção em pequena escala são necessários união de
produtores, o que é denominado como cooperação (CHAYANOV, 2017, p.85).
Conforme a figura 1, Wilkinson (2008), os mercados fazem referência a dois tipos de
abordagem: a) exógena: as instituições locais são executoras de ações e projetos de
desenvolvimento formulados por atores externos. A agricultura familiar e as cooperativas
populares se ajustariam às grandes cadeias produtivas, atendendo à produção de commodities;
b) endógena: as instituições locais/regionais seriam centros de conhecimento e experiência,
motivando a ação das atividades com autonomia quanto ao direcionamento de sua produção.

Figura 1 - Uma tipologia de mercados para agricultura familiar
Fonte: Wilkinson (2008, p.17)
Em detrimento ao sistema de megaestruturas de Lisboa (2005), a agricultura familiar
e as cooperativas populares, no contexto da reforma agrária, surgiriram como indutoras do
desenvolvimento rural, caracterizadas por outros aspectos, tais como “[...] localização no meio
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rural, a utilização de máquinas e equipamentos em escalas menores, procedência própria da
matéria-prima em sua maior parte, ou dos vizinhos, processos artesanais próprios, utilização da
mão de obra da família” (MIOR, 2005, p.191).
A dualidade entre as abordagens exógena e endógena relaciona o empoderamento nas
dimensões econômica e social. Constata-se que o modelo de desenvolvimento endógeno pode
equilibrar forças externas e locais, sistematizando uma configuração estrutural econômica e
social para atingir o desenvolvimento sustentável (CHIARIELLO, 2008).
Atores e Mercados locais e regionais: O desenvolvimento rural da agricultura familiar
Os ensinamentos de Polanyi (2012) no livro “a subsistência do homem” traz a ideia de
que o mercado foi induzido através de contratos mercantis, onde estabelecia sistemas de trocas
de mercadorias. Porém, o mesmo autor define que existia uma relação de reciprocidade que
configurou o mercado, ou seja, os laços familiares fomentaram a institucionalização de
“minimizar a rivalidade e o conflito, maximizando a alegria de dar e receber presentes” (pag.
98). Enfim, o autor diz que a “produção e a distribuição de bens materiais estavam enraizadas
em relações sociais de natureza não econômica” (pag. 100). Sendo assim, observa-se que as
relações eram familiares, mas efetivamente as relações comerciais começaram a partir desse
estabelecimento de trocas [presentes] entre os familiares.
Nessa ótica, o autor continua discorrendo que o comércio originou-se, pois as
populações tinham interesse em “adquirir ou importar os produtos de seus vizinhos”. Isso faz
com que surgisse o “império”, métodos de comercialização de produtos através de negócios
mercantis (POLANYI, 2012, p.135).
“A obra mais conhecida de Chayanov (1925/1986) começa relatando um episódio
familiar a quem trabalha com a economia do desenvolvimento: a suposta resistência
dos camponeses à adoção de inovações técnicas. Os agricultores da região de Perm
recusavam-se a adotar uma inovação que, no entanto, lhes economizaria uma
quantidade imensa de trabalho, a máquina de trilhar cereais.” (ABRAMOVAY,
1998).

Os agricultores familiares, dentro de uma vertente envolvedora de conhecimentos
locais e externos são resistentes à adoção de inovações tecnológicas. Diante do exposto, notase
que o Estado necessita propiciar fontes de fomento e capacitação para que desmistifique o fator
tecnologia e inovação aos aspectos culturais identitários da população rural, apropriando-se do
valor adicional gerado.
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Os desenvolvimentos locais denotam mudanças ou adaptações nos aspectos culturais
da população. Chiariello (2008) discorre que existem três termos diferenciados na abordagem
local: a) desenvolvimento no local: os atores desenvolvem-se fisicamente num local enquanto
houver aferição de lucro; b) desenvolvimento para o local: projetos de curta duração que trazem
benefícios para as comunidades locais; c) desenvolvimento local: possibilita a aglutinação da
comunidade para o desenvolvimento de iniciativas solidárias.
O debate acerca do desenvolvimento local na lente das cooperativas populares
propiciam o desenvolvimento de ações visando o mercado local e a intercooperação 455 , as
cooperativas populares passam a conceber o princípio da autogestão. Ainda, direcionam seus
esforços para a construção de mercados que fiquem na contramão da lógica capitalista.
Portanto, buscam atender a demandas específicas, locais, produzindo artigos
diferenciados e customizados, de acordo com as singularidades regionais e culturais. As
cooperativas populares, formadas por essas iniciativas, não são de forma vertical, inseridas em
processos amplos de produção de commodities ou dominadas por grandes atores industriais,
mas sim horizontal, com suas atividades imersas nos princípios do desenvolvimento das
economias locais (MIOR, 2005).
Portanto, nas cooperativas populares as atenções estão voltadas à gestão democrática,
onde todas as decisões são tomadas a partir de consenso entre os produtores rurais (SINGER,
2002). Não obstante mencionar que “[...] no funcionamento de empresas associativas é a
permanente contradição entre a forma de gestão (se democrática ou tecnocrática) e o resultado
econômico (nível de eficiência econômica da empresa)” (CHRISTOFFOLI, 1998, p.7).
Em oposição a este movimento, os empreendimentos podem vislumbrar novos campos
de atuação, inserindo-se em espaços econômicos locais. Nestes, as novas combinações de
produção em cadeias produtivas solidárias teriam acesso a mercados em escala micro,
atendendo a necessidades regionais, por sua vez não delimitadas pela ação das grandes empresas
oligopolicas (CHIARIELLO, 2008).

“A Intercooperação ou Cooperação entre Cooperativas potencializa a nível macro a cooperação intraorganizacional inerente às cooperativas.” (BRAGA, 2010).
455
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As cooperativas populares, sob essa orientação, teriam o direito de optar por uma
racionalidade técnica que atendesse aos compromissos firmados com seus cooperados, os
trabalhadores da cooperativa.
Considerações finais
As cooperativas populares quando atuam sob a ótica das atividades locais, esses
empreendimentos valorizam as identidades culturais das comunidades e as pessoas. A dinâmica
desses stakeholders cooperativistas – atores ligados interno e externamente às cooperativas - é
fundamental para o engajamento de grupos numa causa e o enfrentamento frente ao mercado
capitalista, na ótica que marginaliza ou exclui trabalhadores da sociedade megaestrutural.
Roga-se que as três formas de integração: reciprocidade, redistribuição e troca, de Karl
Polanyi, fiquem num majestoso seio dos agricultores familiares e que o Estado possa tracejar
metas e rumos que apoiem e incentive através de políticas públicas permanentes ou continuadas
para o desenvolvimento rural sustentável.
Enfim, se considerados os aspectos dos agentes inseridos no ambiente institucional a
partir de suas decisões racionais limitadas, todas as características internas relacionadas, bem
como os aspectos externos que influenciam as mudanças necessárias, a melhor performance
econômica refletiria em melhores resultados e desenvolvimento social aliado ao
desenvolvimento local/regional, com base na relevância dos aspectos culturais das instituições
e organizações.
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DESENVOLVIMENTO DE COXINHAS DE MANDIOCA SEM GLÚTEN ACRESCIDA COM
ORA-PRO-NÓBIS: UMA NOVA ALTERNATIVA PARA O PÚBLICO DE CELÍACOS E À
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
THE DEVELOPMENT OF GLUTEN-FREE CASSAVA DRUMSTICKS INCREASED
WITH THE ORA-PRO-NOBIS: A NEW ALTERNATIVE FOR THE CELIAC PUBLIC AND FOR
THE FAMILY AGROINDUSTRY
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Grupo de Trabalho 7: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR; CULTURA
ALIMENTAR: INTERFACES NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS
Resumo
Os maus hábitos alimentares vêm desencadeando aumento progressivo de indivíduos com
doenças crônicas não transmissíveis, e alergias e intolerâncias alimentares, entre estas a doença
celíaca. O estudo teve por objetivo desenvolver uma coxinha de frango sem glúten, utilizando
a mandioca, acrescida com a ora-pro-nóbis, agregando valor nutricional ao alimento, e
possibilitando uma nova alternativa para o público de celíacos e às agroindústrias familiares.
Para atestar a aceitação do produto, composição nutricional e qualidade foram realizadas as
análises sensorial, bromatológicas e microbiológicas. Para análise sensorial elaborou-se as
coxinhas na forma frita e assada, sendo que a frita obteve aceitação e intenção de compra
superior. As análises bromatológicas da coxinha frita demonstraram teor de gordura e proteínas
inferior à convencional, e as análises microbiológicas mostraram-se adequadas à legislação
vigente. Conclui-se que a coxinha de mandioca acrescida com ora-pronóbis é um potencial
produto para a agroindústria familiar e para o público de celíacos.
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Abstract
Poor eating habits have been triggering a progressive increase in individuals with chronic noncommunicable diseases, and food allergies and intolerances, among which is celiac disease.
The study aimed to develop a gluten-free chicken drumstick, using cassava, added with orapro-nobis, adding nutritional value to food, and enabling a new alternative for the public of
celiac and family agribusinesses. Sensory, bromatological and microbiological analyses were
performed to attest to the acceptance of the product, nutritional composition and quality. For
sensory analysis, the drumsticks were prepared in fried and baked form, and the fried food
obtained acceptance and superior purchase intention. The bromatological analyses of the fried
drumsticks showed a lower fat and protein content than the conventional ones, and the
microbiological analyses were adequate to the current legislation. It is concluded that the
cassava drumstick added with ora-pro-nobis is a potential product for the family agribusiness
and for the celiac public.
Key words: Family farming, Celiac disease, Unconventional food crops.

1. INTRODUÇÃO
O aumento da concentração de pessoas nos grandes centros urbanos, associada à
participação das mulheres no mercado de trabalho vem induzindo mudanças nos padrões de
vida e comportamentos alimentares da população (SANTOS et al., 2011).
Tais mudanças nos padrões alimentares, de produção e consumo, vêm desencadeando
uma série de doenças crônicas relacionadas aos maus hábitos alimentares, como diabetes,
hipertensão, hipercolesterolemia, sobrepeso e obesidade, doenças cardiovasculares, além de
alergias, intolerâncias e hipersensibilidade alimentares (NEUMANN et al., 2002). Dentre estas,
cita-se o aumento progressivo de indivíduos portadores de doenças celíaca, patologia
caracterizada pela intolerância permanente das proteínas contidas no glúten (RAUEN et al.,
2005).
A doença celíaca pode atingir pessoas de qualquer idade e sua manifestação depende
não só do uso do glúten na dieta, mas também da presença de fatores genéticos, imunológicos
e ambientais (RAUEN et al., 2005). O tratamento da doença inclui a exclusão do glúten da
dieta, sendo que a maior dificuldade na alimentação dos celíacos está no acesso aos produtos
elaborados com substitutos da farinha de trigo e que apresentem características sensoriais
agradáveis ao consumidor (FERREIRA et al., 2009).
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Diante do exposto, observa-se que a produção de alimentos isentos de glúten é um mercado
potencial no ramo alimentar (PEREIRA, 2014), sendo assim confere uma possibilidade de
diversificação da produção, não somente para empresas de grande porte, mas para as agroindústrias
familiares.
Deste modo infere-se a importância dos produtores familiares conhecerem as
necessidades do mercado e de seus consumidores, produzindo assim um produto de qualidade,
que atenda suas demandas, expandindo o comércio e atraindo novos consumidores em busca
do seu produto, beneficiando o produtor e o consumidor (ORSOLIN, 2006).
O envolvimento da agroindústria familiar neste cenário possibilita uma nova opção no
momento da escolha dos produtos pelos celíacos, bem como a permanência dos agricultores
familiares no campo, em que o processo produtivo é realizado em função do trabalho familiar
produzindo assim alimentos processados com qualidade e agregação de valor, gerando renda
adicional através da comercialização, sobretudo, em feiras livres ou ainda no mercado
institucional (PIES, 2006; CHIARELLO, 2008).
Dentre os lanches mais consumidos no Brasil está a coxinha, sendo encontrada
facilmente em lanchonetes, supermercados e padarias (GONÇALVES, 2013), porém entre os
ingredientes da sua composição está a farinha de trigo que contém glúten, o qual deve ser isento
das dietas de indivíduos com doença celíaca.
Assim sendo, uma alternativa nutricionalmente viável é a substituição da farinha de
trigo, principal ingrediente usado na coxinha tradicional, pela mandioca (Manihot esculenta),
uma planta de origem Sul-Americana, que constitui-se em uma hortaliça muito apreciada na
culinária brasileira a qual é a base de diversos pratos. As suas raízes são ricas em carboidratos
e fibras, não contém glúten e é uma matéria prima de baixo custo, o que tornaria um produto
final acessível para o público de celíacos.
Dados da Embrapa (2017) destacam que a região sul é 3ª maior produtora de mandioca
com 14,8% de área plantada, sendo a 1ª a região nordeste com 37,4% e 2ª a região norte com
34,6%. Entre os estados os brasileiros o Paraná é o 2º maior produtor, “com pouco mais de
8,9% de área plantada, responde sozinho por 14,79% da produção brasileira de mandioca, com
uma produtividade excepcional de 24.234,95 Kg/ha, contra 14.347,90 Kg/ha do Estado do Pará,
o maior produtor nacional” (EMBRAPA, 2017). Frisa-se ainda que a agricultura familiar
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sustenta produção de de alimentos básicos no Brasil, inclusive sendo responsável por 87% da
produção da mandioca (MDA, 2018).
Como opção para melhorar o valor nutricional, bem como promover a diversificação e cultura
alimentar, optou-se pelo uso de uma planta da ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller), pertence à
família Cactaceae. Esta é uma planta alimentícia não convencional (PANC) a qual possui folhas
suculentas e comestíveis com elevados teores de proteína, aminoácidos, vitaminas e minerais, sendo
uma importante aliada para agregar valor nutricional aos produtos alimentícios (SILVA et al., 2014).
O presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um salgado do tipo coxinha
de frango sem glúten utilizando como principal matéria-prima a mandioca acrescida com orapro-nóbis, agregando assim mais valor nutricional ao alimento destinado ao público de celíacos
e promovendo a diversificação da produção das agroindústrias familiares. Ressalta-se que o
presente trabalho surgiu a partir da demanda de uma agroindústria familiar de panificados de
Pato Branco – PR, cuja propriedade dispõe de uma produção significativa de mandioca, e com
interesse de produção de alimentos diversificados e para públicos específicos.

2.

DESENVOLVIMENTO

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento do produto foi conduzido no Laboratório de Técnica Dietética e da
Faculdade de Pato Branco - PR, as análises bromatológicas e sensorial foram realizadas na
mesma instituição, e as análises microbiológicas no laboratório da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – UTFPR Campus Pato Branco - PR, no período de março a junho do ano
de 2019. As matérias-primas foram adquiridas no comércio local do município. O custo da
porção (85 g) foi calculado a partir dos valores das matérias-primas encontrados no momento
da aquisição destas.
As matérias primas utilizadas no processamento da cozinha foram, mandioca branca,
ora-pro-nobis, farinha de fubá, óleo de soja, farinha de arroz, manteiga sem sal, filezinho de
frango, requeijão, tomate, cebola, cravo da índia, tempero verde, colorau, louro e sal a gosto.
As etapas da produção da coxinha de mandioca, frita e assada, estão descritas na figura
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1.

Figura 1. Fluxograma das etapas de produção da coxinha de mandioca

2.1.1

Análise sensorial

Participaram da análise sensorial 44 provadores não treinados, acadêmicos e
funcionários da mesma instituição de ensino. A quantidade da amostra foi de 85 gramas (2
coxinhas), sendo uma frita e uma assadas codificadas por número aleatórios. Os provadores
preencheram uma ficha com a impressão global do produto, avaliando os atributos cor, aroma,
sabor, textura e aspecto geral. Para esta avaliação foi utilizado a escala hedônica estruturada
com 9 pontos com notas que variam de desgostei muitíssimo (1) até gostei muitíssimo (9). Já
para avaliação da intenção de compra, foi utilizada uma escala de 5 pontos, que vai de
certamente compraria (5) a certamente não compraria (1).

2.1.2

Análises bromatológicas e microbiológicas
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A análise bromatológica, dentro do contexto da química analítica aplicada, desempenha
importante papel avaliador da qualidade e segurança dos alimentos (INSTITUTO ADOLFO
LUTZ, 2004).
As análises bromatológicas foram de umidade, cinzas, proteína e lipídeos. O teor de
umidade foi determinado pelo método de secagem em estufa a 105 °C até a massa constante
(AOAC, 2007), o conteúdo de cinzas que é o resíduo mineral foi determinado após incineração
da amostra em mufla a 550 °C (AOAC, 2007), a determinação de proteína bruta foi realizada
pelo método de Kjeldahl utilizando fator de conversão de nitrogênio em proteína de 6,25
(AOAC, 2007), o conteúdo de lipídeos totais (extrato etéreo) foi verificado pelo método de
extração em Soxhlet (ADOLF LUTZ, 1985). O teor de carboidratos foi atribuído por diferença,
e as fibras foram analisadas a partir da tabela de composição dos alimentos (TACO, 2011).
A amostra obtida do produto coxinha sem glúten foi embalada, identificada
corretamente e armazenada sob refrigeração. Logo após, transportada em sua temperatura usual
de conservação. Sendo realizadas as análises de coliformes a 45 °C/g; Estaf. coag. positiva/g;
B. cereus/g; Salmonella sp/25g, segundo a Resolução N° 12, de 02 de janeiro de 2001.

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio do teste de aceitação observou-se que a coxinha frita obteve melhor aceitação
para os avaliadores (tabela 1). Acredita-se que este resultado seja devido às características
sensórias e organolépticas da coxinha frita ter sido mais próxima da coxinha tradicional.
Tabela 1. Comparativo do índice de aceitação entre a coxinha assada e frita
Cor
da Superfície

Cor

ASSADA

52%

FRITA

70%

do

Aroma

Sabor

Textura

Aspecto geral

62%

70%

68%

58%

66%

74%

76%

80%

72%

78%

Miolo

Fonte: As autoras (2019).

Entre os atributos avaliados destaca-se o sabor, o qual obteve 80% de aceitação entre os
avaliadores. Teixeira (2009) ressalta que o aspecto sabor, ou ainda denominado gosto, é captado
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pelas papilas gustativas presentes na boca de características básicos do alimentos, como sabores
ácidos, amargos, doces ou salgados. Entretanto este é um atributo complexo, o qual é
influenciado pelos efeitos táteis, térmicos, dolorosos e/ou sinestésico, cuja interface é o que
permite diferenciar um sabor do outro.
Sabendo-se que para um produto ser considerado como boa aceitação pelos provadores,
ele deve apresentar percentuais iguais e/ou superiores a 70% (TEIXEIRA, 1987 apud CUNHA,
2015, p. 08) o produto desenvolvido e avaliado apresentou aceitações positivas em todos os
aspectos, demonstrando uma menor porcentagem nos quesitos de cor da superfície e textura,
que pode ter sido pelo uso da farinha de milho ao empanar as coxinhas. Tais resultados apontam
que o produto é uma boa alternativa ao público celíaco que procura por produtos que atendam
suas necessidades e que agradem seu paladar e também aos demais apreciadores, uma vez que
o público que avaliou a coxinha não eram portadores de doença celíaca. Os resultados
equivalentes a cada escala e atributo constam na figura 2.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS
– Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Figura 2. Avaliação global dos atributos da coxinha de mandioca frita acrescida com ora-pro-nóbis, cor da superfície (A);
cor do miolo (B); aroma (C); miolo (D) textura (E) e aspecto geral (F). Fonte: As autora (2019)

No que tange a análise de intenção de compra, somando-se os itens “certamente
compraria” e “provavelmente compraria”, observou-se um percentual significativo de 70% dos
avaliadores, demonstrando ser um produto com potencial de comercialização.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS
– Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Figura 3. Histograma para a intenção de compra do produto. Fonte:
As autoras (2019).

Ademais, acredita-se que os 10% dos provadores que responderam o quesito “tenho
dúvidas se compraria”, foram os provadores das coxinhas que não mais estavam na temperatura
ideal consumo, o que pode ter gerado essa possível dúvida na aceitação do produto.
Referente às análises bromatológicas, os resultados obtidos foram expressos em média
e desvio padrão, e comparado com os dados de um panificado da Tabela de Composição dos
Alimentos (TACO, 2006)¸ conforme tabela 2.
Tabela 2: Comparativo da composição centesimal na coxinha frita de mandioca acrescida com ora-pro-nóbis e coxinha
frita tradicional
Umidade
Coxinha frita de
mandioca
Coxinha frita
tradicional*

Carboidratos

Proteínas

Lipídeos

Cinzas

56,10±0,12

33,52

4,38±0,28

4,45±0,56

1,55 ±0,030

42,2

34,5

9,6

11,8

1,8

*Tabela de composição dos alimentos (TACO, 2006) Fonte:
As autoras (2019).

A partir deste comparativo observou-se que as análises realizadas apenas o teor de umidade está
acima com 56,10±0,12%, segundo Cecchi (2003) a umidade dos alimentos está relacionada à sua
estabilidade, qualidade e composição, os valores de umidade em pães e produtos de padaria encontramse na faixa de 35%-45%, no entanto este valor superior já era esperado, pois o produto aparentemente
era mais úmido, ademais de acordo com Albuquerque (1993) o teor de umidade da mandioca é em média
63,8%, em contrapartida o teor de umidade da farinha de trigo, tradicionalmente utilizada na
panificação, é de aproximadamente 13% (TACO, 2006). Os demais apresentaram-se próximos ou
abaixo do valor encontrado para coxinha frita tradicional.
Vale ressaltar a significativa redução no percentual de lipídeos, sendo 11,8% para
coxinha tradicional e 4,45±0,56% para a coxinha de mandioca. Pondera-se que esta redução é
devida a não utilização de ovos na massa da coxinha e nem no momento de empanar, a menor
quantidade de carne no recheio, e à utilização da farinha de milho para empanar a coxinha antes
do processo de fritura por imersão. O fato é que este teor reduzido de lipídeos é potencialmente
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benéfico para o consumidor, uma vez que o consumo excessivo e inadequado destes está
associado ao aumento de peso, doenças cardiovasculares, dislipidemias, sobretudo de gorduras
saturadas, trans e interesterificadas (SANTOS et al., 2013).
Segundo o estudo de Barcelos et al. (2017) um salgadinho de frango sem glúten após
fritura o teor do lipídeo é de 11,21% em uma porção de 100 g, quanto a deste estudo o teor
encontra-se a 4,45% da sua composição, sugerindo que a absorção da gordura foi reduzida.
Ainda segundo Barcelos et al. (2017) o teor de proteína observado foi de 7,14%, já o
teor de proteína deste estudo foi de 4,38%, este resultado pode ser devido a baixa utilização de
proteínas animais na formulação, como dito anteriormente.
A determinação do carboidrato foi partir da diferença dos valores de umidade, proteína,
lipídeos e cinzas para 100%, verificando-se o valor de 33,52% de carboidrato na amostra, sendo
comparada com os valores da tabela de composição dos alimentos está próxima com o valor de
34,5%.
Segundo a Taco (2006), o teor de cinzas de uma coxinha tradicional é de 1,8% em uma
amostra de 100 g, a quantidade do teor de cinzas deste estudo encontra-se muito próxima com
1,55% para 100 g, neste sentido sugere-se que a quantidade utilizada de ora-pro-nóbis não
elevou os teores de minerais, todavia conferiu sabor agradável ao produto, além da
possibilidade de difundir a utilização e consumo das PANC´s nos produtos panificados.
Por fim, a análise microbiológica da coxinha da mandioca apresentou-se padrão segundo a RDC
N° 12 ANVISA (tabela 3).
Tabela 3. Comparativo das análises microbiológicas
Parâmetros

Resultados

Limites estabelecidos pela
ANVISA
10³ UFC/g

Coliformes termotolerantes a 45 °C

<3,0 NMP (1)/g

Salmonella sp.

Ausência

Ausência

Estafilococos coagula +

<10,0 UFC (1)/g

10³ UFC/g

Notas: NMP – Número mais provável
UFC – Unidades formadoras de colônias
Metodologia Utilizada: Instrução Normativa 62 de 26/10/2003. MAPA
Fonte: Laboratório de Qualidade Agroindustrial – LAQUA/UTFPR-PATO BRANCO

As analises avaliadas de contagem dos coliformes, salmonela e estafilococos estão
ausentes e dentro dos limites estabelecidos pela RDC n° 12 da ANVISA (2001), confirmando
a elaboração de um alimento seguro.
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No que se refere ao custo da porção, calculado a partir dos valores das matérias primas,
evidencia-se que este resultou em R$ 0,82, em valor significativamente baixo e acessível,
embora ainda seja preciso somar os demais custos de produção como, energia, mão de obra,
embalagem e custos de logística.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabendo-se da grande procura por alimentos isentos de glúten, uma vez que vem se

observando aumento progressivo do número de portadores de doença celíaca, a elaboração do
salgado tipo coxinha como principal ingrediente a mandioca, sendo esta livre do glúten, teve
resultados satisfatórios nos quesitos de análise sensorial, intenção de compra, análises
bromatológicas e microbiológicas, apresentando baixo teor de lipídio em sua composição
quando comparada às coxinhas tradicionais, demonstrando assim ser um produto viável para
comercialização tanto para o público celíaco como para os consumidores em geral, além disso
pelo baixo custo da matéria-prima este é um produto potencial para agroindústria familiar.
Sugere-se em um próximo estudo realizar a avalição sensorial com indivíduos portadores de
doença celíaca, juntamente a um estudo mais aprofundado de viabilidade econômica.
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Resumo:
O presente artigo analisa o desenvolvimento, tendo por base a aplicação da compliance penal
ambiental no cooperativismo. De início, a pesquisa aborda a relação entre o processo de
desenvolvimento, tendo por base a teoria dos polos de crescimento e a necessidade de as
cooperativas rurais utilizarem pratica sustentável. Na sequência, trata da utilização da criminal
compliance e sua efetividade na conscientização e repressão ao dano ambiental. A escolha do
tema se justifica diante da necessidade de promoção de práticas de criminal compliance nas
cooperativas rurais, fazendo deste modo que os polos regionais de desenvolvimento atinjam o
efetivo crescimento. Observa-se que a compliance quando bem empregada construiu resultados
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satisfatórios na prevenção de condutas danosas ao ambiente fomentando um desenvolvimento,
concreto e ético. O objetivo da pesquisa é apresentar uma análise do processo de
desenvolvimento, com foco nas cooperativas rurais, as quais podem utilizar boas práticas
(compliance) para a proteção do meio ambiente protegido pela legislação criminal. Na
abordagem, utilizou-se o método dedutivo, envolvendo, ainda, pesquisa descritiva, explicativa
e bibliográfica.
PALAVRA CHAVE: criminal compliance. desenvolvimento. rural
Abstract:
This article analyzes the development, based on the application of environmental criminal
compliance in cooperativism. Initially, the research addresses the relationship between the
regional development process, based on the theory of growth poles and the need for rural
cooperatives to use sustainable practices. In the sequence, it deals with the use of criminal
compliance and its effectiveness in conscientization and repression of environmental damage.
The choice of topic is justified by the need to promote criminal compliance practices in rural
cooperatives, thus making the regional development poles reach effective growth. It is observed
that compliance, when well employed, has produced satisfactory results in the prevention of
harmful conduct to the environment, fostering a regionalized, concrete and ethical development.
The objective of the research is to present an analysis of the regional development process,
focusing on rural cooperatives, which can use good practices (compliance) to protect the
environment protected by criminal legislation. In the approach, the deductive method was used,
also involving descriptive, explanatory and bibliographic research.
Key Word: criminal compliance. development. rural
1.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável apresenta-se como uma forma de tornar possível a

continuidade da vida humana e de todo o Planeta Terra como um único organismo, passando
por quebras de paradigmas e mudando conceitos através da ética ambiental. O associativismo
cooperado é posto como sendo um sistema econômico capaz de mitigar a desigualdade social
de forma sustentável, garantindo assim um desenvolvimento regional equilibrado.
O capitalismo e sua única visão no lucro buscando a maior produção com o menor custo
possível e, consequentemente, a política adotada para a proteção deste sistema econômico
incentivando o consumo são diretamente responsáveis pelo estado do meio ambiente.
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Estas empresas a partir da crise de 1929, observaram a necessidade de adotar práticas
internas controle e fiscalização no sentido de prevenção e de não incorrerem em
responsabilidades (civil e administrativa) e, principalmente, terem seus nomes envolvidos em
escândalos financeiros. Tais práticas denominam-se compliance.
A compliance quando bem empregada construiu resultados satisfatórios na prevenção
de condutas que investidores e clientes buscam evitar, constituindo-se como um escudo ao bom
nome empresarial, baseado essencialmente na ética dos envolvidos.
No Brasil, através da Lei de Lavagem de Dinheiro passou pela primeira vez a legislação
a obrigar a prática de compliance, posteriormente, esta prática também se observou na Lei
Anticorrupção, em ambas legislações o principal foco foram as instituições financeiras
buscando a proteção do mercado econômico.
Demonstrou-se eficaz quando bem desenvolvida a ponto de ver suas práticas migrarem
para outros tipos de prevenção, em especial a criminal, o que ocorreu a partir de investigações
de desvio de dinheiro público para enriquecimento ilícito de alguns grupos (mensalão e
operação lava-jato).
Levanta-se a problematização de que a criminal compliance em âmbito de
responsabilidade penal ambiental a ser praticada por cooperativas rurais evitaria a ocorrência
de infrações penais ambientais buscando o uso sustentável da propriedade rural.
Como objetivos da pesquisa apresenta a conscientização de que através das cooperativas
rurais podem se tornar o caminho para a resposta sustentável no meio rural, utilizando-se de
boas práticas (compliance) para a proteção do meio ambiente protegido pela legislação criminal,
utilizando a propriedade rural de forma sustentável.
Para tanto será utilizado da metodologia dedutiva e pesquisa qualitativa, exploratória e
descritiva, com pesquisa bibliográfica.
2.

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
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A celeuma acerca da sustentabilidade passa atualmente por inúmeras discussões a fim
de se buscar uma exata definição. O conhecido triple botton line470 não mais satisfaz a definição
de desenvolvimento sustentável.
Leonardo Boff dedica uma obra para debater sobre o tema, ‘Sustentabilidade:
que é – o que não é’ (editora Vozes, 4ª ed. 2016), buscando entende-la e conceituala. O tripé do
desenvolvimento sustentável em ambiental, economia e social já passa por novos paradigmas
como o cultural e o ético.
E, com propriedade, afirma que a sociedade que se construiu no decorrer dos anos
produziu sérios riscos na esfera ambiental: “nunca antes da história conhecida da civilização
humana, corremos os riscos que atualmente ameaçam nosso futuro comum” (BOFF 2016, p.
14).
Nunca houve a preocupação na preservação dos recursos naturais eis que sempre
estiveram em abundância à disposição de serem utilizados, o pensamento sempre foi voltado ao
fato de que os recursos são infinitos e nunca irão acabar.
E este deve ser o principal a ser mudado, a forma como toda a sociedade encara sua
relação com a natureza:
...a crise é conceitual e não econômica. A relação para com a Terra tem que mudar, e
mudarem também as relações sociais para que não sejam demasiadamente desiguais.
Somos parte da sociedade e parte de Gaia, e por nossa atuação cuidadosa a tornamos
mais consciente e com mais chance de assegurar a própria vitalidade. (BOFF, 2016,
p. 56).

Neste diapasão, a ética ambiental vem se demonstrando como a resposta para a mudança
de paradigma no tratamento pelo homem com relação a natureza na busca de um possível
desenvolvimento sustentável.
A ética ambiental consiste em teoria e prática sobre preocupação apropriada com
valores e deveres em relação ao mundo natural. Segundo explicações clássicas, a ética
diz respeito a pessoas relacionando-se com pessoas em justiça e amor. A ética
ambiental parte de preocupações humanas com uma qualidade ambiental, e alguns
pensam que isto molda a ética como um todo. (ROLSTON III, 2007, p. 557).
470

Para ser sustentável o desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente
correto.
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E é neste sentido que se afirma que os atuais modelos econômicos são os responsáveis
pelas mazelas das desigualdades do mundo sendo de alto impacto ao Planeta Terra enquanto
grande organismo vivo – Gaia – eis que não observam o humano como integrante da natureza
(BOFF, 2016, p.41/43).
Fato é que desde a revolução industrial ocorrida na Inglaterra em meados do século
XVIII, expandindo-se ao mundo no século XIX, a economia voltou-se a exploração sem limites
dos recursos naturais que são a base de toda a cadeia produtiva.
E, descrevendo os sistemas econômicos existentes, Leonardo Boff aponta o
cooperativismo como possível solução para equilibrar as desigualdades causadas pelo
capitalismo desenfreado:
...a economia solidária, é o que melhor realiza o conceito de sustentabilidade em direta
oposição ao sistema mundialmente imperante. na verdade, ela sempre existiu na
humanidade, pois a solidariedade constitui uma das bases que sustentam as sociedades
humanas. Mas já na primeira Revolução Industrial na Inglaterra ela surgiu como
reação à superexploração capitalista. Apareceu no final do século XVII e inícios dos
XIX sob o nome cooperativismo. (BOFF, 2016, p. 60).

O cooperativismo tem como premissa o progresso social da cooperação e do auxílio
mútuo pelo qual aqueles que se encontram em mesma situação de competição conseguem,
através do associativismo e comunhão de esforços, garantir melhores condições para sua própria
sobrevivência.
No viés econômico, o cooperativismo age como redutor dos custos de produção, na
obtenção de melhores condições de prazo e preço, na construção de instalações de uso comum,
interferindo no sistema em vigor à procura de alternativas a seus métodos e soluções
Os empreendimentos econômicos associativos, quando razoavelmente fiéis e
coerentes com a natureza de suas organizações e leais aos aspectos que lhes são
peculiares, contribuem de forma relevante nos processos de sustentabilidade,
motivando os associados a preservarem o seu patrimônio, a sua propriedade, seja
industrial, seja rural, seja de serviços, de forma a poder continuar a servir não apenas
às necessidades das gerações atuais, mas também das gerações futuras. Isso é
especialmente válido para os que atuam na produção rural e industrial familiar. São
educados e motivados para não esbanjarem, não destruírem o potencial natural e
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produtivo do seu patrimônio, em atenção a si próprios e em prol das gerações futuras.
(SCHNEIDER, 2015, p. 102)

De forma singela, o desenvolvimento sustentável seria viável através do sistema
cooperado, agindo com ética na intenção de modificar a forma como se relaciona com a
natureza, minimizando os riscos produzidos pela atual sociedade.
Enquanto isto não ocorre, como forma de preservação do meio ambiente, utiliza-se a
responsabilização dos causadores de danos ambientais.
A Constituição Federal destina atenção na prevenção do meio ambiente
regulamentando-o através do artigo 225, sendo que em seu § 3º encontra as responsabilidades
decorrentes de ações lesivas ao meio ambiente:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
...
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (sem grifo no original)

Para dar efetividade ao artigo 225, § 3º CF/88, foi editada a Lei nº 9.605/98 que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.
Sobre o tema aponta Vladimir Passos de Freitas, (2006, p. 31) que:
A luta na defesa do meio ambiente tem encontrado no Direito Penal um de seus mais
significativos instrumentos. Muitas são as hipóteses em que as sanções administrativas
ou civis não se mostram suficientes para a repressão das agressões contra o meio
ambiente. O estigma de um processo penal gera efeitos que as demais formas de
repressão não alcançam.

Contudo, é importante salientar que mesmo se tratando de matéria de defesa do meio
ambiente e afeta ao Direito Ambiental, são utilizados os conceitos do Direito Penal e o sistema
Processual Penal na aplicação das sanções da Lei nº 9.605/98.
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3.

COMPLIANCE PENAL AMBIENTAL
Neste diapasão, oportuno se faz trazer à baila alguns institutos de direito penal (sem

adentrar na discussão existente entre as teorias) que norteiam o Código Penal, o Decreto-Lei nº
2.848/40.
Primeiramente, a legislação penal é regulamentada pelo Princípio da Legalidade, no qual
não há crime sem lei anterior que o defina, bem como, não há pena a ser aplicada sem lei que
assim determine, conforme consta da redação do artigo 1º do Código Penal: “Art. 1º - Não há
crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”.
Referido princípio nos traz a segurança de que os atos que são praticados que são
praticados hoje não serão no futuro interpretados como crime.
Com a reforma da parte geral do Código Penal, (incluída pela Lei nº 7.209/84), adotouse no direito brasileiro para definição do delito (crime e contravenção penal) a teoria finalista
da ação de Hans Welzel, para o qual delito é conduta humana típica, antijurídica e culpável,
sendo avaliada a vontade do agente no momento da prática da conduta. René Ariel Dotti (2013,
p.406) explica que a teoria finalista consiste no reconhecimento de que toda conduta humana é
um acontecimento final, a vida comunitária do ser humano se estrutura para o bem ou para o
mal com relação a atividade final do homem.
A teoria finalista da ação é justificável não somente quanto às condutas dolosas quando
o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, mas também quanto às
culposas, quando o agente por ação ou omissão, deixou de observar o dever de cuidado
objetivo a que estava obrigado no âmbito da relação. O comportamento final, em tal
caso, não se dirige à prática do resultado típico, mas ao cometimento de uma ação ou
de uma omissão (imprudência, negligência ou imperícia) que produz o evento
previsível.
(DOTTI, 2013, p. 407).

A tipicidade encontra-se no fato de que existe um tipo penal (definição na lei de qual
conduta é crime). A antijuridicidade ou ilicitude está no fato de que mesmo sendo prevista a
conduta como delito em algumas circunstâncias a lei pode autorizar este comportamento (a
exemplo da legítima defesa), para ser caracterizada como delito a ação não deve ter nada que
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exclua a ilicitude. Por fim, com relação ao sujeito que praticou o crime, este tem que ser passível
de punição (culpabilidade).
Ou seja, delito é quando existe uma conduta prevista em lei como crime e que não deve
ser praticada (não há casos que se autorize) e o agente que praticou a infração é passível de
punição.
Importante que a teoria finalista leva em consideração a intenção do agente na prática
delitiva, merecendo considerações. O Código Penal define a vontade do agente (elemento
subjetivo) entre dolo ou culpa, sendo necessário, sendo necessário a análise genérica destes
institutos para posterior análise do elemento subjetivo dos crimes ambientais.
A definição de dolo e culpa está no art. 18, do CP:
Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I
- doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
Crime culposo
II
- culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência
ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato
previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (grifo no original).

Desta forma, o crime, na modalidade dolosa (inciso I), ocorre quando o agente quer o
resultado de suas ações, ou quando assume o risco de produzi-lo. Por sua vez, a modalidade
culposa (inciso II) ocorre quando o agente dá causa ao resultado por negligência, imprudência
ou imperícia. Ou seja, ele não tinha a efetiva intenção de causar o resultado, mas suas ações o
levaram até determinado fim.
De posse de tais conceitos, deve se observar a finalidade do sujeito ativo (aquele que
comete o delito) ao realizar a conduta causadora do dano ambiental. Se tinha a intenção de
causar um efetivo prejuízo ao meio ambiente, sua conduta deverá ser classificada como dolosa.
Já se agiu com imprudência em seus atos, ou se o resultado adveio de negligência ou imperícia,
não haverá que se falar em conduta dolosa, mas sim culposa.
Esta diferença é de suma importância tendo em vista que todos os crimes previstos na
legislação brasileira são dolosos. Quando o legislador tenciona punir uma conduta cometida de
forma culposa o deve fazer de forma específica.
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Nesta esteia, dispõe os artigos 2º e 3º da Lei nº 9.605/98, quem são sujeitos ativos dos
crimes ambientais, isto porque a Lei dos Crimes Ambientais inovou ao possibilitar que a pessoa
jurídica pode cometer crimes, sendo esta a única legislação no Brasil a puni-la penalmente:
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o
gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão
de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.(sem grifo no original).

Desta feita, quaisquer pessoas que concorrerem, de qualquer forma, para a execução dos
crimes previstos na lei, que terão as penas cominadas na medida da culpabilidade de cada
agente.
Para atribuição de responsabilidade penal à pessoa jurídica, imprescindível que sejam
observados os seguintes requisitos: a) utilização efetiva da PJ como instrumento para o
cometimento de crime ambiental; b) identificação da pessoa física responsável pela utilização
da PJ para realização da conduta criminosa; c) vinculação da conduta ou ato praticado às
atividades estatutárias da PJ; d) existência de relação de subordinação entre a pessoa física que
executa o ato material criminoso e a PJ; e) aferição de benefício, mediato ou imediato pela PJ
(FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 423).
Também serão os sujeitos ativos o diretor, o administrador, o membro de conselho e de
órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário das pessoas jurídicas que não
impedem a conduta criminosa de terceiros sempre que podiam agir para evita-las. Havendo
responsabilidade da pessoa jurídica, não será excluída a das pessoas físicas, autoras, coautoras
ou partícipes do mesmo fato.
Todo tipo penal busca proteger um bem da vida (bem jurídico tutelado), e no caso da
Lei dos Crimes Ambientais, o que se busca proteger/preservar é um meio ambiente (natural,
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artificial, cultural e do trabalho) ecologicamente equilibrado, de forma geral, ampla e global,
buscando preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Nas palavras de Anderson Furlan e Willian Fracalossi:
O bem jurídico-ambiental, protegido pela lei, é um direito imaterial e difuso,
possuindo feição global, genérica, ampla, fluídica e incorpórea, os recursos ambientais
formam o conjunto protegido juridicamente pela noção de bem jurídico-ambiental.
(2010, p. 416)

Oportuno frisar que a coletividade de forma genérica é destacada como sujeito passivo
direto dos crimes ambientais, sendo o Estado e os particulares afetados indiretamente com as
atividades lesivas considerados sujeitos passivos indiretos (FURLAN e FRACALOSSI, 2010,
p.418).
A Lei nº 9.605/98, traz no capítulo V, os crimes contra o meio ambiente, separando-os
em seções, conforme o bem jurídico tutelado: crimes contra a fauna (art. 29 ao art. 37); crimes
contra a flora (art. 38 ao art. 53); da poluição e outros crimes ambientais (art. 54 ao art. 61);
crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural (art. 62 ao art. 65) e crimes contra
a administração ambiental (art. 66 ao art.69– A).
Os crimes descritos entre os artigos 29 e 37 da Lei nº 9.605/98 tutelam a fauna e sua
função ecológica, em especial a fauna silvestre, a nativa, a aquática, a fauna em rota migratória,
a fauna doméstica e a exótica, com penas que variam entre seis meses a cinco anos.
Sobre a definição de fauna, Furlan e Fracalossi apresentam a seguinte definição:
Fauna silvestre: são todos os organismos incluídos no reino animal, pertencentes às
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres,
que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites
do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.
Fauna exótica: são todos aqueles animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja
distribuição geográfica não inclui o território brasileiro e as espécies ou subespécies
introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado asselvajado ou alçado.
Fauna doméstica: são os animais que submetidos a processos tradicionais e
sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tomaram-se domésticos,
apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do
homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os
originou.
Fauna nativa: é aquela que habita em determinada região do país.
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Fauna migratória: diz respeito aos animais que migram de um país para outro. Fauna
aquática: é o coletivo de animais que habitam o meio aquático. Subdivide-se em fauna
marinha e fauna de água doce. O primeiro grupo compreende o conjunto de animais
aptos a viver em um meio com grande teor de salinidade. O segundo grupo, por sua
vez, é o conjunto de espécies animais que habitam rios, lagos e riachos de uma região.
Fauna sinantrópica: os animais sinantrópicos são aqueles que vivem bem próximos a
nós, humanos, mas não dependem de nós como dependem os animais domésticos. São
animais, no mais das vezes, indesejados e que devem ser controlados sob o ponto de
vista da saúde pública – já que transmissores de doenças ou da agricultura – tais como:
rato, pombo, morcego, barata, mosca, mosquito, pulga, carrapato, formiga, escorpião,
aranha, taturana, lacraia, vespa e marimbondo (2010 p. 450/451).

Por sua vez, não se pode confundir flora com floresta. A flora é um conceito amplo ou
genérico no qual se incluem as florestas. Trata-se de relação entre gênero e espécie. Desta feita,
flora é um termo amplo, englobando todas a espécies de vegetação.
Furlan e Fracalossi (2010, p. 457), relata que os crimes previstos do artigo 38 ao artigo
53 da Lei nº 9.605/98, tutelam a flora das mais variadas formas, em especial as florestas de
preservação permanente, a vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de
regeneração, do bioma Mata Atlântica, as Unidades de Conservação, as florestas de domínio
público, as plantas de ornamentação, as florestas nativas ou plantadas, assim como a vegetação
fixadora de dunas e protetora de mangues.
Já o conceito de poluição está inserido na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº 6.938/81), em seu artigo 3º, III, in verbis:
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
...
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;

Continua referido artigo, em seu inciso IV dando o conceito de quem é o poluidor: “IV
- poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.
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Todos os aspectos do meio ambiente podem afetados pela poluição (natural, artificial,
trabalho e cultural). Sobre a poluição oportuno transcrever:
Todavia, há que se ressaltar que qualquer introdução de elementos exógenos no meio
é poluição, mas é poluição criminosa somente aquela que é capaz de gerar risco à
saúde humana ou a que causa danos que o tipo legal prevê. o conceito de poluição é
mais amplo do que a caracterização administrativa da poluição, e o conceito de
poluição criminosa é, ainda, mais estreito. (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, P. 464).

Desta feita, os crimes previstos do art. 54 ao art. 61 da Lei nº 9.605/98, tutelam o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, em especial a saúde dos homens e a preservação dos
animais, flora e ecossistemas que podem ser afetados pela poluição.
Os crimes previstos entre o art. 62 e o art. 65 da Lei nº 9.605/98 protegem o equilíbrio
do meio ambiente cultural e artificial.
O meio ambiente artificial corresponde àquilo que foi construído pelo homem, que para
fins de estudos não se contabiliza o meio ambiente do trabalho e cultural também construído
pelo ser humano (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 468).
Por meio ambiente cultural trata-se do conjunto e todos os bens e manifestações aptos a
contribuir para a formação e afirmação dos valores culturais do povo brasileiro. Em outras
palavras refere-se ao:
... conjunto de marcas ou vestígios da atividade humana, incluindo as relevantes
manifestações presentes, que uma comunidade considera como essenciais para sua
identidade e a sua memória coletiva e que deseja preservar a fim de as transmitir às
gerações vindouras (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 468).

A diferença entre o meio ambiente artificial para o meio ambiente cultural é que o
cultural contém uma específica valoração, visto que nem toda edificação urbana se reveste de
atributos culturais.
Ao Poder Público cabe o dever de proteger e preservar o meio ambiente conforme
preconizado no caput do art. 225, da Constituição Federal, já citado.
Neste contexto – do dever de atuação do Poder Público – é que se devem entender os
crimes praticados contra a Administração Ambiental, os quais exibem uma dupla
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dimensão de ofensividade: a) a vulneração da atuação da Administração, no tocante à
gestão e ao controle das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente e b)
secundariamente, o perigo presumido para a higidez do meio ambiente, decorrente do
mau funcionamento da Administração (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 473).

Assim, o Poder Público, no âmbito da Administração Ambiental, encontra-se na
condição de garante do meio ambiente, competindo-lhe efetivar um controle adequado da
atividade industrial e econômica em geral, e caso não realize de forma adequada, os funcionários
responderão penalmente por sua conduta.
Oportuno frisar que o artigo 327 do Código Penal define a figura do funcionário público
para fins da aplicação da lei penal, não sendo apenas aquele que tem vínculo direto com o ente
público, mas qualquer pessoa que desenvolva a função pública, mesmo que transitória e mesmo
que sem remuneração. Ou seja, o que se observa é a atividade desempenha e não a qualidade do
agente.
Como forma de prevenção no cometimento de ilícitos cíveis, administrativos e, mais
recentemente penais, as empresas privadas têm se utilizado de práticas de compliance.
Termo de origem do inglês, utilizado em especial no âmbito administrativo empresarial,
que teve como origem a necessidade de reformular o mercado econômico e as regulamentações
mercadológicas a partir da grande crise de 1929 e a necessidade das próprias empresas privadas
se reinventarem.
A busca desenfreada pelo lucro a qualquer custo não mais se sustentava, sendo
necessária a observância de regras externas (leis) como internas (regulamentos e diretrizes)
dentro dos próprios empreendimentos na busca da proteção do nome empresarial.
Com efeito, Marcelo de Aguiar Coimbra e Vanessa Alessi ManziBinder conceituam
compliance da seguinte forma:
Origina-se do verbo inglês to comply, que significa cumprir, executar, obedecer,
observar, satisfazer o que lhe foi imposto. Compliance é o dever de cumprir, de estar
em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, regulamentos internos e externos,
buscando mitigar o risco atrelado à reputação e o risco legal/regulatório (2010, p. 2)
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Na legislação brasileira aparece pela primeira vez com a Lei de Lavagem de Capitais em
1998471 (Lei nº 9.613/98), quando estabelece que determinadas pessoas jurídicas (art. 9º) são
obrigadas a identificar seus clientes e manter arquivado seus registros (art. 10) e comunicar suas
operações financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (art. 11),
buscando com isso evitar a prática de crime de lavagem de dinheiro traduzindo-se em práticas
de compliance.
Ainda, a Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, preconiza em seu art.
7º, incisos VII (a cooperação da pessoa jurídica para apuração das infrações) e VIII (a existência
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa
jurídica), que a existência de técnicas de compliance serão levadas em consideração na
aplicação das sanções da referida lei.
Desta feita, as instituições financeiras no Brasil passaram a ser as principais utilizadoras
de mecanismos de compliance, a ponto da Associação Brasileira de Bancos Internacionais
(ABBI)e a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), por meio de seus Comitês de
Compliance, editarem uma Cartilha de Função de Compliance, onde assevera:
Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento e o
funcionamento do Sistema de Controles Internos da Instituição, procurando mitigar
os Riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como disseminar a
cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes.
Além de atuar na orientação e conscientização à prevenção de atividades e condutas
que possam ocasionar riscos à imagem da instituição. (2009, p. 10)

Neste sentido, compliance são técnicas empregadas no âmbito interno das empresas
buscando evitar o descumprimento de leis que possam penalizar toda a stakeholder13. Sua
função está em dar cumprimento as exigências legais e regulamentadoras a que se dispõe
atender, visando a prevenção de atividades de risco, sendo que todo o sucesso do implemento
da compliance passa pelo comportamento ético de seus colaboradores.
471

Posteriormente, em 2012, a Lei nº 12.683, alterou a Lei nº 9.613/98 ampliando o rol de sujeitos obrigados a
comunicar o COAF (para pessoas físicas ou jurídicas), bem como aumento o rol de procedimentos que devem ser
comunicados, buscando tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.
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A ética no ambiente de trabalho é a chave para o correto desenvolvimento da
compliance, mormente ao fato de que todos os envolvidos no processo devem estar cientes e
comprometidos com a prevenção a ser alcançada.
Neste sentido, a compliance viu sua empregabilidade migrar para diversas vertentes
diferentes, tendo atualmente grande relevância em matéria criminal cuja função precípua seja
atuar na repressão de crimes econômicos.
A partir do julgamento da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal (julgamento
do mensalão) e das apurações dos crimes cometidos pelo núcleo conhecido como lava jato,
observou-se a necessidade de as grandes corporações adotarem práticas preventivas para não
permitirem a responsabilização criminal de seus atores, em especial neste caso, de crimes contra
o sistema financeiro.
Criminal compliance surge, neste esquadro, como um mecanismo de transformação
da ética empresarial, de cumprimento da legislação e, também, como objeto de defesa
da empresa, que demonstra seu esforço em cumprir a lei e agir de modo ético.
(SARAIVA, 2018, p. 22)

Contudo, estas legislações específicas (crimes de lavagem de dinheiro e da Lei
Anticorrupção), não responsabilizam penalmente a pessoa jurídica que esteja envolvida. A
responsabilização recai sobre seus agentes.

13

Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa,
negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles.
Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. Assim, stakeholder
também significa parte interessada ou interveniente. É uma palavra em inglês muito utilizada nas áreas de
comunicação, administração e tecnologia da informação cujo objetivo é designar as pessoas e grupos mais
importantes para um planejamento estratégico ou plano de negócios, ou seja, as partes interessadas.
.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A instituição de organismos internos de compliance nas empresas então atendem a

proteção de seu maior patrimônio, a credibilidade de seu nome empresarial perante seus
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investidores e clientes, ciente de que, o simples envolvimento da marca em investigações
policiais, podem causar diversos transtornos.
Porém, se pode observar que como as pessoas jurídicas não respondem penalmente
perante a legislação penal protecionista do mercado, a criminal compliance não atinge o ponto
nodal da discussão de sustentabilidade, a proteção do meio ambiente.
Neste viés, como já relatado, a única legislação que também penaliza na esfera penal a
pessoa jurídica, é a legislação ambiental, e buscar que não ocorram crimes ambientais é buscar
a prevenção ambiental.
Ou seja, práticas de criminal compliance em sede de políticas ambientais fazem com que
a proteção do meio ambiente esteja incorporada como condutas do dia-a-dia da empresa, dentro
da ética social empresarial, além de proteger os agentes e a própria empresa das
responsabilizações.
Como já relatado, Leonardo Boff aponta que para iniciar as discussões sobre
sustentabilidade se faz necessário nova consciência no trato com a natureza que passa pela ética
ambiental (requisito essencial do sucesso da compliance).
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Resumo
O presente estudo foi realizado no sítio do senhor Arruda, no município de São Miguel do
Iguaçu-PR. O intuito do desenvolvimento da pesquisa foi identificar na fala do proprietário,
conhecimentos adquiridos de forma tácita e de forma explicita e que contribuíram para a
consolidação de um sistema agroflorestal de treze anos. Para apreensão destes conhecimentos,
foi realizada visita in loco e aplicado um questionário já consolidado por outras pesquisas, e
que para nós serviu como forma de identificar o conhecimento do agricultor face a sua
propriedade e a sua produção. Concluímos que a fusão entre os conhecimentos tácito e
explícito, podem contribuir para a disseminação do saber agroecológico, seja ele realizado na
troca de experiências entre agricultores, seja na apreensão destes conhecimentos pelas agências
de assistência técnica e extensão rural.
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Abstract
The present study was carried out in the site of Mr. Arruda, in the municipality of São Miguel
do Iguaçu-PR. The purpose of the research was to identify in the owner's speech, knowledge
acquired tacitly and explicitly and that contributed to the consolidation of an agroforestry
system of thirteen years. In order to understand this knowledge, an on-site visit was carried out
and a questionnaire already consolidated by other researches was used, which served as a way
of identifying the knowledge of the farmer in relation to his ownership and production. We
conclude that the fusion between tacit and explicit knowledge can contribute to the
dissemination of agroecological knowledge, be it done in the exchange of experiences between
farmers, or in the apprehension of this knowledge by the agencies of technical assistance and
rural extension.
Key words: to know; agroecology; family farming.

1. INTRODUÇÃO
O cenário nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(2006),

conta com

305.826

estabelecimentos

que

têm

sistemas

agroecológicos implementados, dos quais 250.252 correspondem a produção familiar e 55.574
não familiar, com um total de área de 8.197.564 hectares.
Contudo, é preciso compreender que os sistemas de ecologia agrícola e a agroecologia,
não são similares (ASSIS e JESUS, 2005). O primeiro se trata de estudos das relações
ecológico-fisiológicas na agricultura, enquanto o segundo, parte da premissa de valorar os
conhecimentos tácitos e explícitos do rural socioambiental (ALTIERI, 1989; CARROL et al.,
1990; GLIESSMAN, 1990).
Neste contexto, questiona-se como o conhecimento situacional contribui para o
desenvolvimento agroecológico? Para responder esta questão, faz-se necessário entender que a
gestão do conhecimento situacional é formada pelos conhecimentos tácitos e explícitos
(CARBONE, 2009).
O desenvolvimento dos conhecimentos agroecológicos perpassa por essas duas formas
de conhecimentos. O primeiro, conhecimento tácito, herdado pelos valores compartilhados
(valores, crenças, costumes), e o segundo, conhecimento explícito, adquirido pelos artefatos
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(participação em ambientes formais de aprendizagens) e através de transferências de
tecnologias (ações de extensão).
O objetivo deste estudo é identificar na fala do agricultor, conhecimentos adquiridos
de forma tácita e de forma explícita, e como ambas contribuem para o fazer agroecológico.
Os dados e as informações obtidas foram analisadas a partir de um diagnóstico rural
(CHAMBERS, 1992) com o intuito de mensura qualitativamente o diálogo entre a
universidade, o saber técnico e a comunidade local.
Nesta dinâmica, o estudo está dividido em cinco seções, introdução, revisão teórica,
materiais e métodos, resultados e discussões e considerações finais.

2. Revisão teórica: Agroecologia
2.1. A construção do saber agroecológico e a ação extensionista:
A agricultura passou por diversos momentos na história da humanidade, desde o plantio
para subsistência até a Revolução Verde. As inovações trazidas pela dita Revolução, continham
em seu discurso a promessa de alimentar o planeta, através da produção em larga escala.
Por meio do uso de pacotes tecnológicos -que somam agroquímicos para o combate a
pragas e doenças, adubos minerais para a nutrição das plantas, uso de maquinário para o cultivo
de monoculturas- o novo modelo de agricultura passou a favorecer os grandes proprietários de
terra, em detrimento dos pequenos agricultores.
No Brasil em 1964, com o aumento da dívida externa, o governo vendia este modelo de
agricultura como solução produtiva, pois a redução do ciclo de determinadas culturas, que era
de 150-140 dias para 120-130 dias, possibilitava o uso intensivo das terras com a inserção de
até duas culturas anuais no mesmo espaço (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014).
Para Machado e Machado Filho (2014, p.57) “se isto é positivo do ponto de vista do
produtor, não é o do ponto de vista da natureza porque o solo, submetido a uso intensivo, não
pode realizar o seu ciclo natural”. Somado a questão ambiental, o social e cultural do meio rural
também são afetados devido a evasão dos indivíduos do campo para as cidades.
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Em contrapartida a este quadro, surge uma ciência que procura reunir os saberes
tradicionais e as culturas locais, em retomada da biodiversidade: a chamada Agroecologia.
Para Caporal et al (2005), a Agroecologia é uma ciência integradora, holística e sistêmica cujo
objetivo imediato seria o desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, bem como o
desenvolvimento rural sustentável, utilizando conhecimentos de diversas disciplinas
científicas, se nutrindo dos atores sociais envolvidos nos processos, incorporando o potencial
endógeno e sociocultural local.
Para Altieri (2002), agroecossistemas são definidos como comunidades de plantas e
animais que interagem com o ambiente físico-químico para produção de alimentos, fibras,
combustíveis e outros produtos para o consumo e processamento humano. A Agroecologia,
dessa forma, estuda holisticamente agroecossistemas, incluindo todos os elementos ambientais
e humanos ali presentes.
Um tipo de agroecossistema é o Sistema Agroflorestal (SAF), no qual espécies anuais,
semi-perenes e perenes são cultivadas no mesmo campo, fazendo uso da sucessão das espécies,
como ocorre no ecossistema natural, o que garante a resiliência do agrossistema e da família
agricultora (GLIESSMANN et al, 2007).
Os SAFs são formas produtivas que enfatizam as funções e processos ecológicos do
sistema solo-planta para a manutenção ou melhoria da capacidade produtiva do solo. Podem
ser considerados, atualmente, o sistema mais viável de uso sustentável da terra por combinar,
de maneira simultânea ou em sequência, a produção de culturas agrícolas com plantas frutíferas,
florestais e/ou animais, utilizando a mesma unidade de terra e aplicando técnicas de manejo que
são compatíveis com as práticas socioculturais locais.
É dentro deste contexto que envolve atividades produtivas, relações sociais em
equilíbrio com o ambiente que a agroecologia é apropriada para ser utilizado por agricultores
detentores de pequenas porções de terra, das quais produzem alimentos para comercialização
local e segurança alimentar de suas famílias.
Para Bittencourt (2002) o agricultor familiar é um ator fundamental para o
desenvolvimento econômico sustentável no espaço rural. Para a autora, a produção familiar é a
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principal atividade econômica de diversas regiões brasileiras e precisa ser fortalecida, pois o
potencial dos agricultores familiares na geração de emprego e renda é de extrema importância.
O fortalecimento da agricultura familiar contribui para a economia regional,
combatendo desigualdades sociais, preservando as funções ecológicas presentes nos
ecossistemas e ainda disponibilizando alimentos mais saudáveis. Para isso, é necessário
trabalhar com tecnologias rentáveis e adequadas ao meio ambiente e adaptadas às realidades,
que permitam as famílias agricultoras ocuparem seu espaço nos mercados, por meio de
produções viáveis e escoamentos bem planejados.
No entanto é valido ressaltar, que as agriculturas ecológicas nem sempre aplicam
plenamente os princípios da Agroecologia, já que, parte delas está orientada quase que
exclusivamente aos nichos de mercado, relegando a um segundo plano as dimensões ecológicas
e sociais. Isso fica claro quando analisamos o desenvolvimento das agriculturas ecológicas “de
mercado”, onde se observam a simplificação dos manejos, baixa diversificação dos elementos
dos sistemas produtivos, baixa integração entre tais elementos, especialização da produção
sobre poucos produtos, simples substituição de insumos químicos e biológicos e exígua
preocupação com a inclusão social e criação de alternativas de renda para os agricultores mais
pobres.
Nesse sentido, Gliessman et al (2007) apontam a necessidade de uma transição
agroecológica que englobe todos os pilares da manutenção da vida. Tal transição, seja da
agricultura convencional ou das Agriculturas Ecológicas “de mercado”, passa por quatro passos
importantes: (1) otimização da eficiência dos insumos externos utilizados reduzindo seu
consumo, porém o agricultor não é capaz de romper a dependência dos agrotóxicos e
fertilizantes químicos produzidos por grandes empresas; (2) práticas e insumos convencionais
são substituídos por manejos e insumos de base ecológica, é o início da independência do
agricultor de intervenções externas; (3) o manejo correto dos recursos leva a otimização dos
processos ecológicos da propriedade para que estes regulem biologicamente pragas e insetos e
mantenham o solo vivo, o que permite a ciclagem de nutrientes, de forma a suprir as
necessidades dos cultivos de interesse, sem adição de insumos externos (redesenho do
agroecossistema); (4) a última etapa é a mudança de ética e valores, na qual agricultores e
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consumidores se aproximam por um objetivo comum: alcançar a sustentabilidade do sistema
de produção de alimentos.
Salientamos que para este processo de transição ocorrer, um dos fatores que contribuem
de forma efetiva, é a disponibilidade de assistência técnica, para esses agricultores, como uma
forma de orienta-los como adotar práticas mais sustentáveis de manejo que, ao mesmo tempo,
traga rentabilidade para o lote.
Tais orientações técnicas voltadas para uma atividade mais sustentável no lote, tiveram
grande propulsão na década de 80, momento em que as ações de extensão rural começaram a
tomar novas formas onde, - por meio de pressões das organizações não governamentais, dos
movimentos sociais, de acadêmicos e militantes políticos- se começou a questionar o papel do
extensionista como agente de promoção do desenvolvimento.
Neste período projeta-se sobre o extensionista o papel de agente de promoção do
desenvolvimento, além do acesso às inovações tecnológicas, o acesso a conhecimentos e a
políticas públicas, estabelecendo-se relação entre direitos sociais e promoção do
desenvolvimento (SEN, 1999).
A validação deste novo papel da extensão rural acorreu principalmente após
promulgação em 2003 a Política Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural- Pnater,
que tem como base a análise crítica dos resultados negativos do modelo imposto no século XX,
principalmente aqueles advindos e baseados nos modelos de Assistência Técnica e Extensão
Rural- Ater clássicos e difusionistas, os quais foram implantados não pela demanda dos
movimentos sociais e agricultores, mas por parte das classes dominantes do setor agrícola que
objetivavam obter maiores lucros. (PIRES, 2003).
Dentre os princípios da Pnater, destacamos: I - desenvolvimento rural sustentável,
compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio
ambiente; II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e
extensão rural; III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar,
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da
gestão da política pública; IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como
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enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; e VI contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.

2.2. A importância do conhecimento tácito e explicito no conhecimento:
Com a abertura econômica do Brasil, oriunda do processo de globalização neoliberal cujas características principais estão: a integração entre os mercados e a adaptação dos
princípios de economia liberal, que pressionam a existência de um Estado regulador em grau
mínimo (SANTOS, 2012) - o mercado interno e a competição com outros mercados, forçaram
o país a compor uma política voltada para o crescimento da ciência, da tecnologia e da extensão.
A ampliação de centros de pesquisa, passa a ser composto por instituições públicas e privadas
de ensino, que para além do desenvolvimento em ciência e tecnologia, contribuem no processo
de pesquisa e desenvolvimento, que são financiados por entes do setor público e também do
setor privado (SOUZA, 2006; TERRA, 2005).
Nesta onda de incentivo também se fomenta, no contexto brasileiro, a criação de instituições
governamentais e não governamentais de atendimento especializado, responsável por convergir
os conhecimentos frutos de pesquisas, com o conhecimento tradicional de cada região e setor
produtivo.
Especificamente no que compete a esta articulação para o setor agrícola podemos citar
a criação das agências de assistência técnica e extensão rural- ATER, que no Paraná é
representada pela Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural- EMATER.
Contexto lapidado, com intuito de atender a manutenção da ordem social por meio de
políticas capazes de mediar e, ao mesmo tempo, neutralizar reivindicações. Momento em que
as universidades e demais órgãos se voltam para uma das necessidades da questão social,
imposta na atualidade (DE PAULA, 2013)
Dentro deste contexto de investimentos em estratégias educacionais efetivas, Takeuchi
e Nonaka (2008), teorizam sobre o conhecimento, e apresentam dois fatores como pertinentes:
o conhecimento tácito, de fácil compreensão e o conhecimento explicito, de difícil
formalização.
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Segundo os autores a conversão do conhecimento tácito em explícito e de explícito para
tácito gera mais conhecimentos, que se complementam, e que podem ser sistematizados por
meio da socialização, da externalização, da combinação e da internalização.
Na visão de Polanyi (1983), conhecimento tácito é o pessoal, representado pelos
modelos mentais individuais e o saber técnico relativo às habilidades inerentes na realização de
uma ação. Deste modo, enfatiza que “sabemos mais do que conseguimos dizer”
(POLANYI, 1983, p. 24). Polany teoriza que conhecimento tácito não pode ser totalmente
substituído pelo conhecimento explícito, visto que o domínio técnico sobre determinado objeto
aprofunda seu conhecimento, mas não é capaz de reproduzir o significado atribuído pelo sujeito
(POLANYI, 1983).
Nesta linha de raciocínio, Tonet e Paz (2006) descrevem as 4 fases do conhecimento: a
iniciação, implementação, apoio e incorporação. Ao fim do ciclo, o conhecimento criado e
compartilhado, tendo como centralidade a ação humana.
Com esta articulação permeada por sistematizações e fases de aplicação, o
conhecimento explícito preconiza a formalização e o compartilhamento, sua transmissão ocorre
por meios como escrita, com palavras e números, sons, imagens e vídeos; enquanto o
conhecimento tácito é apresentado de modo informal, ligado com as experiências e as
relacionando com técnicas e as intuições do indivíduo. (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
Em um formato de integração, o conhecimento tácito e explicito não se isolam entre si
e sim são complementares (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Sendo o estudante, que participa
de tais espaços de pesquisa e extensão, chave fundamental na discriminação dos resultados com
a comunidade.
Na perspectiva da aprendizagem, o aluno em um grupo de pesquisa vivencia mais que
a formação, o ensino e a educação. Ele cria a base do conhecimento profundo, que
envolve a reflexão, assimilação, prática, resolução de problemas e a experiência. E
assim, envolvendo a formação, o ensino e aquisição do conhecimento profundo que
acontece a mobilização do conhecimento (FERNANDES, et. al, 2015).

Atividade que engloba “pesquisadores, assistentes de pesquisa, estudantes,
profissionais, líderes comunitários, políticos ou outros grupos de interesse” (BENNET;
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BENNET, 2007, p. 147), com a finalidade de se repassar o conhecimento de forma mais clara
e simples, e que pode vir a contribuir com a transmissão do saber agroecológico.

3.

Materiais e métodos

O presente trabalho é fruto de uma visita de campo realizada no Sítio Arruda, através
da disciplina de “Extensão Inovadora e Desenvolvimento Rural Sustentável”, ofertada pelo
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Campus de Marechal Cândido de
Rondon-PR, em abril de 2019.
Para realização deste estudo, como parte dos procedimentos metodológicos
primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, que consistiu em consultar a literatura
já estudada sobre o tema.
Segundo Lakatos e Marconi (2003):
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução do
problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de laboratório
quanto à de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o levantamento de
estudo da questão que se propõe analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode,
portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica
(LAKATOS, MARCONI, 2003, p.44).

Já para o desenvolvimento deste trabalho, adotou-se o procedimento de estudo do caso
(LAKATOS e MARCONI, 2003), para discussão dos aspectos relacionados à temática das
agroflorestas numa perspectiva do desenvolvimento rural sustentável.
A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista semiestruturada, com base
no questionário adaptado de Camargo (2017), ao proprietário do sítio, Sr. José Arruda.
O Sítio Arruda localiza-se no interior do município de São Miguel do Iguaçu -PR,
destacando-se por ser uma propriedade que trabalha com o Sistema Agroecológico e/ou Sistema
Agroflorestais (SAF), além do turismo rural.
No total, o sítio possui uma área de aproximadamente 5 ha (Figura 1), sendo que destes
3,5 ha estão integrados ao SAF. As práticas de manejo adotadas são essencialmente
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agroecológicas, e a propriedade conta com a certificação orgânica, obtida junto ao Instituto de
Tecnologia do Paraná (TECPAR).

Figura 1: Propriedade pesquisada antes e pós a implantação do SAF. Fonte:
Acervo do proprietário.

A análise de dados baseou-se no discurso, com intuito de enfatizar importantes
percepções do entrevistado sobre seu conhecimento produtivo. Neste contexto, realizou-se a
observação do conhecimento tácito e explícito.
A pesquisa, sob o ponto de vista de seus objetivos é caracterizada como descritiva, que
segundo Pradanov (2013) tem como características observar, registrar, analisar e ordenar os
dados, de maneira que não haja qualquer interferência e/ou manipulação por parte do
pesquisador. Busca-se encontrar sua natureza, características, causas, além de procurar
descobrir com que frequência determinado fato ocorre, suas relações com outros fatos. “Assim,
para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam a
entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação” (PRADANOV, 2013).
Já a abordagem é de caráter qualitativo. A pesquisa qualitativa é, na definição de
Richardson (2011, p.79-80), “a busca por uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais dos fenômenos, procurando os aspectos subjetivos dos fenômenos
e as motivações não explícitas dos comportamentos”, ressaltando as particularidades e a
complexidade dos fenômenos, comportamentos e situações (RICHARDSON, 2011).
Como uma forma de fidedignidade da sistematização das falas do agricultor, que
participou da pesquisa, optou-se por se utilizar fragmentos de sua fala que serão acompanhados
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da sigla “SIC”, que expressa este comprometimento com a rela transcrição das falas. Este
cuidado foi necessário para que pudéssemos identificar o conhecimento tácito e explicito que o
agricultor possui.

4.

Resultados e discussão

No que compreende aos atores responsáveis pela produção, no início do
desenvolvimento do SAF, quem trabalhava com o Sr. Arruda era a sua primeira esposa, que
veio a falecer. Sua atual esposa o auxilia no trabalho e pretende ainda, implantar mais algumas
atividades no sítio, como a criação de galinhas caipiras e a produção leiteira.
Atualmente, em conjunto como proprietário da terra, trabalham mais duas pessoas, sua
atual esposa e eventualmente sua tia, que auxilia no trabalho do dia a dia, principalmente nas
atividades voltadas ao turismo rural.
Conforme o relato do proprietário, quando adquiriu a propriedade a viabilidade
econômica era quase nula, pois apresentava muitos locais com erosão e o solo estava sem
nutrientes.
Quando questionado em relação a opção de produzir de modo agroecológico, o
proprietário nos informou ter sofrido uma intoxicação causada por agrotóxicos, fato que o
motivou a pensar mais na saúde sua e de sua família e, consequentemente, repelir o modelo
conservador de produção, pautado no pacote tecnológico de compra de sementes e insumos.
Posicionamento reforçado, pelo fato do mesmo, também não dispor de capital
financeiro para investir em nutrientes químicos de regeneração de solo.
Foi a partir deste contexto, que ele procurou se especializar e encontrou um curso sobre
agroecologia/agrofloresta e agricultura orgânica, que o incentivaram a mudar sua forma de
viver e trabalhar.
Fator que o configurou, na época, como um produtor em processo de transição
agroecológica, tendo em vista o conjunto das mudanças de técnicas, sociais e institucionais,
com a finalidade de restabelecer a relação do homem com a natureza, bem como com o
consumidor, criando assim mais autonomia (ZONIN, 2012).
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Segundo o proprietário, na ocasião foram convidadas 25 pessoas para realizar o curso,
porém atualmente (2019), somente ele perseverou e continua a aplicar os conhecimentos
apreendidos, na propriedade.
Para conseguir colocar o que aprendeu em prática, necessitou de assistência técnica
oriunda: da Itaipu Binacional; da APROSMI que hoje é uma cooperativa chamada Boreal; e da
Cooperativa de trabalho Biolabore. Capacitação que se consolidou e ainda é realizada no lote,
fruto de um convênio entre a Itaipu e a Biolabore. Senhor Arruda destaca que a contribuição da
assistência técnica se deu nos primeiros modelos de plantio agroflorestal, principalmente na
disponibilização de mudas e disponibilização de técnicas de controle sobre pragas e doenças.
No que compete a implementação dos SAFs na propriedade, Sr. Arruda comenta que
a ideia partiu do seguinte pressuposto:
[...] por causa que a gente ouvia falar, que o planeta cada vez estava aquecendo mais
né, [...] com o aquecimento global cada vez ia estar mais quente, [...] a gente previu
assim que quando a gente tivesse uma idade, a gente teria um lugar pra trabalhar mais
na sombra, então surgiu disso aí!
A preservação também né, pra mostrar pras pessoas que você consegue viver assim,
num lugar que você pode cuidar do meio ambiente e você ter produção ali né[...], e
você tá vivendo ali também, na harmonia com a natureza, é uma coisa melhor, por
isso a gente optou fazer! (SIC).

O SAF encontrado na propriedade existe a treze anos. Segundo o proprietário, as
mudas utilizadas são oriundas em parte de doação e outra formada por mudas compradas. A
estrutura do sistema existente na propriedade contou com participação ativa do proprietário,
que seguia sempre algum critério de escolha, como: servirem de alimento in natura, serem
espécies que podem ser processadas e agregar maior valor comercial, produzirem lenha para
consumo e também espécies cultivadas tendo em vista uma melhor adaptação do sistema.
Posicionamento adotado pelo produtor, que está em consonância com estudos recentes
que dizem que o plantio de sementes e mudas, deve ser pensado, de forma que estas possam
otimizar os recursos financeiros e conciliar o uso da terra com preservação ambiental, produção
de alimentos e conservação do solo (EMBRAPA, 2019).
Segundo Oliveira et. al (2018), este tipo de sistema entra no seio da agricultura
familiar, pois ele promove vantagens econômicas e ambientais, como a recuperação de solos
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degradados, ciclagem de nutrientes e ainda são adaptáveis à capacidade de investimento
conforme o tamanho da propriedade e o tipo de mão de obra presente.
O que corrobora, com o que explicita Rebraf em (2019), segundo o autor, com a
implantação de um SAF, ocorre de maneira geral uma redução dos custos de produção e da
necessidade de mão de obra. Em contrapartida, em decorrência de alguns fatores, como
melhoria do solo, integração de produção de frutas, legumes, madeira, entre outros, os
rendimentos aumentam.
Vale destacar ainda outros aspectos positivos, como a diminuição dos riscos de perdas
provenientes das adversidades climáticas, devido a diversidade de atividades empregadas no
sistema, o que assegura a geração de renda contínua, ao longo do ano (REBRAF, 2019).
Inicialmente, na implantação, em relação à adubação foram utilizados apenas adubos
de origem orgânica, como o super-magro e o esterco curtido. O proprietário afirma que depois
desta iniciativa ocorreram grandes melhorias na propriedade, desde a questão do solo, clima e
também da qualidade de vida.
[...] você sai ali naquela roça de milho e vê como é mais quente lá, a diferença de
temperatura, aqui é muito diferente né, o clima. [...] saí ali em cima ali e você vê que
é muito mais frio que aqui, porque pega vento, aqui não pega.
E outra coisa, sobre tempestade e essas coisas aqui, no começo a gente sofreu quando
não tinha agrofloresta, agora, hoje não, o vento passa e você não vê estrago, as vezes
quebra uma árvore, um pé de palmito, mas é coisa da natureza (SIC).

Destaca ainda que não existem dificuldades para se trabalhar com este sistema e
acredita que deveria existir mais divulgação do seu modelo, para que outras pequenas
propriedades tenham uma nova perspectiva de trabalho e vida.
Principalmente os pequenos, eles até arrendaram a terra por achar que não podem mais
tirar o sustento dali [...] eu acho que se tivesse morando no sitio dele e fazendo
agroecologia e agrofloresta até pra saúde dele e da família seria uma grande vantagem,
mostrar pras pessoas que dá certo fazer agrofloresta! (SIC).

Quando questionado sobre o que pretende com seu SAF, Sr. Arruda afirma:
Eu pretendo assim que, talvez assim quando a gente ficar mais velho, a gente tá
recebendo pessoas [...] talvez assim pras pessoas tá vendo o trabalho que a gente fez,
que a gente vive aqui, e as pessoas vem aqui, vamos supor... quer um palmito ele vai
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lá mesmo e corta, quer uma fruta ele vai lá mesmo e colhe, e a gente vai viver assim,
e deixar a floresta, cada vez a gente tá implantando mais, não destruindo né! (SIC).

Atualmente a obtenção de renda do Sr. Arruda, é oriunda da venda de sua produção:
por meio do beneficiamento das frutas produzidas no SAF, que viram polpas na agroindústria
da família; e da venda de conserva de palmito, uma das principais culturas do sistema.
Hoje aqui assim, no causo é a polpa de fruta e palmito hoje né, pra venda são esses aí.
Aí tem as outras coisas, mas é menos daí né, que nem eu levo o abacate no mercado,
levo manga, mas é tudo menos, banana, essas coisas aí, tudo que tem um pouco a
gente vende, mas a gente costuma vender mais é aqui no sítio mesmo, as pessoas
passam aqui pra pegar aqui! (SIC).

Segundo o relato do agricultor, as polpas de frutas são processadas na agroindústria
que a família possui, a qual foi implantada por meio de um financiamento realizado pelo Banco
do Brasil, e é uma alternativa oposta à produção convencional predominante e aos impérios
alimentares, que permite o fortalecimento da agricultura familiar, além de realizar uma
produção descentralizada e promover a formação de ciclos curtos de comercialização, bem
como a autonomia dos agricultores. (PLOEG, 2018)
A venda direta não é só um meio de comercialização, mas também de coparticipação
social entre produtores e consumidores na qual estabelece entre eles uma relação de confiança
e proximidade. No caso do Sr. Arruda, esse fato pode estar atrelado a mudança de pensamento
dos consumidores que vão até a sua propriedade para comprar alimentos mais saudáveis e que
são produzidos de forma artesanal (FERREIRA et al, 2016).
Além da renda obtida com a produção, o proprietário também trabalha com turismo
rural: onde oferece um almoço com alimentos produzidos em sua grande maioria na
propriedade; além de fomentar uma caminhada na trilha do sítio, o que oportuniza ao turista
identificar a diversidade do SAF, e estar em contato harmônico com a natureza.
O proprietário ainda destaca que está satisfeito com a sua vida no campo, que antes de
se tornar agricultor já havia trabalhado como servente de pedreiro, empregado de fazenda e
também trabalhou como diarista em diversas propriedades que necessitavam de mão de obra.
Coloca ainda que não tem dificuldades em trabalhar nesse sistema, porém algumas coisas
podem ainda ser melhoradas, como a melhoria da qualidade e distribuição de mudas.
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É nítido, durante a fala do Sr. Arruda a paixão, felicidade e o orgulho que sente por
contar sua história e também servir de inspiração para tantas pessoas que passam pelo seu sítio.

5.

Considerações finais

As inquietudes sobre as formas de se produzir em sistemas agroecológicos e
agroflorestais, necessitam do constante relato de experiências práticas, para que, disseminadas
contribuam para o desenvolvimento rural.
Este estudo pode inferir que os conhecimentos agroecológicos adquiridos pelo
produtor, resultam em mudanças comportamentais sustentáveis principalmente ligadas a
preservação do meio ambiente e a manutenção das relações sociais no espaço rural.
O conhecimento situacional adquirido na unidade de produção pesquisada, promove
maior interação do indivíduo com a terra. Ademais, pode-se qualificar a qualidade de vida do
produtor em relação ao turismo ecológico, que traz geração de renda e a eficiência no modo de
se produzir.
A contribuição do saber agroecológico, ao conhecimento do produtor, se mostrou em
dois sentidos, por meio do conhecimento tácito: adquirido com vivências empíricas de
transferências de saberes de modo informal, que pode ser identificado na sua consciência em
relação ao aquecimento global, a necessidade de preservação das áreas verdes e principalmente
no posicionamento do agricultor em relação a produção diversificada dentro da propriedade,
haja vista que sua importância tem relação intrínseca com as necessidades básicas da família; e
por meio do conhecimento explícito: adquirido por participações ativas do produtor em debates,
cursos, capacitações que disseminam mudas e tecnologias para o sistema de produção
alternativo.
Conclui-se que ambos os conhecimentos, tácito e explicito, convergem no sentido de
promover o desenvolvimento rural sustentável, o que valida o posicionamento de Polany, em
1983, de que o conhecimento tácito não deve ser suprimido pelo conhecimento explícito, mas
sim que ambos devem coexistir e contribuir para o Fazer.
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Nesse sentido pode-se pensar, também, que se os agricultores possuírem boa apreensão
sobre o conhecimento explicito, podem se transformar em agentes de mudança dentro de suas
próprias comunidades.
A contribuição do saber tácito e explicito ganha, nesse sentido, um lugar de destaque
para a Agroecologia, já que é uma ciência que se preocupa em abordar aspectos econômicos,
sociais e de produção, e em levar em consideração os conhecimentos locais dentro das três
perspectivas.
Como sugestões de estudos futuros, sinalizamos a necessidade de ampliação constante
de estudos que demostrem o fazer agroecológico, nas mais diversas regiões do país, bem como
a importância de se quantificar e comparar os sistemas agroecológicos destas diversas regiões,
com o objetivo de analisar os benefícios desta prática.
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O DESAFIO DE MENSURAR O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
THE CHALLENGE OF MEASURING SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
André Fernando Hein477
Nardel Luiz Soares da Silva478
Grupo de Trabalho: Extensão Rural, Juventude e Sucessão Rural

Resumo
O Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS) que é realidade para alguns e utopia para outros,
enfrenta um desafio, que é a sua mensuração. Este estudo tem como objetivo discorrer sobre
esse desafio, analisando primeiramente porque nem todo o desenvolvimento é sustentável, e
também as características de um ‘novo rural’ que se consolida. No que tange aos indicadores
de sustentabilidade, são confrontados os riscos e benefícios de seu uso. Ao final são apontados
caminhos para que os principais desafios inerentes à mensuração do DRS sejam superados,
quais sejam: a consolidação do conceito de DRS; a difusão do conceito entre os atores do DRS;
o desenvolvimento de políticas públicas que estimulem o DRS; e a ampliação de esforços para
desenvolver métricas para mensurar o DRS.
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural Sustentável. Indicadores de sustentabilidade.
Mensuração. Sustentabilidade.
Abstract
The Sustainable Rural Development (SRD) which is reality for some and utopia for others, faces
a challenge, which is its measurement. This study aims to discuss this challenge, analyzing first
why not all development is sustainable, and then the characteristics of a 'new rural' that
consolidates. Regarding sustainability indicators, the risks and benefits of its use are
confronted. At the end, ways to overcome the main challenges inherent to SRD measurement
are pointed out, being: consolidation of the SRD concept; the diffusion of the concept among
the SRD actors; the development of public policies that stimulate SRD; and increased efforts to
develop metrics to measure SRD.
Keywords: Sustainable Rural Development. Sustainability Indicators. Measurement.
Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
O termo mensurar significa determinar a medida, calcular. Por conseguinte, mensurável
é aquilo que pode ser medido. No entanto, em se tratando de desenvolvimento no meio rural,
qualificado com o requisito da sustentabilidade, a tarefa de mensura-lo torna-se complexa e
desafiante. Por isso, antes de estipular medidas é necessário compreender o que se quer medir,
e aí surgem perguntas. Uma campanha publicitária exibida na televisão479 já concluía que “não
são as respostas que movem o mundo, são as perguntas”. Neste caso, é necessário se questionar
o que é o desenvolvimento? o que é sustentável? o que é considerado rural?, e depois como
medir o desenvolvimento rural sustentável?
Diante destas inquietações, este estudo na forma de ensaio, tem como objetivo discorrer
sobre o desafio de mensurar o DRS. Inicialmente busca-se fornecer argumentos para responder
por que nem sempre o desenvolvimento é sustentável. Na sequência, faz-se um recorte para o
desenvolvimento no meio rural, sendo abordada a nova ruralidade, onde as atividades não se
restringem à agricultura e pecuária, e o meio rural não é mais visto apenas como um setor da
economia, mas por meio de uma abordagem territorial. Também são discutidos os riscos e
benefícios do uso de indicadores de sustentabilidade para mensurar o DRS.
O trabalho se justifica, pois, mesmo com muitos avanços ocorridos nessa área, ainda há
um longo caminho a ser percorrido. Para ilustrar, pode-se mencionar o caso das ciências exatas,
por exemplo na matemática, onde para medir uma distância exata é necessário que existam dois
pontos determinados. No caso da sustentabilidade (que é multidimensional) não existem esses
dois pontos definidos claramente, o que torna a mensuração difícil. É necessário que haja uma
constante dialética entre sustentabilidade e insustentabilidade para que se possam estabelecer
parâmetros de medida.
Especificamente sobre o uso de indicadores para mensurar o DRS, existem modelos
conhecidos e aplicados mundialmente (SEPÚLVEDA, 2008), (MASERA; ASTIER;
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LÓPEZRIDAURA, 1999), (CAMINO; MULLER, 1993), (VILAIN, 1999), e também a nível
nacional.
No Brasil até 2017 já se somavam mais de 40 teses de doutorado defendidas em que foram
desenvolvidos e/ou aplicados modelos de indicadores para avaliar a sustentabilidade no meio
rural480. O que se percebe é que muitos desses modelos têm como foco tipos específicos de
cultivo, ou sistemas produtivos, regiões específicas, ou categorias específicas de agricultores.
Isso reflete uma das dificuldades de se generalizar o DRS, pois podem existem vários ‘rurais’
no Brasil, e até mesmo dentro de um mesmo município.
Nesse contexto, o DRS é tido como polissêmico, multidimensional e interdisciplinar,
conforme argumentação nas próximas seções, iniciando-se com a questão do
‘desenvolvimento’.

2. POR QUE O DESENVOLVIMENTO NEM SEMPRE É SUSTENTÁVEL?
Até pouco tempo o desenvolvimento era compreendido como sendo sinônimo de
crescimento econômico. Uma frase que se tornou bastante conhecida, e que transparece essa
compreensão é esta comumente citada pelo economista Antônio Delfim Netto: “é necessário
deixar o bolo crescer, para depois dividi-lo”. De acordo com essa perspectiva, proposta anos
antes por Simon Kuznets (1901-1985), era necessário que houvesse uma concentração de
riquezas (seja das pessoas, instituições ou o próprio governo) para que, fruto do crescimento
econômico, se chegasse ao desenvolvimento e uma futura equalização na distribuição de renda.
Fato é que no Brasil essa equalização não ocorreu. O próprio Delfim Netto (2009) menciona
que entre os anos de 1951 e 1985 o crescimento econômico médio do Brasil foi 2,2% maior do
que o crescimento do mundo. No entanto, analisando o Coeficiente de Gini que mede a
desigualdade de renda, verifica-se que não houve melhora significativa do índice mesmo uma
década após o período de crescimento econômico robusto (IBGE, 2018), o que desmente a frase
e mostra que com o crescimento econômico, o desenvolvimento não alcançou toda a população.

480

Consulta realizada no Catálogo de Teses e dissertação da CAPES, em agosto de 2017, contendo o termo
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Para Delfim Netto (2009) o desenvolvimento econômico ocorre quando uma sociedade
consegue incitar, naqueles que possuem o espírito empresarial, o ânimo de assumir riscos e
investir, havendo por parte do Estado a garantia da apropriação privada dos resultados. Mas o
autor reconhece que o ideal de funcionamento do sistema, ou seja, para que haja
desenvolvimento, é a combinação de crescimento econômico com a redução das desigualdades
e com o aumento da igualdade de oportunidades, que inicia com o acesso a coisas comuns,
como alimentação, saúde e educação. Percebe-se então que desenvolvimento não é apenas
crescimento econômico. Mas esta não é uma constatação nova. Foi amplamente discutida já no
início dos anos de 1960, quando surgiram evidências de que o intenso crescimento ocorrido na
década de 1950 em diversos países denominados subdesenvolvidos (dentre eles o Brasil) não
se traduziu necessariamente em maior acesso da população pobre a bens materiais e culturais.
Considerando então a distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico, há
também alguns autores que concluem que o desenvolvimento não existe, é uma fábula, um mito.
Pode-se citar Rivero (2002) que afirma que alguns Estados são incapazes de alcançar um grau
de desenvolvimento compatível aos dos países desenvolvidos, pelo fato de que cada vez mais
os ‘subdesenvolvidos’ estão dependentes dos ‘desenvolvidos’, diretamente ou por meio das
empresas sediadas nesses países. Outro autor que em determinado momento considerou o
desenvolvimento econômico como mito e explorou amplamente seus argumentos foi Furtado
(1983), que ao observar o cenário econômico brasileiro nos anos de 1960 e início da década de
1970, chega à conclusão que o processo de acumulação advindo do crescimento da economia
tende a ampliar o fosso entre um centro, em crescente homogeneização, e uma constelação de
economias periféricas, promovendo um distanciamento das formas de vida de uma minoria
privilegiada da população em geral.
Mas então, o que é desenvolvimento? Para Veiga (2010) existem três tipos básicos de
respostas. A primeira e mais frequente é tratar desenvolvimento como sinônimo de crescimento
econômico e a segunda é afirmar que o desenvolvimento não passa de uma ilusão, crença, mito
ou manipulação ideológica. Esses dois tipos de resposta corroboram com as ideias supracitadas.
Já a terceira resposta, mais complexa, que o autor chama de “caminho do meio” é o desafio
trilhado por um grupo de estudiosos que defende a ideia de que o desenvolvimento está
relacionado em primeiro lugar com a possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que
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escolheram, e com a provisão dos instrumentos e oportunidades para fazerem suas escolhas, ou
seja, com suas liberdades.
Uma das primeiras publicações que é fruto, e ao mesmo tempo contribui para a
disseminação de um novo entendimento sobre o desenvolvimento foi a publicação em 1990 do
primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano, bem como o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano, seguindo a ideia de desenvolvimento como liberdade (SEN, 1999).
Este inovador relatório foi idealizado por Mahbud ul Haq que tinha como convicção que o que
mais prejudicava o desenvolvimento era a falta de uma alternativa à renda per capita quando o
problema era avalia-lo e medi-lo. O desenvolvimento do IDH foi justamente uma alternativa
para essa lacuna, e propôs um indicador sintético capaz de fornecer aos usuários uma espécie
de hodômetro do desenvolvimento. A obra de Sen (1999) procura demonstrar que a liberdade é
que promove o desenvolvimento, portanto é necessário que se removam as principais fontes de
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição
social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência de Estados
repressivos, ou seja, tudo o que limita as escolhas e as oportunidades das pessoas. Com isso a
expansão da liberdade é vista por Sen como o principal fim e o principal meio do
desenvolvimento.
Outros autores compartilham das ideias de Amartya Sen, onde podemos citar Boff (2011
p.136) que conceitua desenvolvimento como “a ampliação das oportunidades de modelar a vida
e definir-lhe um destino”. Ignacy Sach também é um ícone sobre o assunto, e detalhes de suas
obras serão citados no decorrer do texto. Sachs aborda principalmente um modelo de
desenvolvimento que abranja além dos fatores econômicos, também aspectos sociais e
ambientais.
A dimensão do meio ambiente foi introduzida na agenda internacional no final dos anos
de 1960 e início de 1970, onde os eventos que marcam a ampla divulgação foram em 1972 a
Conferência da Nações Unidas realizada em Estocolmo, bem como o relatório do Clube de
Roma, intitulado ‘Os limites do crescimento’. Havia passado mais de um século e meio após a
divulgação das previsões de Thomas Malthus até as discussões do Clube de Roma, voltando à
toma as previsões pessimistas para o futuro do planeta. Nesse contexto, as discussões sobre o
desenvolvimento e crescimento econômico passaram a considerar variáveis ambientais. Muitos
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estudos foram publicados, apresentando as mais diversas conclusões. Pode-se citar
(GROSSMAN; KRUEGER, 1995), com uma visão otimista, que após estudos empíricos com
diversas variáveis ambientais, confrontadas com indicadores de renda per capita das nações,
afirmam não terem encontrado evidências significativas de que a qualidade ambiental tenda a
se deteriorar de maneira firme, constante, ou estável, com crescimento econômico. Os
indicadores por eles analisados apontam para uma deterioração em fase inicial do crescimento,
mas com subsequente fase de melhoria.
Em opinião contrária, Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) afirmava que um dia
será necessário encontrar uma via de desenvolvimento humano que possa ser compatível com
a retração, isto é, com o decréscimo da economia, pois considerava ingênuas as visões de
crescimento zero ou condição estacionária, sendo, para ele o crescimento sempre predatório
(CECHIN, 2010).
Há também a ideia de ultra otimismo tecnológico disseminada por Robert Solow (1924)
que afirma que a natureza jamais constituirá sério obstáculo à expansão, e que no longo prazo
os ecossistemas não oferecerão qualquer tipo de limite, seja como fontes de insumos ou
assimiladores de impactos, pois o progresso científico e tecnológico sempre conseguirá
introduzir as necessárias alterações que substituam uma eventual escassez (VEIGA, 2010).
Contudo, considerando que desenvolvimento não é apenas crescimento e que ele não é
alcançado ignorando questões ambientais, mantém-se o questionamento: o que é sustentável?
Para Veiga (2010), assim como na questão sobre o que é desenvolvimento, há três padrões
básicos de respostas, sendo duas extremas, que criam esse impasse e essa celeuma no âmbito
da retórica científica, e um “caminho do meio”. Em uma das extremidades estão os que
acreditam que não existe dilema entre conservação ambiental e crescimento econômico, e na
outra extremidade os que acreditam ser possível combinar essas duas exigências. Uma terceira
via para o questionamento é o ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável.
Para Sachs (2008) o desenvolvimento sustentável é um conceito multidimensional
conforme os seguintes argumentos: os seus objetivos são sempre sociais e éticos (solidariedade
sincrônica); contém uma condicionalidade ambiental explícita (solidariedade diacrônica com as
gerações futuras); o crescimento econômico, embora necessário tem um valor apenas
instrumental; o desenvolvimento não pode ocorrer sem crescimento, no entanto, o crescimento
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não garante por si só o desenvolvimento; o crescimento pode, da mesma forma, estimular o mau
desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é acompanhado de desigualdades
sociais, desemprego e pobreza crescentes.
Sem o compromisso de buscar a origem do termo ou discutir sua etimologia ou
epistemologia, cabe destacar que o “desenvolvimento sustentável” certamente foi mencionado
anteriormente nesses termos em eventos e publicações de menor impacto, no entanto, foi
amplamente difundido pelo Relatório de Brundtland (Nosso futuro comum) publicado em 1987,
quando foi considerado como um conceito político. Esse relatório o define como sendo aquele
desenvolvimento “que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de
as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991). De
acordo com Sachs (2009) esta abordagem está fundamentada na harmonização de objetivos
sociais, ambientais e econômicos. A essência do seu significado, o qual pode-se mencionar que
surge em função de evidenciar a longitude entre o “crescimento econômico contínuo” e a
“conservação do meio ambiente” é que impulsionou e inspirou, por meio do
ecodesenvolvimento, levantar argumentos para um debate sobre a possibilidade de a expansão
da economia poder ser conciliada com a preservação do meio ambiente.
O ideal para qualquer corrente positivista seria que a sustentabilidade tivesse uma noção
de natureza precisa, discreta, analítica ou aritmética, com uma definição clara. Mas não tem e
possivelmente nunca terá essa natureza. Portanto, o debate sobre o que vem a ser a
sustentabilidade está em aberto, e cabe à academia explorá-lo. Diante do exposto e longe do
propósito de esgotar o assunto, mas apenas para fornecer alguns argumentos para uma tentativa
de responder ao questionamento que intitula esta seção, pode-se afirmar que nem todo
desenvolvimento é sustentável porque há perspectivas de desenvolvimento que possuem uma
filosofia predominantemente econômica, desconsiderando a sua multidimensionalidade,
principalmente questões ambientais e sociais. Portanto, um desenvolvimento que não promova
a ampliação das “liberdades” das pessoas e que ofereça riscos ao meio ambiente não pode ser
considerado sustentável.

3. A TERRITORIALIDADE DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
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Um tipo de desenvolvimento que seja sustentável, nos moldes do exposto na seção
anterior, e que ocorra uniformemente em todas as nações, ou ao menos entre todas regiões de
um país ainda é quimera. No caso brasileiro, quando se analisam indicadores sociais,
percebemse claras diferenças entre os que se referem ao meio urbano, daqueles do meio rural.
No entanto, considerando um enfoque territorial, o DRS pode ser uma utopia concreta 481 ,
possível de ser implementado.
O rural sempre foi caracterizado pela noção de distanciamento, afastamento ou
isolamento, seja pelo custo de transação maior em função da distância dos mercados
consumidores, seja pelo atraso tecnológico, ou pela dificuldade de acesso e contatos entre as
pessoas, ou ainda pela distância organizacional, social e cultural, bem como pela baixa
infraestrutura de serviços públicos em áreas remotas. Um pesquisador que tem se debruçado
sobre o tema é Ricardo Abramovay, e em um de seus estudos sobre a literatura internacional
acerca do tema, cita que há convergência em apontar três aspectos básicos sobre o meio rural:
a relação com a natureza, a dispersão populacional e a dependência do sistema urbano
(ABRAMOVAY, 2000).
Vários autores abordam o tema de uma “nova ruralidade”, dos quais pode-se citar Maria
Nazareth Wanderley, José Eli da Veiga, Sérgio Schneider, José Graziano da Silva, Ângela
Kageyama, entre outros. Com o intuito de aproximar o contexto da nova ruralidade ao DRS,
algumas contribuições desses autores são apresentadas no decorrer do texto.
O tema de um ‘novo rural’ não é recente. Já em 1997 José Graziano da Silva publicou o
artigo intitulado “O novo rural brasileiro”, onde analisou os dados estatísticos de IBGE das
décadas de 1980 e 1990 e concluiu que já não se podia mais caracterizar o meio rural brasileiro
como somente agrário, pois já estavam despontando um conjunto de atividades não-agrícolas
como a prestação de serviços (pessoais, de lazer ou auxiliares das atividades econômicas), o
comércio e a indústria. Esse novo cenário afetou o comportamento do emprego rural, e
promoveu uma nova dinâmica populacional do meio rural brasileiro (GRAZIANO DA SILVA,
1997). Entretanto estatísticas mais recentes, apresentadas por Laurenti (2014) após atualizar os
dados já estudados anteriormente no projeto Rurbano, para o período de 2001 a 2009, conclui
481
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que nesse período há características comuns à última década do século passado, confirmando a
existência e consolidação desse “novo rural”.
Com o intuito se sintetizar as principais características desse cenário descrito, o Quadro
1 apresenta os elementos desta nova ruralidade.
Quadro 1 – Elementos de uma Nova Ruralidade
A diversificação social, na medida em que o rural se torna atrativo para categorias sociais de origem urbana,
seja com fins produtivos (descentralização econômica), seja com fins residenciais (aposentadoria e outras
categorias), seja com fins preservacionistas;
O estabelecimento de relações de complementaridade com o urbano, em substituição ao caráter de
antagonismo;
O crescimento demográfico, pela redução das migrações para a cidade e atração de outras categorias sociais;
A “modernização rural”, pela elevação das rendas e pela extensão ao rural do acesso às facilidades e conforto
proporcionados por produtos e serviços que antes eram privilégio das cidades;
A valorização dos patrimônios natural e cultural das localidades, que passam a ser percebidos como fonte de
desenvolvimento local, emprego e renda para a população rural;
Os novos papeis dos agricultores, que passam a ser “agricultores territoriais”. Entre as novas exigências do
desenvolvimento rural estão a oferta de empregos para a população rural, a segurança alimentar e a garantia de
qualidade de produtos, bem como a proteção ambiental. Os agricultores deverão contribuir ainda para a
construção e fixação das paisagens rurais e para a guarda e reprodução das tradições culturais rurais, estendendo
suas atividades profissionais para além do núcleo produtivo agrícola, tornando-se polivalentes e pluriativos.

Fonte: (WANDERLEY, 2000) adaptado por (KAGEYAMA, 2008)
Para Del Grossi e Graziano da Silva (2002) o “novo rural” compõe-se basicamente de
três grandes grupos de atividades: uma agropecuária moderna, baseada em commodities e
intimamente ligada às agroindústrias; um conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas à
moradia, ao lazer e a várias atividades industriais e de prestação de serviços; um conjunto de
“novas” atividades agropecuárias, localizadas em nichos especiais de mercados.
Apesar de apontar características específicas, e critérios de classificação que podem ser
divergentes, o que é consenso entre os autores que abordam a nova ruralidade é que essa nova
essência da noção de rural é territorial ou espacial, não podendo ser identificada mais com setor
de atividade econômica nem com mercado.
Considerando portanto a territorialidade e o processo de desenvolvimento, Kageyama
(2008) traz argumentos que nos permitem avançar na compreensão do ‘espaço rural’.
Sintetizando pesquisas apresentadas no Seminario Internacional Interrelación Rural-Urbana Y
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Desarrollo Descentralizado 482 , promovido pela FAO/ONU em 1997 no México, a autora
apresenta algumas ideias, das quais pode-se citar que uma nova definição de ‘espaço rural’ seria
a zona fora da área metropolitana que integra os povoados rurais e as cidades médias que
evoluíram a partir desses povoados, podendo os espaços que ficam no interior desses sistema
urbanos interconectados (liderados pelas cidades médias) serem concebidos como ‘clusters
agroindustriais’ em função do potencial de desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, e
segundo outra pesquisa apresentada no seminário, o desenvolvimento da agricultura é um
processo recíproco do desenvolvimento urbano.
Veiga (2003) vem de encontro a essas ideias, quando em seu livro Cidades Imaginárias,
explora dados das estatísticas oficiais do Brasil, com base em uma metodologia da OCDE e
afirma que em algumas cidades de menor porte, a distinção entre o rural e o urbano se torna
inadequada. De acordo com sua proposta as “cidades rurais” seria aquelas com população de
até 50 mil habitantes e menos de 80 habitantes por km².
Considerando esta nova ruralidade que foi descrita, sob a perspectiva territorial ou
espacial (onde até mesmo localidades consideradas oficialmente urbanas, podem ser
interpretadas e classificadas como rurais) o desenvolvimento rural é conceituado por Kageyama
(2008) como sendo a passagem, de um determinado espaço territorial, do isolamento à
integração com o urbano e com os demais setores da economia e da especialização à
diversificação econômica e social. Para a autora o desenvolvimento rural tem de específico o
fato de se referir a uma base territorial, seja local ou regional, portanto não há que se falar em
um processo único ou uniforme, que possa ser enquadrado em algum modelo com poucas
variáveis, pois a heterogeneidade pode ser encontrada entre regiões, estados, microrregiões e
até mesmo no interior de uma cidade, com seus diversos rurais.
Quando analisa diversas interpretações de autores acerca do tema do desenvolvimento
rural Kageyama (2008 p. 75), sintetiza a seguinte ideia:
[...] o desenvolvimento rural deve combinar o aspecto econômico (aumento do nível de vida
e estabilidade da renda familiar), o aspecto social (obtenção de um nível de vida socialmente
aceitável) e o ambiental e que uma de suas trajetórias principais reside na diversificação das
atividades que geram renda (pluriatividade).

Os estudos mencionados pela Autora são de: Gustavo Gordillo de Anda – Reestructuración institucional y
revalorización de los vínculos rural-urbano; Alberto Paniagua V. – Criterios y procedimientos para identificar
espacios rurales capaces de articularse positivamente a ciudades intermedias.
482
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Nesse conceito observa-se relação direta com a multidimensionalidade da
sustentabilidade, abordada na seção anterior.
Apesar de já terem sido elaborados e estudados diversas formas e modelos para
mensurar o desenvolvimento rural, muitos buscam avalia-lo apenas com dados secundários,
macroeconômicos, deixando de considerar a opinião dos atores principais, os agricultores.
Schneider (2007) quando explora as tendências dos estudos sobre o desenvolvimento rural no
Brasil, afirma que existem possibilidades e lacunas inexploradas e cita a necessidade de se
estudar mais profundamente o papel dos agricultores e demais atores do meio rural nos
processos de mudança social. Em nosso entendimento, um tema que vem de encontro a esta
lacuna é o de indicadores de sustentabilidade aplicados especificamente ao meio rural a nível
de propriedade, que aplicado sistematicamente pode se tornar uma ferramenta muito importante
para compreender o processo de mudança social local e regional, observando questões
econômicas, sociais e ambientais.
No entanto, pode-se concluir que com a complexidade e multidimensionalidade do
desenvolvimento, aliado à heterogeneidade imposta por dotações geográficas deste novo rural,
e pela ocupação e evolução histórica do território, somado ainda o adjetivo ou requisito da
sustentabilidade, há dificuldades em avaliar objetivamente e de forma comparativa o DRS.
Contudo é possível e necessário que ajam avanços da ciência no sentido de desenvolver modelos
e mecanismos que possam contribuir para a sua mensuração e avaliação, quais sejam os
indicadores de sustentabilidade no meio rural.

4. RISCOS E BENEFÍCIOS DO USO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
O índice mais conhecido no mundo que busca medir o desenvolvimento483 é o IDH –
Índice de Desenvolvimento Humano, que foi publicado inicialmente em 1990 pelo PNUD –
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, juntamente com o primeiro Relatório
de Desenvolvimento Humano. Como já mencionado na primeira seção, o surgimento IDH foi
muito importante para que o mundo tivesse uma alternativa para avaliar o desenvolvimento,
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O PIB é o indicador mais antigo e mais conhecido, no entanto, o seu objetivo é mensurar em valores
monetários os bens e serviços finais produzidos, com foco no crescimento econômico, sendo incapaz de avaliar o
desenvolvimento no seu sentido mais amplo.
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com foco no bem-estar humano e não só com o PIB que era a única medida amplamente
difundida até então. Contudo, o próprio Amartya Sen, que participou da elaboração do índice
escreveu em carta publicada no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1999 (UNDP, 1999
p. 23) que enxerga o IDH como um índice inevitavelmente bruto, grosseiro, que não consegue
com a sintetização em um único número captar a complexa realidade sobre o desenvolvimento
e privação, mas entende que a principal contribuição do mesmo é estimular os usuários a
examinarem também o conjunto de tabelas estatísticas que acompanham o relatório.
Ora, se o IDH é considerado até mesmo por um de seus idealizadores, de certo modo,
incompleto (apesar das inquestionáveis contribuições que trouxe), então como pode ser medido
o desenvolvimento? Veiga (2010) quando busca responder a esse questionamento, aponta que
a maior dificuldade está na natureza necessariamente multidimensional do processo de
desenvolvimento. Ela sempre tornará muito duvidoso e discutível qualquer esforço de se
encontrar um modo de mensuração que possa ser representado por um índice sintético, por mais
que se reconheça seu valor simbólico e sua utilidade em termos de comunicação.
Contudo, diante da dificuldade, ou talvez impossibilidade de se chegar a um índice
sintético que capte o desenvolvimento sustentável, ao invés de abolir as tentativas, é preferível
que sejam desenvolvidos modelos quantitativos, mesmo que parciais que possam contribuir
com a compreensão deste cenário. Nesse sentido, Meadows (1998) afirma que as pessoas não
podem responder a informações que não têm. Elas não podem reagir eficazmente a informações
que são inadequadas. Eles não conseguem atingir metas ou objetivos dos quais não estão
cientes. Eles não podem trabalhar em direção ao desenvolvimento sustentável se não tiverem
indicadores adequados de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, se houver bons
indicadores, será quase impossível não tomar decisões e tomar medidas para melhorar os
indicadores.
O desafio, portanto, é encontrar “bons” indicadores, mesmo que incompletos. É o que
também afirma Agostinho (2009) em sua tese: um dos grandes problemas que precisam ser
enfrentados está no estabelecimento de índices ou indicadores eficientes que meçam
quantitativamente a sustentabilidade de um sistema qualquer (país, estado, município, bacia
hidrográfica, um povoado, etc.). No entanto, Feil e Schreiber (2017) após analisarem o processo
de elaboração de índices de sustentabilidade (identificação do objetivo e do sistema
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ambientalhumano, seleção de indicadores, normalização, ponderação, e agregação) alertam que
dadas as limitações de informações disponíveis, os índices podem apresentar resultados
insatisfatórios e irreais.
O principal estímulo para criação de indicadores de sustentabilidade partiu da Agenda
21 estabelecida na RIO-92 (MDA, 1992), em especial nos capítulos 8 e 40 que se referem à
necessidade de informações para tomada de decisão. A partir desse documento teve início um
movimento internacional liderado pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS)
da ONU com o objetivo de construir indicadores. Fruto desse movimento, nas últimas décadas
houve uma significativa profusão de modelos de suporte para análise dos indicadores de
sustentabilidade. Porém, de forma geral, foram construídos para atender cenários específicos de
tomada de decisão, cuja replicabilidade em diferentes realidades deve ser analisada com o
devido cuidado (MALHEIROS; COUTINHO; PHILIPPI JR., 2012a).
Talvez a definição que melhor represente ‘indicadores’ no contexto do desenvolvimento
sustentável seja a de Meadows (1998)484 “indicadores são parte das informações que a sociedade
usa para entender o mundo, planejar ações e tomar decisões”. A partir dessa publicação
surgiram novas visões sobre os tipos de informações e indicadores necessários para se alcançar
um mundo sustentável, no nível da comunidade, de uma nação ou em todo o planeta.
Entende-se que indicadores e índices altamente agregados estão na ponta de uma
pirâmide de informações cuja base são dados primários derivados do monitoramento e análise
de dados. Nesse contexto, os indicadores representam uma síntese da realidade, e fornecem
informações de maneira mais quantitativa do que apenas palavras ou diagramas, e o fazem de
maneira mais simples e compreensível do que estatísticas complexas ou outros tipos de dados
científicos ou econômicos (SEPÚLVEDA, 2008).
Como já mencionado no texto sobre as dificuldades em conceber indicadores sintéticos,
é inevitável que hajam riscos envolvidos no processo de escolha de indicadores, que podem
prejudicar as análises realizadas a partir do índice sintético. Considerando isso Meadows (1998)
cita os erros mais comuns que devem ser evitados na escolha de indicadores, pois
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Donella Meadows organizou um relatório para o Grupo Balaton publicado no seminário organizado pelo
National Institute for Public Health and Environmental Protection, realizado em 1996 nos Países Baixos
(Bilthoven). O Grupo Balaton foi fundado em 1981 e reúne ativistas e estudantes que trabalham com o
desenvolvimento sustentável em seus países.
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frequentemente indicadores são mal escolhidos. A escolha e o uso de indicadores são processos
cheios de armadilhas. O Quadro 2 mostra os erros mais comuns e os riscos que eles representam.
Quadro 2 – Riscos envolvidos na escolha de indicadores
Característica

Agregação Exagerada

Medir o que é mensurável em
detrimento ao que é importante

Depender de falsos modelos

Falsificação deliberada

Desviar a atenção da experiência
direta

Excesso de confiança

Modelo Incompleto

Risco
Se muitos dados forem reunidos, a
mensagem final pode ficar
indecifrável.

Deixar de realizar esforços para
avaliar pontos importantes, e
substituindo por variáveis que
tenham maior disponibilidade de
dados quantitativos, prejudicando
as análises.
Modelos
de
análises
préconcebidos e que não levam em
consideração dados primários a
nível local podem levar a
conclusões equivocadas.
Ocultar, suprimir, ou desvincular
das conclusões os indicadores que
apresentarem más notícias.

Os indicadores podem hipnotizar
as pessoas com números e cegá-las
para suas próprias percepções.
Os indicadores podem levar as
pessoas a pensar que sabem o que
estão fazendo ou a pensar no que
estão fazendo, quando, na verdade,
os indicadores podem estar com
defeito.
Indicadores não são o sistema real.
Eles podem perder muitas das
sutilezas, belezas, maravilhas,
advertências,
diversidades,
possibilidades ou perversidades do
sistema real.

Exemplo
O Produto Interno Bruto (PIB) que
junta tanto o fluxo monetário por
mudanças boas (educação, saúde,
etc.) quanto por mudanças ruins
(aumento
do
número
de
internações, do crime, etc.)
A área coberta pela floresta e não o
tamanho, a diversidade ou a saúde
das árvores; a quantidade de
dinheiro que as pessoas têm e não a
qualidade de suas vidas.
Pode-se pensar que a taxa de
natalidade reflete a disponibilidade
de programas de planejamento
familiar, quando, na verdade, pode
refletir a liberdade das mulheres de
usar esses programas.
Governos nacionais contam como
desempregados apenas aquelas
pessoas que estão procurando
ativamente empregos, excluído
dessa estatística aquelas que
desistiram de procurar.
O mercado de ações está subindo,
então a economia deve estar em
boa forma, apesar de terem piorado
indicadores sociais.
Indicadores podem afirmar que o
aquecimento do planeta é um
evento normal, cíclico, que está por
um período (pico) registrando
temperaturas elevadas.
Tentar avaliar a sustentabilidade
considerando apenas variáveis
econômicas, em detrimento das
sociais e ambientais.

Fonte: Adaptado de Meadows (1998).
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Ressalvados os riscos envolvidos com o uso de indicadores sintéticos, apresentam-se
muitos benefícios. Os indicadores de desenvolvimento sustentável vêm à tona, com a tarefa de
descrever a realidade de forma simples e confiável, orientar a escolha de dados para medir os
avanços, bem como passar a mensagem sobre os desafios ambientais, humanos, econômicos,
tecnológicos e políticos associados. Também é o objetivo do uso de indicadores encontrar
caminhos que viabilizem interesse e soma de esforços na construção de bases duradouras para
o desenvolvimento (MALHEIROS; COUTINHO; PHILIPPI JR., 2012b).
Para encerrar o diálogo aqui proposto entre os riscos e benefícios do uso de indicadores,
cita-se importante contribuição de Malheiros, Coutinho e Philippi Jr. (2012c) quando afirmam
que o uso efetivo e o fortalecimento do uso de indicadores depende de alguns fatores, no qual
destacam a seguinte situação: se um modelo é incompleto, os aspectos relevantes serão perdidos
quando os indicadores não forem relatados. Por outro lado, se o modelo é muito complexo, os
resultados não serão significativos para aqueles que estão interpretando os indicadores para
utilização na tomada de decisões. Para os autores, o ponto é refletir sobre como obter o máximo
das diferentes metodologias, considerando suas potencialidades e limitações, levando em conta
os diferentes usuários-alvo, o nível de gestão, a urgência e assim por diante. Tais considerações
são mencionadas em uma conjuntura em que não existem um modelo perfeito aplicável a
qualquer contexto.
Diante do exposto, cabe ressaltar ainda que a maior importância deve ser dada ao que
está sendo medido (no caso o desenvolvimento sustentável), e não para a medida em si.
Complementando esse pensamento, Rodrigues (2010) compreende a origem dos ‘indicadores
de desenvolvimento sustentável’ como uma tentativa de operacionalizar o conceito de
‘desenvolvimento sustentável’, por isso a pergunta de ‘como alcançar o desenvolvimento
sustentável?’ desdobra-se também para ‘como medir os avanços e/ou retrocessos rumo ao
desenvolvimento sustentável?’.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O DRS é realidade em muitas propriedades rurais ou até mesmo em regiões, mas utopia
em muitas outras. Para compreender os desafios de mensura-lo, neste ensaio foram abordadas
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questões relacionadas ao tema. Ao se discorrer sobre as concepções de ‘desenvolvimento’ foi
possível verificar que nem todo desenvolvimento pode ser considerado sustentável. Isso porque
a visão hegemônica que prevalecia até pouco tempo, de que o desenvolvimento fosse sinônimo
de crescimento econômico, vem sendo substituída por uma proposta que considera também
aspecto sociais e ambientais. Nessa nova concepção de desenvolvimento, espera-se que ele seja
economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentado no tempo.
A preocupação com a sustentabilidade desde as últimas décadas do século XX vem
tendo destaque nas mais diversas ações, públicas ou privadas, locais ou mundiais. Essa
preocupação transparece na Carta da Terra, publicada no ano 2000, e tida como a declaração
internacional mais inclusiva e participativa que já existiu. Nela constam os princípios para
construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica, quais sejam: respeitar e cuidar
da comunidade de vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; e democracia,
nãoviolência e paz. No cerne desta visão está o ‘cuidado’, com o ser humano, com o planeta,
com a natureza, que vem de encontro ao que aborda Leonardo Boff (2014) com a ética do
cuidado. O discurso unido com a prática da sustentabilidade têm sido de um convencimento
tamanho que levou Veiga (2010 p. 196) a fazer a seguinte observação: “Será que alguém poderia
ser contra o desenvolvimento sustentável? Basta fazer esta pergunta para que se perceba que a
noção já desfruta de uma unanimidade só comparável, talvez, à felicidade ou ao amor materno.”.
No meio rural, a sustentabilidade também passa a fazer parte do cotidiano, pois com a
advento de uma nova ruralidade, a agricultura e pecuária deixam de ser as únicas atividades.
Está perdendo força a dicotomia entre o rural e o urbano, a ponto de em algumas cidades de
menor porte, do interior, o urbano se confundir com o rural, que passa a ser compreendido não
como setor econômico (apenas) mas com uma abordagem territorial e espacial.
Diante deste contexto, foram apontados no texto os riscos e benefícios de se utilizarem
indicadores de sustentabilidade para contribuir na mensuração do DRS. Os riscos são inerentes
ao uso indiscriminado de indicadores sintéticos, que tem limitadas condições de captar o
complexo e multidimensional processo de desenvolvimento. Outro risco é o uso em larga escala
de dados secundários, os quais, podem não refletir com fidedignidade a realidade dos diversos
‘rurais’ que se apresentam, seja em regiões diferentes ou até mesmo dentro de um município.
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Apesar dos riscos de interpretações e conclusões equivocadas que os indicadores sintéticos
podem provocar, conclui-se que o seu uso pode trazer vários benefícios, como o estímulo para
análise detalhadas de tabelas auxiliar dos índices, como medida do nível de sustentabilidade em
cada uma de suas dimensões (ressalvadas as limitações de modelos parciais), como aglutinador
de dados primários podendo ser útil para subsidiar processos de tomada de decisões, seja por
agricultores, associações, ONGs, órgãos da administração pública, além do poder pedagógico
dos índices, dentre outros benefícios.
Para concluir, são apresentados, na perspectiva dos autores, os principais desafios que
precisam ser superados e são apontados possíveis caminhos que contribuam para que se possa
mensurar o DRS de forma mais adequada:
a) Consolidação do conceito de DRS
Percebe-se já de longa data há uma disputa entre teorias que tentam explicar o
desenvolvimento, e porque alguns lugares se desenvolvem mais do que outros. Mas por traz
desse debate há outro, conceitual, polissêmico, onde a busca é pela sua definição. Dependendo
da concepção de desenvolvimento, os caminhos para se chegar a ele serão diferentes. No caso
do DRS, percebem-se avanços significativos no entendimento de uma parcela cada vez maior
da sociedade, de que um desenvolvimento apenas econômico, que prejudique o meio ambiente
e se torne socialmente excludente, não pode ser considerado sustentável. Nesses termos quanto
mais se consolidar no meio acadêmico o conceito de DRS, maiores as possibilidades de a práxis
também se consolidar. E, quando se sabe onde quer chegar, é possível saber a que distância se
está, o que estimula desenvolvimento de indicadores. É evidente que a consolidação é um
processo lento de amadurecimento acadêmico e científico e não se dá por imposição ou pressão.
b) Difusão do conceito entre os atores do DRS
Com a consolidação do DRS na academia (o que já vem ocorrendo) é necessário que tal
entendimento chegue aos principais interessados, os atores diretamente ligados ao meio rural.
Em seu estudo, Schneider (2007) afirma que os agricultores e as populações rurais do Brasil
estariam influenciando menos a formulação de políticas públicas para eles mesmos (enquanto
principais demandantes) do que estudiosos e mediadores, junto ao Estado. Pode ser um reflexo
do baixo poder de articulação em busca de uma demanda coletiva e ampla. Portanto sugere-se
que por meio de metodologias participativas, os agricultores e populações rurais sejam também
apresentados (ou reapresentados) aos ideais de um DRS, que pode ter sido substituído por outro
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comportamento hegemônico. Os agricultores sabendo quais os fatores que contribuem para o
seu desenvolvimento sustentável poderiam ser mais receptivos a metodologias de avaliação do
nível de sustentabilidade de sua atividade ou propriedade rural.
c) Desenvolver políticas públicas que estimulem o DRS
Espera-se que com a divulgação pela ONU da Agenda 2030 e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), as políticas públicas para o DRS alcancem maior
relevância, mais recursos, e mais efetividade para atingir as populações rurais. As metas
propostas para 2030 são ambiciosas, e para que seja possível atingi-las, primeiramente é
necessário que sejam tomadas iniciativas para cada objetivo, no entanto também será necessário
que a nível local, regional e nacional, sejam criados métricas e estatísticas que possam subsidiar
o acompanhamento e a tomada de decisão, principalmente dos formuladores e executores das
políticas públicas.
d) Empreender esforços para desenvolver métricas para mensurar o DRS
É necessário ampliar os esforços para desenvolver indicadores de DRS que sejam
aplicados a propriedades rurais em geral. Em consulta ao Catálogo de Teses e Dissertações da
CAPES (2017), é possível identificar mais de 40 teses de doutorado realizadas no Brasil e que
desenvolveram e/ou aplicaram modelos de indicadores para avaliar a sustentabilidade, no
entanto, em sua maioria, aplicáveis a contextos específicos como: sistemas de produção, regiões
específicas e não a nível de produtor rural, tipos específicos de população ou condição de
ocupação da terra. Ciente de que quanto mais genérico e global for um modelo de indicadores,
menor o seu poder de captar a realidade e especificidades locais e regionais, e por outro lado,
quanto mais específico menor o poder comparativo ou de síntese, cabe ressaltar que só com o
estímulo a novas métricas que se vislumbram avanços para a mensuração mais adequada do
DRS.
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Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar os indicadores regionais (QL), (CR), para
analisar os Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes no município de Guaíra e identificar
o número de organizações associativas, servindo como indicador de estoque capital social. A
situação de estagnação do município em relação ao desenvolvimento econômico e a
população residente durante o período. Não pode ser atribuído apenas a aleatoriedade, por
isso expõe-se o desenvolvimento endógeno e se discute como o comportamento dos atores
locais interfere no desenvolvimento local. Parte-se da hipótese de que quanto maior a
participação dos atores locais por meio das suas organizações representativas, maior é o nível
de desenvolvimento local. Como procedimento metodológico, utilizou-se dados secundários
para analisar o nível social e econômico do município, além da utilização de indicadores
regionais para examinar a existência de Arranjos Produtivos local (APLs). E por fim, dados
primários levantados para identificar a situação do estoque de capital social por meio do
número de organizações associativas. Os resultados da pesquisa revelam que não há uma
organização de APLs no município. Os segmentos mais representativos, de acordo com o
Quociente Locacional (QL) são o setor do comércio, prestação de serviços, ensino e
administração pública. Foram analisadas as associações, sindicatos e cooperativas existentes,
com o objetivo de avaliar o nível de capital social existente no município. De fato existem
associações que estão ligadas de forma direta e indireta com os sindicatos e cooperativas,
porém, o estudo revelou que não há uma relação de cooperação e confiança na comunidade e,
com isso há um enfraquecimento do capital social.
Palavras-chave: Desenvolvimento local; Desenvolvimento endógeno; Capital Social;
Arranjo Produtivo Local.

485

Graduação em Ciências Econômicas pela Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE - campus de Toledo, ledaricardi@hotmail.com 1
486
Doutoranda em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE - campus de Marechal Cândido Rondon, tatianedinca@gmail.com 2

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Abstract
The present research aims to present the regional indicators (QL), (CR), to analyze the Local
Productive Arrangements (APLs) existing in the municipality of Guaíra and to identify the
number of associative organizations, serving as an indicator of social capital stock. The
situation of stagnation of the municipality in relation to economic development and the
resident population during the period. It can not be attributed only to randomness, so it
exposes the endogenous development and discusses how the behavior of local actors
interferes in local development. It is assumed that the greater the participation of local actors
through their representative organizations, the greater the level of local development. As a
methodological procedure, secondary data were used to analyze the social and economic level
of the municipality, as well as the use of regional indicators to examine the existence of Local
Productive Arrangements (APLs). And finally, primary data are collected to identify the stock
of social capital stock through the number of associative organizations. The results of the
research reveal that there is no organization of APLs in the municipality. The most
representative segments, according to the Locational Quotient (QL) are the commerce,
services, teaching and public administration sectors. Existing associations, unions and
cooperatives were analyzed with the objective of evaluating the level of social capital existing
in the municipality. In fact, there are associations that are directly and indirectly linked to
unions and cooperatives. However, the study revealed that there is no relationship of
cooperation and trust in the community, and with this there is a weakening of social capital.
Key words: Local development; Endogenous development; Share capital; Local Productive
Arrangement.
1. INTRODUÇÃO
A ideia de desenvolvimento tem se mantido como um objeto de pesquisa relevante ao
longo das últimas décadas. Neste trajeto, as abordagens e concepções mudaram, tornando as
pesquisas cada vez mais complexas. Uma destas mudanças representou a transformação na
ênfase do desenvolvimento, criando o desenvolvimento local que será tratado nessa pesquisa.
O desenvolvimento local pode ser entendido como um processo de mudança
endógeno, que leva ao progresso econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.
Pode ser discutido e diferenciado, por meio da análise de ações de desenvolvimento
implementadas por vários agentes econômicos que evidenciam as potencialidades locais. A
atuação dos atores locais sobre o espaço viabiliza e estimula sua transformação, aumentando
a atratividade para recursos externos e internos e facilitando a implantação de novas atividades
econômicas (VITTE, 2006).
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Nessa concepção de desenvolvimento econômico, destaca-se a função exercida pelos
municípios no crescimento do país, baseado no dinamismo que a economia dessas localidades
oferecem, muitas vezes impulsionado pela proliferação das micro e pequenas empresas e no
incentivo que lhe é oferecido. Para Martinelli e Joyal (2014), o “novo desenvolvimento” vai
além do crescimento econômico de determinadas regiões. Esta nova perspectiva abrange
também elementos sociais, culturais e morais na composição do desenvolvimento de uma
localidade.
O desenvolvimento local implica também, em articulação entre diversos atores e
esferas de poder, incluindo a sociedade civil, as organizações não governamentais, as
instituições privadas e políticas do próprio governo. Existem duas dinâmicas que estão sempre
presentes no contexto de desenvolvimento local e são consideradas suas principais
características: a competitividade e a cooperação (MARTINELLI; JOYAL, 2004). A presente
pesquisa possui como objetivo apresentar os indicadores regionais (QL), (CR), para analisar
os Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes no município de Guaíra e identificar o
número de organizações associativas, servindo como indicador de estoque capital social.

2. DESENVOLVIMENTO: CONCEITOS E DISCUSSÕES
O conceito desenvolvimento econômico, por sua vez, passou a ser mais debatido pelos
cientistas sociais, a partir do final da Segunda Guerra Mundial (1945) com a criação da
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945. Alguns autores tem como principal objetivo
explicar o desenvolvimento desigual entre os ambientes locais que compõe uma região.
Sandroni (1999, p. 169) define desenvolvimento econômico como sendo o
“crescimento econômico (aumento do Produto Nacional Bruto per capita) acompanhado pela
melhoria do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura de sua
economia”.
O debate sobre o assunto é provocado pelas divergências na conceituação econômica
do termo desenvolvimento. Celso Furtado, assim como outros economistas, veem a
necessidade de elaborar um modelo de desenvolvimento que englobe todas as variáveis
econômicas e sociais. Sob a ótica econômica, o autor (1961, p. 115-116) define que o
desenvolvimento é “basicamente, o aumento do fluxo de renda real, isto é, o incremento na
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quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada
coletividade”.
Ainda, Furtado (1979) argumentou que, para conseguir atingir o desenvolvimento são
necessárias mudanças na estrutura produtiva, nos índices econômicos e sociais. Para ele, o
desenvolvimento econômico é um fenômeno com uma nítida dimensão histórica. Cada
economia que se desenvolve enfrenta uma série de problemas que lhe são específicos, embora
muitos deles sejam comuns a outras economias contemporâneas.
O desenvolvimento econômico, na opinião de Furtado (1982), é um processo de
canalização de forças sociais, trata-se primeiramente de um processo social e cultural e
posteriormente econômico. Segundo o autor, o desenvolvimento ocorre quando, na sociedade,
se manifesta uma energia capaz de canalizar, de forma convergente, as forças que estavam
latentes ou dispersas. Uma verdadeira política de desenvolvimento econômico terá que partir
das manifestações, preocupações e aspirações dos grupos sociais que se conscientizam dos
problemas e se empenham em resolvê-los.
Schumpeter (1982), argumenta que o desenvolvimento econômico é provocado pelas
inovações adotadas pelo empresário com a ajuda do crédito. Uma economia Schumpeteriana
sem desenvolvimento é descrita por um sistema circular de equilíbrio, com lucros normais,
sem inovações tecnológicas e processos de produção comuns. Sem o empresário exercendo
um papel, desestimularia o surgimento de líderes empresariais.
O autor também observou que a inovação cria uma ruptura no sistema econômico, no
interior das indústrias, revolucionando as estruturas produtivas e criando fontes de
diferenciação para as empresas, a partir de um processo contínuo de destruição criativa,
originando novas formas de organização, novos produtos e novos materiais.
Mais tarde as ideias de Schumpeter ganharam novas interpretações por autores
denominados neoschumpeterianos. Nessa perspectiva analítica, os neoschumpeterianos,
especialmente Dosi (1984), afirmou que as inovações podem ser definidas como sendo uma
busca, uma descoberta, uma experimentação, um desenvolvimento, uma imitação e uma
adoção de novos produtos, novos processos e novas formas de organização. De modo mais
específico, a inovação pode ser algo novo ou uma combinação de elementos já existentes.
Nesse contexto, as inovações podem ser definidas como radicais ou incrementais.
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Feito a introdução sobre desenvolvimento econômico, a partir das informações
conceituadas, conclui-se que o desenvolvimento engloba mais do que o crescimento
econômico como muitos autores acreditavam e a inovação é essencial e cria uma ruptura no
sistema econômico, sendo um combustível para o desenvolvimento econômico.
Neste sentido, o referencial teórico será levado para uma discussão de
desenvolvimento mais local. Para isso, é fundamental falar sobre um dos seguimentos que
levam o município a esse desenvolvimento.
De acordo com Putnam (2006), o desenvolvimento endógeno surgiu na década de
1970, quando começou a se perceber o desenvolvimento da base para o todo, utilizando novos
fatores produtivos, determinados na própria região. Entre esses fatores surgiu o capital social,
valorizando a sociedade, as relações sociais, a cooperação e a confiança, evoluindo a
capacidade da sociedade de liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento, passando a ser
uma variável importante para o desenvolvimento socioeconômico.
Para Buarque (1999), o desenvolvimento local implica na articulação de diversos
atores e esferas de poder, tais como a sociedade civil, as organizações não governamentais, as
instituições privadas, políticas e o governo.
O desenvolvimento endógeno como análise do desenvolvimento local será o foco deste
trabalho. O aspecto endógeno se refere ao fato de o desenvolvimento ser determinado por
atores internos, sejam eles empresas, organizações, sindicatos, cooperativas ou outras
instituições.
A teoria do desenvolvimento endógeno pressupõe o protagonismo dos atores locais.
Conforme Rezende, Fernandes e Silva (2007) a endogenia é o conceito que unifica os termos
desenvolvimento local, desenvolvimento regional e desenvolvimento territorial. A
contribuição da teoria foi identificar os fatores de produção decisivos dentro da região, sendo
eles: capital social, capital humano, conhecimento, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e
informação.
Sobre os indicadores de desenvolvimento endógeno, referencia-se a proposta de
Boisier (2000). O autor elabora formas de capital determinantes no processo de
desenvolvimento. O Quadro 1 apresenta as cinco formas de capital intangível e as suas
respectivas especificações.
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Quadro 1 - Formas de capital determinantes no processo de desenvolvimento regional
Formas de Capital
Capital Institucional

Capital Humano

Especificação
As instituições ou organizações públicas e privadas existentes na região: o seu
número, o clima de relações interinstitucionais (cooperação, conflito,
neutralidade), o seu grau de modernidade.
O estoque de conhecimentos e habilidades que possuem os indivíduos que
residem na região e a sua capacidade para exercitá-los.

Capital Cívico

A tradução de práticas de políticas democráticas, de confiança nas instituições,
de preocupação pessoal com os assuntos públicos, de associatividade entre as
esferas públicas e privadas etc.

Capital Social

O que permite aos membros de uma comunidade confiar um no outro e cooperar
na formação de novos grupos ou em realizar ações em comum.

Capital Sinergético

Consiste na capacidade real ou latente de toda a comunidade para particular, de
forma democrática, as diversas formas de capital intangível disponíveis nessa
comunidade.

Fonte: Boisier (2000, apud PIACENTI, 2012).

Boisier (1992) afirma que o desenvolvimento de uma região ou localidade, ao longo
prazo, depende da sua capacidade de organização social e política para modelar o seu próprio
futuro.
Neste contexto de desenvolvimento endógeno, surge a necessidade de se estudar o
capital social. Um dos primeiros teóricos a utilizar a expressão “capital social” foi Lyda
Judson Hanifan em 1916, utilizando o conceito para mostrar a existência de uma estreita
vinculação entre o aumento da pobreza e o declínio das relações de solidariedade entre os
indivíduos de uma determinada comunidade (SOTO, 2003).
Segundo Soto (2003), nos anos 1950 John Seeley descreveu o capital social e as
possibilidades de acesso a diversos bens disposto pelos indivíduos de uma comunidade. Na
década de 1960, Jane Jacobs mostrou que a presença de redes urbanas de solidariedade
constituía bem-estar à população. Nos anos 1970, Glenn Loury e Ivan Light destacaram que
a presença das relações de confiança estimulava o surgimento de negócios em uma
comunidade. Nos anos 1980 Pierre Bourdieu definiu capital social como a possibilidade de
pertencimento a determinados grupos e instituições a partir da existência de uma quantidade
de recursos. No final da década de 1980 James Coleman destacou a importância das normas
sociais como referência para a ação dos indivíduos, estabelecendo-se uma espécie de código
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e normas para determinar se essa ação está certa ou errada. E, por último, Francis Fukuyama
analisou as relações entre prosperidade econômica, cultura e capital social.
Para Putnam (2006), o capital social nasce da cooperação e associatividades nas
comunidades locais, ou seja, seguem padrões diferentes de organizações. A explicação das
diferenças regionais do desenvolvimento, está na cultura cívica, na cultura política e nas
tradições republicanas. Portanto, não é somente as instituições as responsáveis pelas
diferenças regionais.

3.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para alcançar os objetivos desse trabalho foram utilizadas o estoque do capital social
que será analisado através da metodologia utilizada por Oliveira (2006). Identificou-se o
estoque de capital social existente no município, fazendo-se assim uma pesquisa sobre as
instituições representativas: sindicatos e associações. Conforme foi destacado no referencial
teórico o capital social também é associado à confiança.
Na pesquisa, houve coleta de dados primários sobre o levantamento de organização
social, e uma análise qualitativa referente ao nível de capital social, servindo como provedor
de desenvolvimento. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.34), a análise qualitativa é um
método de intepretação "dinâmica e totalizante da realidade, pois considera que os fatos não
podem ser revelados fora de um contexto social, político, econômico”.
Utilizou-se também a coleta de dados secundários com representação em tabelas
(construídas através de dados secundários), quadros (elaborado por base de dados primários),
gráficos (informativos e analíticos) e a análise do conteúdo que teve a finalidade de dar
informações sobre o resultado da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013).
A fonte de coleta de dados secundários ocorreu por meio de censos utilizando-se da
técnica de amostragem de dados estatísticos, entre os principais: Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE); Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(IPARDES); Ministério do Trabalho (RAIS/MTE); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA).
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Para realizar a análise quantitativa, foi usado como base de dados a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Os dados sobre população empregada, extraídos da Relação Anual de Informações Sociais,
divulgadas pelo Ministério do Trabalho (RAIS/MTE) foi apropriado para análise do
comportamento geral dos setores segundo o IBGE, conforme exemplificado a seguir.

Quadro 2 - Divisão dos setores e subsetores das atividades econômicas
1. Agropecuária
2. Ind. De
Transformação
(bens de consumo
tradicionais)

Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração Vegetal e Pesca
•
Indústria Têxtil, do Vestuário e Artefatos de Tecidos
•
Indústria de Calçados
•
Indústria de Produtos Alimentícios, de Bebida e Álcool Etílico
da Madeira e do Mobiliário

Indústria

3. Ind. De
Transformação
(outros bens de
consumo)

•
Indústria de Materiais Elétricos e de Comunicação
•
Indústria de Materiais de Transporte
•
Indústria do Papel, Papelão, Editorial e Gráfica
•
Indústria da Borracha, Fumo, Couros, Peles, Produtos Similares e
Indústria Diversa
•
Indústria Química, Produtos Farmacêuticos, Veterinários, Perfumaria,
Sabões, Velas e Matérias Plásticas

4. Outras atividades
industriais

•
•
•
•

5. SUIP

Serviços Industriais de Utilidade Pública

6. Construção Civil

Indústria de Extração de Minerais
Indústria de Produtos Minerais não Metálicos
Indústria Metalúrgica
Indústria Mecânica

Construção Civil

7. Comércio

•
•

8. Prestação de
serviços

•
Instituições de Crédito, Seguro e de Capitalização
•
Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços Técnicos
Profissionais, Auxiliar Atividade Econômica
•
Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção, Radiodifusão
e Televisão
•
Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários

9. T&C

Transporte e Comunicações

10. Ensino

Comércio Varejista
Comércio Atacadista

Ensino

11. Adm. Pública
Administração Pública Direta e Indireta
Fonte: Adaptado pela autora a partir de IBGE (2018).
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De acordo com o Quadro 2, há uma divisão de 11 setores e 25 subsetores. A análise
foi feita a partir de dados coletados da RAIS, no período que compreende o ano de 1985 a
2016, apontando, quais setores mais empregam no município de Guaíra.
As medidas de localização (Quociente Locacional, Coeficiente de Localização) e
especialização (Coeficiente de Especialização, Coeficiente de Reestruturação), auxiliam no
entendimento e na identificação de disparidades regionais mostram quais são os setores que
se destacam em determinadas atividades, comparando-as com uma região maior (ALVES,
2012).
a) Quociente Locacional - QL
O primeiro indicador a ser apresentado é o cálculo do Quociente Locacional, o (QL). Esse
quociente segundo Alves (2012 p.40), “mostra o comportamento locacional dos ramos de
atividades, assim como aponta os setores mais especializados nas diferentes regiões,
comparando-as a uma macrorregião de referência”.
A fórmula para o cálculo é a seguinte:
QL = (POij / POit) / (POtj/ POtt)

(1)

Em que:
POij= Pessoas Ocupadas, no setor i da região j;
POit= Total de Pessoas Ocupadas, na região j;
POtj=Pessoas Ocupadas, no setor i da região de referência;
POtt=Total de Pessoas Ocupadas, na região de referência;
jei= (POij / POit)=Distribuição do setor i entre as regiões;
jei=(POtj/ POtt)=Distribuição do setor i entre as região j .
Sendo assim, o QL compara a participação percentual das pessoas ocupadas de uma
região j com a participação percentual da região de referência. Também informa quantas vezes
o setor é mais ou menos importante, ou especializado, para a região j vis-à-vis a macrorregião
de referência.
Para Cabral e Sousa (2001, p 2) os quocientes de localização são:
Instrumentos úteis à caracterização interna das regiões e à comparação das regiões
entre si e com a unidade territorial tomada como padrão. Acresce que a análise de
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sua evolução no tempo, nomeadamente, através de medidas de estatística descritiva,
permite uma abordagem à dinâmica interna das regiões e das inter-relações.

Utiliza-se o (QL) para analisar a participação das atividades nos setores do IBGE no
município. É importante ressaltar que o QL anula o efeito “tamanho‟ das regiões, o que o
torna eficaz nas análises. Quanto à interpretação dos resultados, os valores acima de 1 indicam
a especialização do setor na região analisada. O objetivo do uso desse indicador é verificar os
setores apresentados no capítulo 3.1.2 no município.
b) Coeficiente de Reestruturação - CR
O coeficiente de Reestruturação mostra se houve alteração na estrutura produtiva da
região j durante um determinado período de tempo.

(3)
O CR é o somatório, para todos os setores, da participação percentual do setor i na
região j no ano 0, menos a participação percentual do setor i na mesma região no ano 1,
dividido por dois.
O coeficiente de reestruturação serve para exibir a estrutura de emprego no município
objeto de análise, entre dois períodos de tempo 1985-1995, 2005-2016, com objetivo de
mostrar o grau de mudança na especialização do município. Os valores apresentados próximos
a zero indicam que não houve mudanças significativas, os valores próximos a um, mostram
mudanças na composição setorial. O uso deste indicador permite visualizar se o município
teve sua estrutura alterada.

3. RESULTADOS ALÇANCADOS
3.1 Aglomerações produtivas
Neste capítulo serão apresentados os resultados das medidas de localização referente
ao município de Guaíra com relação à mão de obra ocupada. Com isso, será visualizado o
comportamento locacional de onze setores econômicos divididos de acordo com a
metodologia e o número de empregos do período de 1985 a 2016.
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Neste sentido, a Tabela 1 apresenta o Quociente Locacional (QL), o número de
empregos para o município de Guaíra, mostrando os setores, com valores do QL > 1 para os
anos de 1985, 1995, 2005 e 2017.
Tabela 1 – Quociente Locacional, número de empregos para o município de Guaíra – 1985/2016
QL
Setores
1985
Agropecuária
Ind. Trans. Bens de consumo tradicionais
Ind. Trans. Bens de consumo
Outras atividades industriais
SUIP
Construção civil
Comércio
Prestação de Serviços
T&C
Ensino
Adm. Pública

Total parcial (setores com QL>1)
Total geral do Município
Total parcial / Total geral

NÚMERO DE EMPREGOS
1985

1995

0,55 0,61 0,96 0,69
87
143
0,34 0,61 0,54 0,57
151
274
0,37 1,3
0,64 0,39 19
64
129
92
1,23 1,32 0,55 0,47
0
0
5,61
0
0
0
0,7
621
134
3,26 1,65 0,72
555
1,01 1
1,31 1,38 776
1,08 790
292
1,02 0,81 0,7
181
181
1,62 1,36 0,91 0,97
0,7 2,16 2,2
140
1,58 1
0,71 1,24 1,76 1,47
384
644
5
7
4
4
2.497
1.810
3.139
2.519
79,50% 71,90%

2005
156
474
74
62
43
47
951
374
116
223
720
1.937
3.240
59,80%

647
107
96
0
119
1783
841
225
236
885
3.745
5.130
73%

Fonte: RAIS (2017) e Resultados da Pesquisa

Segundo os dados da Tabela 1, o setor com maior representatividade no município em
termos de emprego é o comércio. Esse setor representa o QL maior que 1 em todos os
períodos. Outros setores que ganharam representatividade no período analisado foi o da
prestação de serviços, ensino e administração pública. No entanto, outros setores perderam
um pouco sua representatividade como é o caso da construção civil, outras atividades
industriais e T&C.
Estes setores de maior destaque no (QL) do município,

apresentam algumas

particularidades. O setor de comércio varejista é próprio de qualquer aglomeração urbana e
aparece como um dos setores que mais empregam na maior parte dos municípios de menor
porte. Outro ponto inegável, parte-se da hipótese de que quanto menor a população do
município, mais expressiva é a participação do setor da administração pública. Ou seja, é
previsível que, em municípios como Guaíra, de menor dimensão onde a estrutura produtiva
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é pouco diversificada, este setor apareça como um dos principais geradores de empregos
formais da economia municipal, fato comprovado nos resultados da pesquisa.
A representatividade no ensino apresentou aumento do número de empregos formais
no período, da ordem de 236%. Pode-se dar pela instalação das Instituições de ensino
existentes atualmente no município, sendo a primeira a se instalar foi a Unipar no ano de 1994.
O setor terciário, formado pelos ramos comercial, apresentou (QL) significativo no
município em todos os anos analisados. Essa característica pode ser explicada devido à a
intensa urbanização, pois, em contrapartida o município não apresentou localização
significativa para agropecuária. Nesse caso, o resultado do indicador confirma a tendência da
economia local de deslocar-se para as atividades terciárias à medida que seu perfil de
desenvolvimento vai se estabilizando e a mão de obra se concentrando.
O setor de T&C (Transporte e Comunicação), até o período de 1995, apresentou
localização significativa. A principal empresa de transporte fluvial, que prestava serviços de
ferry boat, perdeu representatividade após a inauguração da Ponte Airton Senna em 1998,
explicando hipoteticamente parte dessa localização significativa nos períodos de 1985 e 1995.
Sendo assim, apesar de todos os apontamentos sobre os setores representativos, de
acordo com a tabela analisada, Guaíra não apresenta até 2016 nenhum indício de formação de
cadeia produtiva nem de APLs.
Por outro lado, além dos setores demonstrarem a representatividade no número de
empregos, o município também pode apresentar mudanças em suas estruturas produtivas ao
longo tempo, de forma que o mesmo pode se tornar mais diversificado ou especializado,
conforme mostrou-se parcialmente com os resultados do QL.
Os resultados da pesquisa apontam uma concentração de empregos dentro do setor de
atividades industriais de transformação (bens de consumo tradicionais). Há pelo menos quinze
fábricas de bolsas no município que empregam formalmente e microempreendedoras
individuais cadastradas como costureiras no município.
Adiante a analisar quais setores apresentaram mudanças mais significativas em relação
a estrutura produtiva, também é possível verificar na Tabela 2 as mudanças em suas estruturas
produtivas no período analisado. Esta informação é apresentada nos resultados do Coeficiente
de Reestruturação (RE), sendo que quanto mais próximos a um, mais mudanças poderão ter
ocorrido nas estruturas produtivas do município.
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Tabela 2 – Coeficiente de Reestruturação, número de empregos para o município de Guaíra –
1985/1995 e 2005/2016
Atividade
Agropecuária
Ind. Transformação (bens de consumo tradicionais)
Ind. Transformação (outros bens de consumo)
Outras atividades industriais
SUIP
Construção Civil
Comércio
Prestação de serviços
T&C
Ensino
Administração Pública
Fonte: RAIS (2017) e Resultados da Pesquisa (2018)

1985/1995

2005/2016

0,0291

0,0109

0,0607
0,0194
0,0046
0,0000

0,0202
0,0020
0,0004
0,0133
0,0087
0,0540
0,0485
0,0081
0,0228
0,0497

0,1446
0,0269
0,1358
0,0142
0,0553
0,1333

Os resultados do (RE), mostra que houve alteração na estrutura produtiva do
município, Pode-se observar melhor no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Coeficiente de Reestruturação do município de Guaíra

Fonte: RAIS (2017) e Resultados da Pesquisa (2018)
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À partir dos resultados obtidos, conclui-se que o município de Guaíra apresentou
mudanças na estrutura produtiva nos períodos de 1985/1995, nos setores da construção civil,
prestação de serviços, administração pública. No período de 2005/2016 não houve alterações
significativas na reestruturação do município.
A concentração de empregos na construção civil, pode ser explicada historicamente
pela migração de boa parte da população, inspirados pelo Plano Diretor de 1980.
Diante deste contexto, o próximo tópico apresenta as organizações associativas do
município, com intuito de analisar o estoque de capital social.

3.2 Representação das organizações associativistas de Guaíra-PR
Como já mencionado neste trabalho, o município de Guaíra foi criado e emancipado
recentemente, apesar do seu território ter sido habitado muito anteriormente à data. O
município não apresentou uma variação significativa da população residente e nem do IDHM
durante os períodos estudados.
Como forma de contextualizar, este capítulo visa retomar rapidamente a ideia de que
o caminho para o desenvolvimento local do municipio de Guaíra é pelo desenvolvimento
endógeno. Portanto, Alves (2012, p. 65) argumenta que “a teoria do desenvolvimento
endógeno pressupõe que o protagonismo dos atores locais, interagindo em laços de
cooperação territorial, constitui o capital social da região.” Isto é, o capital social auxilia o
progresso do desenvolvimento local.
É importante ressaltar que, a população rural e urbana destaca-se que o município perdeu
população rural de forma expressiva. No ano de 1980, a população rural representava 31,89% em 1980,
24,03% em 1990, 13,19% em 2000 e em 2010 apenas 8,13%.

Portanto, houve apenas uma migração da população rural para a cidade. Até a década
de 1980, Guaíra tinha se tornado mais urbana do que rural e ao longo do período continuou
perdendo população rural ao decorrer do período. Isto se deve à modernização na agricultura
e ao processo de industrialização no país, que proporcionou um intenso êxodo rural.
Para Schallenberger e Colognese (1993), o impacto da modernização na agricultura e
a inserção no modelo agrícola do país trouxeram uma mudança significativa nas relações
sociais, na cultura e também na estrutura de produção agropecuária, o que resultou em um
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rompimento nos vínculos societários, alterando-se a relação de confiança que havia na
comunidade. Pode-se dizer que o perfil das propriedades rurais do município impactou
negativamente, já que para o desenvolvimento de uma região dar-se com o capital social é
importante que se desenvolva o espírito de coletividade, de cooperação e de solidariedade.
Outro ponto importante a observar é a forte relação entre capital social e a formação
de aglomerações produtivas localizadas, APLs (Arranjos Produtivos Locais), sendo que uma
de suas principais características é a cooperação interfirmas baseada na confiança entre seus
associados (ALVES et al., 2013). Porém, de acordo com Quociente Locacional calculado, o
município não apresenta APLs.
Apesar do município não apresentar aglomerações produtivas, existem associações
e/ou sindicatos ligados às suas principais especializações. No geral, essas associações e/ou
sindicatos se referem à diversas atividades. Destacam-se associações ligadas ao setor
comercial, que tem expressiva representação em setores com maior capacidade de gerar postos
de trabalho no município.
Neste contexto, o Quadro 3 mostra o número de associações/sindicatos e instituições
do município de Guaíra.
Quadro 3 – Tipos de Organizações do Município de Guaíra
Tipos de
organizações
Políticas

Econômicas

Organizações do Município
1

CAM - Centro Administrativo Municipal de Guaíra

2

Conselho Municipal de Assistência Social

3

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

4

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

5

Associação Comercial e Industrial de Guaíra – ACIAG

6

Copagril - Cooperativa Agroindustrial

7

Integrada - Cooperativa Agroindustrial

8

Sicredi - Instituição Financeira Cooperativa

9

Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

10

Sindicato dos Servidores Municipais de Guaíra

11

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Mobiliário

12

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaíra

13

Sindicato Rural de Guaíra
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Sociais

14

Uniprime - Pioneira do Paraná

15

Associação Assistencial de Guaíra

16

Associação Atlética ao Domingos Matriz

17

Associação Atlética Apepu

18

Associação Atlética Bela Vista Matriz

19

AABB - Associação Atlética Banco do Brasil

20

Associação Beira Rio Proprietários de Barcos Profissionais e Amadores

21

Associação Capivari Futebol Clube

22

Associação Casa da Sopa Amor e Caridade

23

Associação Cultural e Esportiva de Guaíra

24

ACEM - Associação Cultural Esportiva Messiânica

25

Associação Cultural Esportiva e Recreativa São Luiz

26

Associação das Senhoras de Rotarianos de Guaíra Paraná

27

Associação de Assistência ao Menor Carente Matriz

28

Associação de Capoeira Praia de Salvador 00-10

29

Associação de Kung Fu Lin Wan Kune

30

AMA - Associação de Mestres e Alunos

31

Associação de Moradores Bairro Jardim Guaíra

32

Associação de Moradores de Colagul

33

Associação de Moradores da Vila Alta

34

Associação de Moradores da Vila Margarida Matriz

35

Associação de Moradores de Vila Rica

36

Associação de Moradores da Vila Velha

37

APM Associação de Pais e Mestres

38

Associação de Pais e Professores do Colégio Estadual Presidente Roosevelt

39

APP - Associação de Pais e Professores Kurt Valter Hasper

40

Associação de Profissionais Serv. Pes. Adm. e Educ. do Município de Guaíra

41

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Guaíra

42

ARA - Associação de Recuperação dos Alcoólatras de Guaíra

43

Associação de Tiro Esportivo de Guaíra

44

Associação Desenvolvimento Distrito Doutor Oliveira Castro

45

Associação Desportiva Classista C B P O

46

Associação dos Advogados de Guaíra

47

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Guaíra

48

Associação dos Artesãos de Guaíra

49

Associação dos Deficientes Físicos de Guaíra
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50

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guaíra

51

Associação dos Moradores da Vila Eletrosul

52

Associação dos Moradores da Vila Residencial 02

53

Associação dos Moradores da Vila ao Domingos Matriz

54

Associação dos Moradores de Bela Vista do Oeste

55

Associação dos Moradores do Bairro da Vila Malvinas

56

Associação dos Moradores do Bairro São José Matriz

57

Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Isack Vanin

58

Associação dos Moradores do Jardim Citypar

59

Associação dos Moradores do Jardim Santa Paula

60

Associação dos Pequenos Agricultores de Guaíra

61

Associação dos Pescadores Profissionais do Ponto de Pesca 080

62

Associação dos Professores Estaduais de Guaíra

63

ASEMUG - Associação dos Servidores Municipais de Guaíra

64

Associação Esportiva e Recreativa Carga Pesada

65

Associação Esportiva e Recreativa Santos

66

Associação Esportiva e Recreativa Pedreira

67

Associação Evangélica de Guaíra

68

Associação Franciscana Madalena Daemen

69

Associação Guairense de Esportes Terrestres

70

Associação Guairense de Judô

71

Associação Médica do Extremo Oeste do Paraná

72

Associação Missionária na Obra da Restauração Matriz

73

Associação Nacional dos Funcionários da Polícia Federal Filial 45

74

Associação Paranaense de Ensino e Cultura

75

Associação Paranaense Igreja Adventista do Sétimo Dia

76

Associação Sete Quedas de Karatê

77

Associação Social e Esportiva Seqvel Ases

78

Lar São Francisco - Associação Assistencial de Guaíra

79

UNIDERP - Universidade Anhanguera

80

UNINTER - Centro Universitário Internacional

81

UNIPAR - Universidade Paranaense

82

UNIP - Universidade Paulista

Fonte: Resultados da Pesquisa (2018)
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Ressalta-se que esse quadro não objetiva apontar o melhor cenário para o município
quando se considera o estoque de capital social, pois um grupo maior de pessoas podem
cooperar melhor entre si do que um grupo menor reciprocamente.
Além das associações e sindicatos, como colocado por Putnam (2006), as relações
existentes nas cooperativas também são fundamentais para a existência do capital social.
Nesse sentido, as cooperativas são organizações importantes para a microrregião.
Bialoskorski Neto (2002) menciona que em regiões nas quais elas atuam existe uma
forte relação entre valor da produção, níveis de educação e menor desigualdade na posse da
terra. Com isso, as cooperativas promovem tanto a distribuição de renda como também um
estoque de capital social, principalmente na agricultura. A cooperativa mais importante do
município de Guaíra é a Copagril, situada em Marechal Cândido Rondon, mas com
representatividade em 7 outros municípios.
Sendo assim, para que um desenvolvimento equitativo ocorra, é fundamental a
existência de sistemas capazes de viabilizar a participação efetiva da sociedade. De acordo
com Putnam (1996, p. 183) “quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa
comunidade, maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em
benefício mútuo”.
Entre os vários tipos de cooperação, pode ser fazer pelo menos uma divisão em dois
tipos: uma que se refere à cooperação coordenada por uma instituição representativa de
associações coletiva com autonomia decisória e o segundo, pela colaboração feita para
solucionar objetivos específicos, limitados e sem autonomia decisória, independentemente da
negociação e do objetivo predefinido das partes. (CALLEFI; CAMPOS, 2009)
O primeiro citado é denominado cooperação multilateral e tem como características
necessárias a presença de pequenas e médias empresas que apresentam uma importante
participação em alguma parte da cadeia produtiva. Esse tipo de cooperação, para funcionar
adequadamente, depende da proximidade entre os atores, de um alto nível de confiança e pode
ser exemplificada por um sindicato, uma associação de produtores, uma cooperativa de
crédito, um consorcio de exportação, um centro de tecnologia ou centro de treinamento de
mão de obra. No município de Guaíra foi idenficado algumas cooperativas que se enquadram
e podem ser exemplificadas.
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O segundo se chama cooperação bilateral e pode ser exemplificado como relações
formais ou informais de troca de conhecimento, compra de tecnologia, desenvolvimento
conjunto e relações de prazo entre cliente e fornecedor.
De acordo com pesquisas realizadas, a representante da ACIAG considera que a soma
das organizações como Prefeitura Municipal, organizações empresariais/ patronais,
organizações de trabalhadores contribui para o desenvolvimento do município, acrescentando
que há uma busca por um desenvolvimento em parceria com o SEBRAE que faz atendimento
aos associados na ACIAG e na sede da prefeitura com a sala do microempreendedor desde
2015. Para Joyal (2004), o desenvolvimento local requer a participação do órgão público.
Ainda que o ideal seja o envolvimento de diversos atores locais o gestor público sempre será
o principal ator local para que se consigam impulsionar as estratégias propostas para o
desenvolvimento. Isto é, os resultados obtidos na pesquisa demonstram aspectos teóricos do
desenvolvimento local.
Em entrevista aos órgãos responsáveis entendeu-se que município de Guaíra possui
um capital social bem representativo, mas não consegue interagir significativamente com seus
atores locais por desconfiança e competição. A hipótese da existência de um estoque de capital
social representativo ocorre pela existência de um conjunto considerável de associações /
sindicatos e instituições.
A forma de organização da sociedade local em associações, promove a participação e
o sentimento de pertencimento a comunidade. Proporcionando desse modo, maiores níveis de
capital social, garantindo sustentabilidade ao desenvolvimento. Neste contexto, foi importante
destacar como resultado da pesquisa o estoque de capital existente atualmente no município.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho objetivou analisar as possibilidades de haver um desenvolvimento local no
município de Guaíra, a partir da análise de dados e observações sobre crescimento
populacional urbano e rural e o perfil de emprego no município.
Com a modernização da agricultura e a urbanização, as relações de coletividade e
confiança se perderam com o tempo. A confiabilidade é a essência do capital social e é
resultado da cooperação e eficiência coletiva. Durante a abordagem do tema ficou evidente a
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dificuldade que se tem em medir o estoque de capital social. É possível afirmar, no entanto,
que o mesmo é muito importante para o desenvolvimento local.
O capital social tem uma forte relação com a formação de aglomerações produtivas
localizadas, aglomerações chamadas de APL (Arranjos Produtivos Locais), sendo que uma de
suas principais características é a cooperação interfirmas baseada na confiança entre seus
associados. Constatou-se nos resultados do trabalho que Guaíra apresenta os setores de
comércio e serviços como os que mais empregam atualmente, com possibilidade desenvolver
um APL através dos esforços dos atores locais.
Portanto, o município não apresenta nenhuma cadeia produtiva e APL. Como forma
de propor uma estratégia de desenvolvimento local, destaca-se a possibilidade de transformar
as empresas fabricantes de bolsas em um APL por meio da criação de uma associação e
fortalecimento do capital social no município.
No município existem associações que estão ligadas de forma direta e indireta com os
sindicatos e as cooperativas, revelando uma certa relação de confiança existente na
comunidade, porém, precisa ser fortalecida, para que, com isso fortaleça também o capital
social. Quanto maior o número de cooperativas e de associações representativas, maior será o
estoque de capital social.
Diante dos resultados apresentados, verifica-se a dificuldade em mensurar o estoque
de capital social levando-se em consideração a variável “confiança” dos membros da
comunidade. Especificamente sobre isso sugerem-se novas pesquisas, mais detalhadas nessa
região, especialmente pesquisas de campo, complementando os resultados evidenciados.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, L. R.; CRUZ, L. B.; FERRERA DE LIMA, J. F.; PIFFER, M. O capital social na
microrregião de Toledo-PR. Desenvolvimento em Questão. v. 11, n. 22, p. 139-172, 2013.
ALVES, L. R. In: PIACENTI, C. A.; FERRERA DE LIMA. J. Análise Regional:
Metodologias e Indicadores. Curitiba: Editora Camões. 2012. 132p.
BIALOSKORSKI NETO, S. Estratégias e Cooperativas Agropecuárias: Um ensaio
Analítico. In: Seminário de Política Econômica em Cooperativismo e Agronegócios

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

da
UFV,
Viçosa,
2002.
Disponível
em:
<
http://www.fearp.usp.br/~sigbial/inserir_out2002/Estrategias_e_Cooperativas_Sig2.pdf>.
Acesso em: Acesso em: 26 abr. 2018.
BUARQUE, S.C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal
sustentável. Material para orientação técnica e treinamento de multiplicadores e técnicos em
planejamento municipal. Brasília, DF: IICA, 1999.
CABRAL, M. D.; SOUSA, R. Indicadores de localização, especialização e diversificação
e analise shift-share: uma aplicação às NUT III da Região NORTE no período 1986-1998.
CALLEFI. P.; CAMPOS, A. C. Arranjos produtivos locais de confecção no Paraná: Uma
análise comparativa. Revista de Desenvolvimento Regional e Agronegócio. v. 13, p.
111133, 2009.
DOSI, G. The nature of the innovative process. In: PASCOAL. C. M. S.; MARION, J. A
Inovação Tecnológica em Arranjos Produtivos Locais: A Importância da Localização e
das Interações entre Empresas e Instituições, 2007. Disponível em: <
file:///D:/Documentos/Downloads/526-1102-1-SM.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018.
FURTADO, C. A nova dependência, dívida externa e monetarismo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1982. 150p.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapas IBGE. Disponível
em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guaira/pesquisa/37/30255>. Acesso em: 12 abr.
2018.
JOYAL, A.; MARTINELLI, D. P. Desenvolvimento local e o papel das pequenas e médias
empresas. Barueri: Editora Manole, 2004. 314p
OLIVEIRA, M. A. de. Panorama industrial da região de Irati-União da Vitória: 1995- 2003.
Revista de Economia, Curitiba, v. 32, n. 1, p. 83-112, jan./jun. 2006.
PIACENTI, C. A. O potencial de desenvolvimento endógeno dos municípios
paranaenses. Curitiba: Editora Camões, 2012. 183p.
PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. Metodologia do trabalho científico: Métodos e
Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Universiade
Freevale, 2013, p.51-52.
PUTNAM, R. D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. 5 ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006. 260p.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

REZENDE, M. L; FERNANDES, L.; MORETTO, A. C.; GUILHOTO, J. J. M.
Transformações e tendências da estrutura produtiva paranaense no período de 1980-1995. In:
PIACENTI, C. A. O potencial de desenvolvimento endógeno dos municípios paranaenses.
Curitiba: Editora Camões, 2012. 183p.
SANDRONI, P. Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999.
SOTO, W. H. G. A dialética do desenvolvimento regional: capital social, democracia, redes
empresariais e dinâmicas territoriais. In: BECKER, D. F.; WITTMANN, M.L. (Orgs.).
Desenvolvimento regional – abordagens interdisciplinares. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2003.
Disponível em: <http://www.ufpel.tche.br/isp/ppgcs/publicacoes/william/7.pdf>. Acesso em: 21
set. 2017
VITTE, C. C. S. Gestão do desenvolvimento econômico local: algumas considerações. 2006.
Revista Internacional de Desenvolvimento Local. v. 8, n. 13, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/inter/v8n13/a09v8n13.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

DESENVOLVIMENTO RURAL E O TURISMO: BREVES CONTRIBUIÇÕES
DESAROLLO RURAL Y EL TURISMO: BREVES CONTRIBUCIONES
Dariny Christina Dutra Schoder Bonato487
Rosislene de Fátima Fontana488

Grupo de Trabalho: GT9 – Extensão Rural, Juventude e Sucessão Rural, Turismo
Rural

Resumo
A busca por alternativas que possam impulsionar o desenvolvimento rural, tem sido objeto de
discussões nos últimos tempos. O desenvolvimento está associado à ideia de criação de
capacidades - humanas, políticas, culturais, técnicas etc.- que permitam às populações rurais
agir para transformar e melhorar suas condições de vida, por meio de mudanças em suas
relações com as esferas do Estado, do mercado e da sociedade civil. O turismo desenvolvido
no espaço rural é considerado uma atividade não agrícola e compreende as práticas turísticas
exercidas em áreas/ambientes rurais. Sendo assim, o turismo insere-se nas estratégias de
desenvolvimento socioeconômico dos espaços rurais, tanto pela afirmação de uma imagem
atrativa, como pela viabilização de infraestruturas e equipamentos, como ainda pelos estímulos,
diretos e indiretos, a muitas atividades, da construção civil à gastronomia, gerando empregos e
rendimentos, que por sua vez sustentam novas demandas e clientelas.
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural; Turismo Rural;

Resumen
La búsqueda de alternativas que puedan impulsar el desarrollo rural, ha sido objeto de
discusiones en los últimos tiempos. El desarrollo está asociado a la idea de crear capacidades
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humanas, políticas, culturales, técnicas, etc.- que permitan a las poblaciones rurales actuar para
transformar y mejorar sus condiciones de vida, a través de cambios en sus relaciones con las
esferas del Estado, el mercado y la sociedad civil. El turismo desarrollado en el espacio rural
es considerado una actividad no agrícola y comprende las prácticas turísticas ejercidas en áreas
/ ambientes rurales. Por lo tanto, el turismo se inserta en las estrategias de desarrollo
socioeconómico de los espacios rurales, tanto por la afirmación de una imagen atractiva, como
por la viabilidad de infraestructuras y equipamientos, así como por los estímulos directos e
indirectos, a muchas actividades, gastronomía, generando empleos e ingresos, que a su vez
sustentan nuevas demandas y clientes.
Palavras clave: Desarrollo Rural; Turismo Rural;

1.

INTRODUÇÃO

A busca por alternativas que possam impulsionar o desenvolvimento rural, tem sido
objeto de discussões nos últimos tempos. De acordo com Fucks (2001 p.57), os desequilíbrios
e impactos resultantes do processo de globalização da economia e da revolução tecnológica
impõe a necessidade de se buscar novas alternativas ao desenvolvimento rural e,
particularmente, para a agricultura, uma vez que a situação de pobreza, de exclusão social, de
degradação dos recursos naturais e de disparidades econômicas persistem no cenário do espaço
rural brasileiro.
Entende-se que o meio rural atrelado ao turismo deu origem a um novo segmento que
vem se expandindo gradativamente. O turismo desenvolvido no espaço rural é considerado uma
atividade não agrícola e compreende as práticas turísticas exercidas em áreas/ambientes rurais.
O presente artigo tem o objetivo de contextualizar o leitor na discussão sobre o termo
desenvolvimento rural e sua evolução, mostrando como as abordagens foram se transformando
ao longo do tempo, recapitulando noções que precedem a discussão do turismo enquanto
estratégia de desenvolvimento rural. Apresenta também definições e conceitos de turismo rural,
possibilitando ao leitor compreender tipologias, funções e características inerentes a esse
fenômeno.

2.

DESENVOLVIMENTO RURAL E O TURISMO
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2.1 Desenvolvimento Rural
A noção de rural apresenta diversas conceituações de acordo com o momento histórico
e o contexto social no qual se insere, estando permeada pelas diferentes configurações
econômicas e socioespaciais de cada época. Desse modo, para que haja um melhor
entendimento do que se entende por rural na atualidade, torna-se necessário, inicialmente,
recorrer a diferentes autores que buscam, a partir de suas obras, analisar a evolução dessa noção
ao longo dos tempos.
Segundo Veiga (2005, p. 10), o debate sobre a noção de rural e suas críticas seguiu, grosso
modo, uma evolução histórica estreitamente vinculada à evolução da realidade social e
econômica dos países de origem, e se agrupa em duas problemáticas principais: (1) os estudos
das comunidades rurais como objeto em si, realizados essencialmente no âmbito da
antropologia, da geografia humana e da sociologia rural; (2) os estudos da agricultura, como
atividade econômica, social e política e estruturante do meio rural, realizados no âmbito da
sociologia rural e da economia agrária, nas suas várias correntes.
Com o surgimento de um processo de industrialização, iniciado por volta da década de
1940, portanto, posterior ao “aburguesamento das cidades”, essa distinção aumenta
consideravelmente, produzindo uma verdadeira ruptura cultural. O rural e o urbano passam a
ser vistos sob uma perspectiva dicotômica, separados e com características antônimas. Decorre
daí a imagem de duas sociedades paralelas no Brasil, coexistindo quase isoladamente uma da
outra. Essa visão do rural “definido pelas suas características próprias, como o oposto do
urbano, numa visão dualista de tipos ideais, cedo viu, porém, o seu valor explicativo posto em
causa na análise da mudança social” (VEIGA, 2005, p. 9).
Segundo Kageyama (2008, p. 24), “a evolução do conceito de rural reflete a própria
evolução do rural, de espaço quase exclusivamente agrícola para um tecido econômico e social
diversificado”. Contudo, em virtude da pluralidade de fatores que competem para qualificar um
espaço como rural, a noção do que se entende por rural ainda permanece indefinida. As
interpretações sobre rural, desse modo, variam de acordo com o país e com o enfoque atribuído,
podendo ser de caráter administrativo, analítico ou operacional.
A conceituação sobre desenvolvimento é tratada de maneira complexa, pois possui
vários significados, sendo discutida em âmbito econômico, social, cultural e ambiental,
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associado a promover mudanças visando progresso e crescimento econômico, bem como,
também pressupõe transformações nos espaços: “Desenvolvimento pressupõe mudança,
transformação − e uma transformação positiva, desejada ou desejável” (SOUZA, 1996, p. 5).
O conceito de desenvolvimento, com seus vários significados, não se esgota somente na
concepção de desenvolvimento econômico, para Souza (1997) o desenvolvimento econômico
estaria ligado à união de crescimento com modernização tecnológica, o que compreende
aspectos quantitativos e também qualitativos, quando essa modernização é formada por uma
complexa estrutura econômica proporcionada pelo aumento da produção média do trabalho.
O termo "desenvolvimento" parte para um entendimento complexo e ambíguo, pois a
economia aparece sendo como única responsável pela discussão, quando se trata de
desenvolvimento envolvendo uma localidade, por exemplo. Apesar disso, é notório que o
aumento da produção e da receita de certa atividade não assegura que todas as camadas da
população obtenham benefício, pois que, muitas vezes, tais circunstâncias são seguidas da
utilização de tecnologias, da mecanização, da concentração de meios de produção, entre outros
fatores que ocasionam mudanças nas relações de trabalho, como também acabam prejudicando
grande parte de uma população (DIAS; AGUIAR; PEREIRA, 2016).
Boisier (1999) trabalha com duas perspectivas de desenvolvimento, sendo os modelos
reais e os modelos mentais. Os modelos reais seriam os projetos e os modelos mentais seriam
o diagnóstico propriamente dito ou, melhor, para o autor, se não há realização do diagnóstico
(modelos mentais), os projetos (modelos reais) terão falhas. Para isso, o diagnóstico se torna
peça fundamental para que os projetos de desenvolvimento econômico obtenham sucesso. Com
a globalização, o desenvolvimento dos territórios, como em nível local, se torna uma
preocupação, principalmente no que se refere ao espaço rural, uma vez que a chegada da
globalização estimulou o aumento da tecnologia, da informação e da comunicação, tornando os
mercados econômicos mais competitivos.
Nesse sentido, o próprio Haesbaert (2012) indica uma possibilidade de combinação de
elementos numa nova dinâmica onde os modelos não podem mais ser reconhecidos estritamente
como globais, nem como locais, mas como uma amálgama. Além da sua discussão sobre
território e territorialidades, o autor apresenta a relação desses conceitos com a globalização,
afirmando que a melhor definição de "global" ainda é, em termos territoriais, a conjugação de

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

uma multiplicidade de territórios ou, para quem aprecia neologismos, a globalização
econômica.
Nesse contexto, Boisier (1999) abre precedentes para pensarmos em alternativas de
desenvolvimento local que se adaptem ao contexto econômico globalizado. Para isso, é
importante considerar o conceito de território ou de territorialização na realização de
alternativas de desenvolvimento local em um contexto globalizado. Essa consideração é
necessária pelo fato de o desenvolvimento endógeno e territorializado ser mais consistente do
que uma tentativa de desenvolvimento ilusória pautada nos modelos de desenvolvimento
econômico e nos moldes da atual economia globalizada.
Diante das transformações do espaço rural nos últimos tempos, o conceito de
“desenvolvimento rural multifuncional” vem ganhando espaço na discussão sobre o
desenvolvimento das áreas rurais. Segundo Sznajder, Przezbórska e Scrimgeour (2009), o
desenvolvimento rural multifuncional é um conceito amplo e de interpretação variada. É
comumente considerado como a ativação e diversificação de atividade de negócio, de tal
maneira que o futuro da população rural está conectado não somente com a agricultura mas
também com os ramos da economia que são alternativos à agricultura.
O desenvolvimento multifuncional envolve a introdução de um crescente número de
novas funções não agrícolas – produção, comércio e serviços – no espaço rural.
Os elementos básicos do desenvolvimento rural multifuncional incluem:
•

atividade de produção agrícola;

•

atividade de produção não agrícola diretamente relacionada à agricultura: provisão de

materiais e meios de produção; serviços de produção (p. ex., mecanização, proteção de plantas
etc.), compra, estocagem e transporte e comércio de produtos agrícolas;
•

atividade não agrícola, indiretamente relacionada ou completamente não relacionada à

agricultura, incluindo: turismo rural e agroturismo (organização de férias e recreação, serviços
de bebidas e alimentação, serviços de acomodação); economia florestal; cuidado de paisagem
e proteção ambiental;
•

todas as outras atividades de produção e serviços não relacionadas à agricultura

(atividades e serviços públicos, pequenas e médias empresas representando vários negócios).
Segundo o documento de referência criado na Conferência Nacional de
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Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, realizado em Brasília, em 2013, o conceito de
desenvolvimento rural não é entendido como modernização agrícola, nem como
industrialização ou urbanização do campo. O desenvolvimento está associado à ideia de criação
de capacidades - humanas, políticas, culturais, técnicas etc.- que permitam às populações rurais
agir para transformar e melhorar suas condições de vida, por meio de mudanças em suas
relações com as esferas do Estado, do mercado e da sociedade civil. Para tanto, é indispensável
que essas populações ampliem seu acesso a recursos materiais e simbólicos - terra, crédito,
conhecimento e informações, organização etc, a bens e serviços - públicos e privados - e a
oportunidades - de emprego, geração de renda, saúde, educação etc. originadas principalmente
nas políticas públicas, mas também em mercados.
Navarro (2001) expõe que o “conceito de desenvolvimento rural se altera ao longo do
tempo, influenciado por diversas conjunturas e, principalmente, pelos novos condicionantes
que o desenvolvimento mais geral da economia e da vida social gradualmente impõem às
famílias e às atividades rurais”. Ainda segundo o autor:
Desenvolvimento rural, portanto, pode ser analisado a posteriori, neste caso
referindo-se às análises sobre programas já realizados pelo Estado (em seus
diferentes níveis) visando alterar facetas do mundo rural a partir de objetivos
previamente definidos. Mas pode se referir também à elaboração de uma “ação
prática” para o futuro, qual seja, implantar uma estratégia de desenvolvimento
rural para um período vindouro (assim, existiriam diversas metodologias de
construção de tal estratégia, bem como um amplo debate sobre seus objetivos e
prioridades principais) (NAVARRO, 2001, p. 88).

Entende-se por desenvolvimento rural a melhoria das condições de vida das pessoas
residentes nas áreas e regiões rurais, através de processos sociais que respeitem e articulem os
princípios de eficiência econômica, equidade social e territorial, qualidade patrimonial e
ambiental, sustentabilidade, participação democrática e responsabilidade cívica (BRASIL,
2003).

2.2 Turismo Rural
O turismo rural apresenta características singulares que podem distingui-lo do turismo
de massa/convencional. De acordo com Lane (2014), o turismo rural nasce entre as décadas de
1970 e 1980, proveniente da busca por diferentes experiências de férias por parte dos turistas,
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tornando-se uma possibilidade de atividade turística que contempla aspectos culturais, naturais
e emocionais.
Sznajder, Przezbórska e Scrimgeour (2009, p.7) sumarizam em três as principais
características do turismo rural. Para esses autores, a primeira característica é a possibilidade
de satisfação de necessidades humanas com participação prática no processo de produção de
alimentos, na vida de uma família e na comunidade rural. Nessa perspectiva, o turista tem a
oportunidade não apenas de auxiliar na produção agrícola e no processamento de alimentos,
mas, sobretudo, de observar parte da vida de uma família no campo.
O turismo rural compreendido nesses termos representa, segundo os autores, um tipo
de turismo difícil, porém ambicioso, pois não é uma forma de turismo considerada interessante
por todos os turistas, mas somente por aqueles que buscam aliar descanso à aquisição de novos
conhecimentos ou experiências práticas. A segunda característica destacada pelos autores
refere-se à possibilidade de satisfazer necessidades cognitivas nas vivências de produção
agrícolas. O turismo rural é um tipo de atividade que propicia ao turista aprender sobre a vida
das pessoas do meio rural, sua cultura e seus costumes. A terceira característica mencionada
pelos autores diz respeito à possibilidade de o turismo rural satisfazer necessidades emocionais,
dentre as quais podemos destacar a disposição para ter contato direto com a natureza, bem como
o gosto por vivenciar o rural idílico associado com a atmosfera de rusticidade, o silêncio, os
sons ou mesmo os aromas do meio rural.
O surgimento da oferta de turismo rural, motivada pela necessidade econômica de
sobrevivência de pequenos produtores rurais, não aconteceu somente no Brasil. Conforme Lane
(2014), a origem do turismo rural na sociedade moderna está na estratégia de diversificação de
atividades de pequenos agricultores e empreendedores rurais frente aos retornos cada vez
menores da agricultura.
O turismo desenvolvido em áreas rurais, desse modo, acaba assumindo diferentes
terminologias, sobretudo em função da diversidade cultural, econômica, ambiental e social de
cada região. Isso acaba gerando, muitas vezes, uma imprecisão conceitual e divergências entre
pesquisadores e entre países. Segundo Elesbão (2005, p. 48), “o termo turismo rural é utilizado
indistintamente para definir as atividades turísticas que se desenvolvem no espaço rural; há uma
confusão terminológica e uma diversidade de classificações”.
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Nesse sentido, para efeitos de compreensão, apresentaremos as tipologias que se
encontram intimamente relacionadas com as áreas rurais, destacando o turismo rural, o turismo
no espaço rural e o agroturismo. Como referências, utilizamos alguns autores consagrados da
literatura nacional, como Rodrigues (2000), Campanhola e Graziano da Silva (2000), Tulik
(2003), Bricalli (2005), Bovo (2005) e Zimmerman (1996).
O conceito de turismo rural adotado pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2003, p. 11)
evidencia claramente esse caráter abrangente e, de certa forma, impreciso, presente em outros
autores e que abarca um conjunto diversificado de aspectos como turismo, território, recursos
naturais, culturais e sociais. Assim, “Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas
desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”.

Quadro 1: Tipologia das atividades de turismo em áreas rurais

Fonte: Bricalli (2005, p. 46).
O turismo rural é importante para desenvolver as economias dos meios rurais (PATO,
2012), aumentando a sua viabilidade económica (EURICO; OLIVEIRA, 2015), estimulando a
sua regeneração social e as condições de vida das comunidades rurais (KASTENHOLZ, 2010),
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sendo este efeito tanto mais forte, quanto mais conseguir endogeneizar os recursos, a história,
as tradições e a cultura de cada região (NEVES, 2008).
O turismo rural, vem apresentando-se como uma opção viável e de significativo retorno
econômico; contudo, como em toda atividade inovadora, multiplicam-se os riscos envolvidos
em sua implantação, principalmente em razão da “relativa inexperiência do homem do campo
com uma atividade não tradicional, aliada ao desconhecimento da maioria das nuances e
especificidades do turismo no espaço rural” (ALMEIDA; RIEDL, 2000, p. 9).

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No cenário de crise atual, faz-se necessário que estudiosos busquem alternativas que

visem o desenvolvimento rural. Sendo assim, a estruturação de modelos mentais de
desenvolvimento local apresenta-se como uma alternativa de grande relevância para
comunidades que buscam melhorias. As afirmativas e os apontamentos feitos por Haesbaert
(2004) corroboram a possibilidade de se estruturarem modelos mentais de desenvolvimento
A perspectiva localista em que se insere o desenvolvimento busca novas formas de
tornar os municípios competitivos perante o mercado e, com isso, tornam a localidade
competitiva perante os demais municípios, mostrando sua originalidade, revalorizando-se.
Dessa forma, o planejamento de novas atividades para a comunidade de um determinado local
pode efetivamente ser uma oportunidade para que se criem novos empregos e renda à
população. Nesse caso, o turismo, sendo uma atividade que pode proporcionar lucro e renda
para um determinado território é uma opção de desenvolvimento local, já que essa atividade,
quando planejada de forma adequada, está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico,
cultural, ambiental e social. Os benefícios à população que o turismo pode gerar numa
determinada localidade não são apenas geração de renda e emprego, mas também maior
integração social mediante mais serviços públicos que podem vir por acréscimo.
Por isso, pensar o desenvolvimento na perspectiva turística como projeto se torna um
desafio, pois envolve diversos fatores, como a união de atores (poder público, iniciativa privada
e comunidade), união na qual também estão incluídos os planejadores para que, juntos, realizem
projetos em determinado território.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

No contexto do turismo rural, o planejamento reveste-se de significativa relevância para
as comunidades rurais, uma vez que os recursos físicos, humanos e financeiros são, na maioria
das vezes, escassos e as comunidades precisam estabelecer estratégias de planejamento
adequadas à situação local e que favoreçam não só a maximização das influências positivas
sobre a sociedade e a cultura como também os impactos positivos sobre a economia e o
ambiente locais.
O turismo traz à região uma clientela potencial, apreciadora da qualidade e
especificidade, ávida de conhecimento das mesmas, que compra e consome, que pode e aceita
pagar a diferença, que visita feiras e mercados, identifica produtos e marcas. Pesquisas mostram
que o turista, depois que volta ao seu local de residência, fica mais predisposto a consumir os
produtos experimentados durante sua vivência turística, aumentando assim a procura desses
itens em outras épocas e em outras localidades. Da mesma forma, o turista, se satisfeito com
sua experiência, passa a promover e divulgar de forma gratuita e eficaz os produtos junto a
familiares, amigos e até mesmo em restaurantes ou nos supermercados que frequenta.
Sendo assim, o turismo insere-se nas estratégias de desenvolvimento socioeconômico
dos espaços rurais, tanto pela afirmação de uma imagem atrativa, como pela viabilização de
infraestruturas e equipamentos, como ainda pelos estímulos, diretos e indiretos, a muitas
atividades, da construção civil à gastronomia, gerando empregos e rendimentos, que por sua
vez sustentam novas demandas e clientelas.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM CONCEITO POLIFÔNICO EM
CONSTANTES DISPUTAS E CONSEQUENTES RE-SIGNIFICAÇÕES.
DESARROLLO SOSTENIBLE: UN CONCEPTO POLIFÓNICO EN CONSTANTES
DISPUTAS Y CONSECUENTES RE-SIGNIFICACIONES.
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Resumo
O termo “desenvolvimento sustentável” ganhou espaço em diversos segmentos inclusive em
âmbito empresarial, no entanto sua utilização por vezes é reducionista e demasiado simplista.
O artigo tem como objetivo dissertar sobre diferentes concepções de “desenvolvimento
sustentável”, partindo relatório “Nosso Futuro em Comum” de 1987, sustentado por um ideário
neoliberal, estreitamente vinculado ao capitalismo, embora referenciando o meio ambiente, o
faz de maneira periférica ou instrumental. Já o pensamento ecossocial traz à tona a valorização
da solidariedade, cultura, ecologia e da ética. Assume-se que o desenvolvimento sustentável é
um termo polifônico e que em muitas de suas utilizações corrobora um discurso de dominação,
exploração e subordinação ao modelo socioeconômico vigente. Reconhecer as diferentes
noções e intenções do termo faz-se necessário para evitar seu uso de maneira equivocada,
podendo dizê-lo de maneira segura e com ciência de sua gênese, seja ela qual for. Palavraschave: Correntes, Discursos, Noções, Desenvolvimento Sustentável.
Resumen
La expresión "desarrollo sostenible" ha ganado espacio en diversos segmentos incluso en el
ámbito empresarial, sin embargo, su utilización a veces es reduccionista y demasiado simplista.
El artículo tiene como objetivo disertar sobre diferentes concepciones de "desarrollo
sostenible", partiendo informe "Nuestro futuro en común" de 1987, sostenido por un ideario
neoliberal, estrechamente vinculado al capitalismo, aunque referenciando el medio ambiente,
lo hace de manera periférica o instrumental. El pensamiento “ecossocial” trae a la luz la
valorización de la solidaridad, la cultura, la ecología y la ética. Se asume que el desarrollo
sostenible es un término polifónico y que en muchos de sus usos corrobora un discurso de
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dominación, explotación y subordinación al modelo socioeconómico vigente. Reconocer las
diferentes nociones e intenciones del término se hace necesario para evitar su uso de manera
equivocada, pudiendo decirlo de manera segura y con ciencia de su génesis, sea cual sea.
Palabras clave: Cadenas, Discursos, Nociones, Desarrollo Sostenible.
1. INTRODUÇÃO

O conceito “desenvolvimento” ganhou espaço e vem sendo utilizado amplamente desde
o último século. É comumente aplicado para designar um objetivo a se alcançar, seja na vida
individual ou na vida em comunidade, seja para uma família, uma cidade ou um país. Outrora
o termo era utilizado basicamente nas ciências naturais e significava, por exemplo, para os
biólogos o “processo através do qual organismos atingiam seu potencial genético”.
Posteriormente, o conceito passou a significar um “movimento na direção de uma forma sempre
mais perfeita daquele mesmo ser. Nessa mesma época, cientistas começaram a usar evolução e
desenvolvimento como sinônimos” (ESTEVA, 2000, p. 62).
Com o passar do tempo sua aplicação deixou de se dar unicamente no âmbito das
ciências naturais e acabou se expandido para disciplinas como a sociologia, economia,
psicologia, dentre outras e passou a assumir um papel importante na ilustração, por exemplo,
de um processo de mudança social.
Se observado no dicionário, a expressão desenvolvimento tem profundas relações com
progresso, ampliação, incremento, propagação, crescimento, prolongamento, dentre outros. De
acordo com Fonseca (2004, p. 270) temos um status de desenvolvimento “quando a economia
cresce, expande-se a produção e a acumulação de capital; a sociedade, assim, se reproduz,
criando mais bens e serviços para pôr à disposição de seus habitantes, segundo determinadas
regras de distribuição”.
Faz-se necessário salientar que o termo teve um grande impulso em sua utilização
quando em 1949 o presidente Truman, na ocasião do seu discurso de posse inaugurou o uso
dual da noção de subdesenvolvimento. Na medida em que ele se referiu aos países do hemisfério
sul como áreas subdesenvolvidas, em contrapartida tem-se o hemisfério norte como um polo
desenvolvido (ESTEVA, 2000, p. 59).
Para Celso Furtado (1974), o subdesenvolvimento não é um fenômeno oriundo da falta
de recursos, mas sim da apropriação e exploração destes por uma parcela das nações em favor
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das outras. Tem-se nesse entendimento a reflexão de que um país, então adotando esta
nomenclatura, subdesenvolvido, remete a uma consequência de processos como, por exemplo,
a exploração de uma colônia por parte de seu colonizador.
Já para Josué de Castro (1980) o subdesenvolvimento é o produto da má divisão dos
recursos e não da falta destes, tomando, por exemplo, a fome, que acontece em nosso planeta
não pela falta de alimentos ou de potencial produtivo e sim pelo modelo de produção adotado
que favorece uma minoria no mesmo momento em que deixa uma grande maioria sem
perspectivas até de sobrevivência.
Para que uma sociedade logre êxito em chegar ao status de desenvolvida, Rostow enfatiza que
se faz necessário seguir um caminho, um processo pré-estabelecido, já experimentado, e assim,
poderão ter sucesso em deixar o status desfavorável, juntando-se ao grupo das sociedades
referência para o mundo. Denominada de “decolagem”, a expressão inaugurada por Rostow
preconizava que uma sociedade deve passar de um estágio
agrícola para uma situação industrial, ou, generalizando mais, uma taxa sustentada de
aumento da produção per capita (…) três são as etapas que se podem distinguir em
toda a transição desde o ponto de partida que é a sociedade tradicional até ao ponto de
chegada que é a era do consumo em massa (BELTRÃO, 1965, p. 54).

Contudo, pode-se perceber que os processos instaurados de crescimento não responderam da
maneira que se esperava. A revolução industrial, que prometia ser uma das principais alavancas
do desenvolvimento, não cumpriu com este papel e os números de desemprego aumentaram
assim como o êxodo rural em consequência da modernização agrícola, outrossim aumento da
poluição e urbanização acelerada eram características presentes em boa parte dos países
subdesenvolvidos. Ademais, vários estudos se prestaram a mostrar que “os recursos naturais do
planeta não durariam muito se o mundo inteiro alcançasse o padrão de vida norte-americano”
(VEIGA, 2006, p. 195).
Nesse tempo, iniciativas tanto na academia quanto em organismos nacionais e internacionais
culminaram com a criação do conceito de “desenvolvimento sustentável” e no seu constante
emprego. Dentre estas iniciativas acadêmicas se referencia as publicações de Rachel Carson,
“Silent Spring” e “The Population Bomb” de Paul Ralph Ehrlich (PNUMA, 2002).
O estabelecimento do primeiro “Día de la Tierra” (1970); o relatório “Limites do
Crescimento” do Clube de Roma (1972); a Conferência Mundial do Ambiente Humano em
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Estocolmo (1972); o Simpósio das Nações Unidas sobre as Inter-relações entre recursos,
ambiente e desenvolvimento (1979); o informe global 2000 (1980); a constituição da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1983); o relatório “Nosso futuro comum”
da CMMAD (1987); a Conferência Rio (1992); a conferência de Copenhague (1995); o tratado
de Amsterdã (1997); Oito jeitos de Mudar o Mundo (2000); Rio Mais 10
(2002); a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (2010); Rio mais 20 (2012) e
os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável (2016) são exemplos que ilustram a gênese e
a perpetuação do tema na sociedade (CASADO, NAVARRO e GUZMÁN, 2000; VEIGA,
2006; ESCOBAR, 1995; PNUMA, 2002; CHRESTANI et al,, 2008; NASCIMENTO, 2012).
Somam-se a estas iniciativas as de diversos setores da sociedade que passaram a adotar
tal expressão em seu discurso, bem como (nem sempre) em suas práticas cotidianas. Foi nessa
maré que governos, universidades, empresas públicas e privadas, além de movimentos sociais
e a sociedade civil passaram a utilizar o desenvolvimento adjetivado pela sustentabilidade.
Diante desse cenário este artigo tem por objetivo cotejar o tema em questão, tendo por base duas
diferentes abordagens do “desenvolvimento sustentável”, uma denominada de corrente ecossocial (de
inspiração culturalista e ecossocialista) e outra denominada corrente ecotecnocrática (de inspiração
liberal) estreitamente vinculada à tecnocracia mundial (ESCOBAR, 1995; CAPORAL e
COSTABEBER, 2000).

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Diz-se que o termo “desenvolvimento sustentável” foi utilizado publicamente pela
primeira vez em 1979, por ocasião do Simpósio das Nações Unidas sobre as Inter-relações entre
Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, proferido por W. Burger que apresentou o texto “A
busca de padrões sustentáveis de desenvolvimento” (VEIGA, 2006, p.191). Mesmo que na
atualidade a noção seja muito trabalhada, nota-se que ela é dotada de demasiada generalidade e
pouca precisão, inclusive alvo de corriqueiros modismos (ALMEIDA, 2001). Para Caporal
(2009) há uma profunda confusão no uso do termo ou ainda como evidencia o PNUMA (2002)
o desenvolvimento sustentável se caracteriza como um conceito ambíguo e polissêmico.
Contudo, nem sempre foi assim.
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No entendimento de Veiga (2006), por mais que a expressão “desenvolvimento
sustentável” esteja sendo empregada de maneira muito vaga, em sua concepção o sentido era
muito mais preciso. Tal precisão se manifesta no intento de “negar a incompatibilidade entre o
crescimento econômico contínuo e a conservação do meio ambiente”, ou melhor, para
referendar a conciliação entre “crescer sem destruir” (VEIGA, 2006, p. 189).
De acordo com o relatório do Programa Das Nações Unidades para o Meio Ambiente,
o conceito de “desenvolvimento sustentável” pode exercer dois papeis em nossa sociedade.
Um deles "revitaliza o antigo rito do desenvolvimento e promove a falácia de um crescimento
econômico ilimitado sobre a natureza limitada do planeta” e o outro reconhece “os limites da
natureza, pode nos ajudar a definir uma nova visão e uma nova compreensão do mundo para
enfrentar os enormes desafios da humanidade” (PNUMA, 2002, p. 01).
Em outra concepção, o termo “desenvolvimento sustentável” tem em seu bojo o desejo
de reconciliação entre a sociedade e a natureza, em grande parte “motivada pelo caráter
destrutivo do desenvolvimento e pela degradação ambiental em escala mundial” (ESCOBAR,
1995, p. 09).
Tendo como dada a problematização da reconciliação entre sociedade e natureza,
emergem discursos que se preocupam em realizar propostas de regência a esta reconciliação.
Escobar trabalha com três diferentes correntes discursivas: a liberal, a culturalista e a
ecossocialista (ESCOBAR, 1995), ao passo que Veiga (2006) organiza o seu entendimento em
três visões: a otimista (que argumenta não haver conflito entre conservação ambiental e
crescimento econômico) a cética (que acredita que a única maneira de se evitar a decadência
ecológica é na condição estacionária) e o caminho do meio (tido pelo autor como atrasada,
fulcreada por um demasiado temor demográfico e nuclear). Já Caporal e Costabeber trabalham
esta problemática sob a perspectiva de duas correntes distintas: ecotecnocrática e ecossocial
(CAPORAL e COSTABEBER, 2000).

2.1. DIÁLOGO ENTRE CORRENTES, DISCURSOS E VISÕES
Mesmo que se acredite que a primeira utilização pública do termo “desenvolvimento
sustentável” tenha sido anterior, tem-se que a mais proeminente e famosa delas foi proveniente
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do relatório “Nosso Futuro Comum” o qual em 1987 lançou ao mundo que conceito é político
destinado ao progresso econômico e social (ESCOBAR, 1995; VEIGA, 2006).
O relatório de Bruntland é caracterizado como “o marco” do discurso liberal do
desenvolvimento sustentável, pois para Escobar (1995) ele está impregnado de sentidos
referentes à reconciliação do crescimento com as questões ambientais. Não há em si rupturas,
por exemplo, com a ênfase capitalista, economicista industrial moderna, ao contrário, há um
exacerbado apego do famoso relatório com os sustentáculos da modernidade ocidental. Tal
apego se manifesta na crença do conhecimento científico objetivo, na visão do mundo como
algo externo ao observador, o entendimento que a realidade social pode ser gerida, que as
mudanças sociais podem ser planejadas e que a gestão no âmbito social pode ser melhorada
paulatinamente.
Para Caporal e Costabeber (2000) o discurso liberal se materializa na corrente
ecotecnocrática do desenvolvimento sustentável ao passo que a corrente ecossocial é o resultado
dos pontos convergentes entre o discurso culturalista e o ecossocial, como se pode observar
analisando o quadro 1.
Quadro 1. Aproximações entre as visões sobre “desenvolvimento sustentável”
Caporal e Costabeber (2000)
Corrente ecotecnocrática do
desenvolvimento sustentável

Escobar (1995)
Discurso Liberal

Corrente ecossocial do
Discurso Culturalista
desenvolvimento sustentável
Discurso Ecossocialista
Fonte: Caporal e Costabeber (2000); Escobar (1995); Veiga (2006).
Organizado pelos autores (2019).

Veiga (2006)
Visão Otimista
Caminho do Meio
Visão Cética

Para Veiga o caminho do meio era atrasado e significava em si uma proposta política de
aliança entre países para “viabilização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, a Rio-92” (VEIGA, 2006, p. 113). De acordo com seu entendimento, por
mais que o relatório “Nosso Futuro Comum” tenha se prestado para unificar vários discursos
difusos e minimizar a confusão que reinava até então neste campo, não logrou êxito e se
resignou a estabelecer que a “humanidade será capaz de tornar o desenvolvimento sustentável,
garantindo as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras
também o fazerem” (VEIGA, 2006, p. 196).
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E com essa visão o autor adverte que uma postura crítica deve ser mantida quando se
trata deste documento haja vista que a maioria dos seus partidários parece
enxergar os problemas ambientais como meros defeitos na alocação de recursos que
poderiam ser corrigidos por meio de taxações específicas (…) a procura do lucro
continuaria a ser a melhor alavanca do bem-estar social e a lógica do mercado
permaneceria sã e salva (VEIGA, 2006, p. 197).

O otimismo panglossiano é representado no entendimento de que a degradação
ambiental só ocorre até determinado ponto da evolução da renda per capita de uma nação, ao
se ultrapassar esse patamar, a riqueza contribuiria com a preservação do meio, ledo engano. Tal
assertiva foi proposta por Grossman e Krueger quando examinaram o comportamento da renda
e a relação desta com indicadores de degradação ambiental. Desde então um leque de seguidores
tem se empenhado em replicar estudos semelhantes e as discussões caminham se proliferando
até que esteja disponível uma gama de indicadores confiáveis sobre variáveis ecológicas e
estudos sejam realizados mostrando que “são tão diversos os estilos de crescimento e as
circunstâncias em que ele ocorre” que se torna insustentável o estabelecimento da ideia de uma
“linear relação entre qualidade ambiental e renda per capita” (VEIGA, 2006, p. 111).
Do ponto de vista culturalista, a cultura assume um papel fundamental na relação da
sociedade com a natureza e não a economia e o mercado. Trabalha-se em resgatar o valor da
natureza como ente autônomo e fonte de vida. Uma das grandes críticas dos culturalistas aos
liberais é que em seus textos a natureza perdeu espaço para, por exemplo, a expressão recurso
natural, a qual vem semanticamente repleta de significados utilitaristas. A outra crítica parte do
princípio que para os liberais a sustentabilidade da natureza não está em primeiro plano e sim a
sustentabilidade da cultura ocidental.
Outro ponto de convergência entre os culturalistas é a defesa aos movimentos
alternativos, os quais, logicamente, se opõem ao conceito universal e hegemônico de
desenvolvimento. Dentre alguns dos integrantes deste grupo cita-se: Wolfgang Sachs, Ivan
Illich, Barbara Duden, Jean Robert, Gustavo Esteva, Ashis Nandy, Vandana Shiva, Claude
Alvares e Frederique Steve Marglin (ESCOBAR, 1995, p.13).
A crítica dos autores ecossocialista traz em seu bojo aportes de uma economia política
reformulada. Para eles o discurso liberal do desenvolvimento não vislumbra a sustentabilidade
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ambiental (tampouco a social, humana) e sim a do capitalismo. Cabe referenciar também que
desde seu entendimento, os movimentos sociais e as comunidades do terceiro mundo
necessitam articular estratégias produtivas alternativas que sejam sustentáveis
ecológica e culturalmente e ao mesmo tempo, praticar uma resistência semiótica para
a redefinição da natureza almejada pelo capital ecológico e pelos discursos eco e
neoliberais (ESCOBAR, 1995, p.13).

Cabe ressaltar que por mais que se faça uma classificação dos autores em culturalistas e
ecossocialistas, existem muitas semelhanças entre seus postulados e os fatores que os diferem,
por vezes, não constituem rupturas que impeçam o trânsito e a articulação das ideias de uma
linha com a outra. Nesse sentido pode-se também, como feito com os culturalistas, elencar
James e Martin O´Connor, Martínez Alier e Enriqye Leff como nomes representativos do
discurso ecossocialista (ESCOBAR, 1995).
A visão cética do desenvolvimento, pode-se dizer que foi encabeçada por Nicholas
Georgescu, desde que seu tratado sobre o aumento da entropia ganhou o mundo em 1971.
Veiga salienta que para Georgescu em algum determinado momento a sociedade terá que se
pautar pela retração, ou em outras palavras o decréscimo do produto. Já para Herman Daly,
outro expoente da visão cética segundo Veiga, “só haverá alternativa à decadência ecológica na
chamada condição estacionária” (VEIGA, 2006, p. 112).

2.1.1. Corrente ecotecnocrática do desenvolvimento sustentável
Tendo por base o entendimento de Caporal e Costabeber (2000) a corrente
ecotecnocrática do desenvolvimento sustentável tem sua versão mais conhecida expressa no
Relatório Brundtland, cujas premissas versam sobre a necessidade do crescimento econômico
continuado e a resolutiva da equação posta entre crescimento, sociedade e meio ambiente. Temse nessa corrente uma demasiada fé na tecnologia bem como em artifícios econômicos de
mercado, como por exemplo, a taxação da deterioração ambiental. De acordo com os autores,
aspectos relevantes para a sustentabilidade e deixados de lado nesta perspectiva são a
preservação da biodiversidade e o respeito à diversidade cultural.
Outro aspecto originário de incisivas refutações, por parte de um considerável grupo de
agentes comprometidos com a geração de um novo paradigma da sustentabilidade, e destinada
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a corrente ecotecnocrática incide no fato de que seus conceitos além de serem demasiadamente
vagos
tentam desviar o foco da atenção sobre o desenvolvimento e suas dimensões
sociopolíticas, éticas, culturais e ambientais para dimensões mais estritamente
técnico-econômicas, obviando os compromissos ideológicos e minimizando as
contradições internas das estratégias propostas (CAPORAL e COSTABEBER,
2000, p. 22).

No bojo de todas as críticas que emergem a este modelo de desenvolvimento surge a
agroecologia, a qual pode ser apresentada como um princípio científico que
não tem a pretensão de impor um caminho único para a história, tampouco se submete
ao "pensamento único". Não mascara o jogo de interesses e conflitos na sociedade, ao
contrário, pressupõe que a diferença é a base para a sustentabilidade em suas múltiplas
dimensões (GOMES e BORBA, 2004, p. 13-14)

Ao se visitar o Relatório Bruntland, tem-se o conceito de desenvolvimento sustentável
como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46).
De acordo com Casado, Molina e Guzman, (2000) a utilização da expressão
necessidades neste relatório é um dos pontos principais da problemática. Este conceito traz
consigo a justificativa para qualquer ação relacionada o modelo economicista de
desenvolvimento (Casado, Molina e Guzman, 2000, p. 136).
Logo adiante o documento salienta que a organização social (frágil) e as tecnologias
(atrasadas) têm condicionado limitações ao meio ambiente, impedindo-o de atender não só as
necessidades futuras más também as necessidades presentes. Casado, Molina e Guzman (2000)
também criticam esta relação posta entre tecnologias e atendimento das necessidades, bem
como a fé posta sobre industrialização como uma ferramenta propulsora do desenvolvimento,
haja vista que por meio dela as economias dos países subdesenvolvidos podem crescer e
satisfazer assim as necessidades crescentes das populações. Outra questão referenciada é o fato
de que a agricultura passa a ser vista também como uma indústria, dado nível tecnológico
alcançado por meio da Revolução Verde.
Outra questão que merece referência no citado relatório é o fato de que o
desenvolvimento é apresentado como econômico e social, e que a sustentabilidade é uma
característica que deve estar inerente às duas faces da moeda. Países já desenvolvidos ou em
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desenvolvimento, com economia de mercado ou de planejamento central tendem a interpretar
o conceito de desenvolvimento de maneiras diferentes, contudo, para o Relatório Brundtland
estas interpretações devem ter características comuns e serem de consenso, tanto no que diz
respeito ao conceito básico do desenvolvimento quanto às estratégicas necessárias para a
“transformação progressiva da economia e da sociedade” (CMMAD, 1991, p. 46).
Afirmar que este relatório reforça o caráter antropocêntrico do desenvolvimento se torna
mais fácil ao se constatar em suas páginas que “satisfazer as necessidades e as aspirações
humanas é o principal objetivo do desenvolvimento” e também na medida em que se afirma
que em um mundo onde há pobreza e injustiças seria normal à incidência de crises ecológicas.
“Para que se haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as
suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas
aspirações a uma vida melhor” (CMMAD, 1991, p. 47).
O relatório faz referência ao fato de que o conhecimento e as tecnologias são úteis para
aumentar a produção da base de recursos, porém também salienta a existência de um “limite
extremo” e que cabe a sociedade, antes de chegar a este limite reorientar suas tecnologias no
sentido de aliviar a pressão exercida. Surge nesse âmbito a exploração planejada, para que os
recursos “sejam usados dentro dos limites de regeneração e crescimento natural” (CMMAD,
1991, p. 49).
No tocante a recursos não-renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, o uso
reduz a quantidade de que disporão as futuras gerações. Isto não quer dizer que esses
recursos não devam ser usados. Mas os níveis de uso devem levar em conta a
disponibilidade do recurso, de tecnologias que minimizem seu esgotamento, e a
probabilidade de se obterem substitutos para ele. Portanto, a terra não deve ser
deteriorada além de um limite razoável de recuperação. No caso dos minerais e dos
combustíveis fósseis, é preciso dosar o índice de esgotamento e a ênfase na reciclagem
e no uso econômico, para garantir que o recurso não se esgote antes de haver bons
substitutos para ele. O desenvolvimento sustentável exige que o índice de destruição
dos recursos não-renováveis mantenha o máximo de opções futuras possíveis
(CMMAD, 1991, p. 49).

Um dos momentos em que o relatório demonstra a sua fragilidade é quando se propõe a
discutir a agricultura e o aumento da produção em favor da promoção da segurança alimentar.
O documento deixa aberta a possibilidade para o uso de produtos químicos na produção
agrícola, mesmo tendo em outros momentos apresentado argumentos a respeito do quão danoso
estes insumos podem ser ao meio ambiente bem como aos aspectos financeiros da produção.
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Muitos países podem e devem aumentar a produtividade utilizando mais fertilizantes
e pesticidas químicos, sobretudo no mundo em desenvolvimento. Mas os países
também podem obter maior produtividade ajudando os agricultores a usar nutrientes
orgânicos com mais eficiência (CMMAD, 1991, p. 149).

O relatório também faz referência à necessidade de “transformação tecnológica da
agricultura tradicional” (CMMAD, 1991, p. 154) e ao fazê-lo demonstra seu apego a
tecnificação dos meios de produção e a subvalorização dos meios tradicionais de produção e de
vida. Mais adiante, ainda abordando aspectos relativos ao meio rural, o relatório afirma que “o
analfabetismo ainda impera entre os pobres rurais. Mas iniciativas no campo da alfabetização
deveriam concentrar-se na alfabetização funcional, que compreende o uso eficiente da terra, da
água e das florestas” (CMMAD, 1991, p. 154). Visualiza-se neste fragmento que a educação
proposta aos agricultores deve ser voltada a aspectos produtivos, uma educação instrumental
que não almeje longos voos ou a instauração de processos de emancipação e questionamento
dos padrões vigentes no sistema em questão.
Todos estes aspectos apresentados constituem uma amostra do conteúdo do citado
relatório, discurso este que, proveniente de organismos internacionais, pode ser categorizado,
de acordo com Casado, Navarro e Guzmán como uma
construção teórica ecotecnocrática que transmite a mensagem de que o planeta está
em perigo, não porque os países ricos haviam desenvolvido uma forma de produção e
consumo desperdiçadora de energia e recursos, contaminante e destruidora do
equilíbrio natural; mas sim porque os “países pobres” tem um grande crescimento de
população e destroem a natureza, devido a sua pobreza e degradante apropriação dos
recursos naturais, por meio do desmatamento e de práticas agrícolas esquilantes
(cientificamente marginalizada) (CASADO, NAVARRO e GUZMÁN, 2000, p. 133)

Outra visão que é comumente utilizada, principalmente no ambiente empresarial, trata
a sustentabilidade como uma peça no quebra cabeça “ganha-ganha”, ou seja, as empresas se
apropriam do conceito e da ideia da sustentabilidade e por meio de ações que atendam as
expectativas dos stakeholders, se consolida no ambiente de negócio, cada vez mais povoado
por agentes éticos ou verdes (ELKINGTON, 1994).
Mais adiante, a proposta de Elkington (1997) busca trazer com mais concretude a
sustentabilidade para as organizações e lança mão do conceito “Triple Bottom Line”, traduzido
nas organizações como “tripé da sustentabilidade”. De acordo com o seu entendimento, a
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sustentabilidade está sustentada em aspectos econômicos, ambientais e sociais. Em resumo,
“Sustentabilidade é o princípio de garantir que nossas ações hoje não limitem o leque de opções
econômicas, sociais e ambientais abertas às futuras gerações493” (ELKINGTON, 1997, p. 20).
É possível reconhecer, de fato, a inspiração desse conceito no “Nosso futuro comum”,
haja vista a referência às gerações futuras, contudo, afirmar que Elkington sistematizou as ideias
deste relatório bem como da Declaração do Rio de Janeiro (1992) para a linguagem empresarial
(BENITES e POLO, 2013) pode ser um drástico reducionismo.
A fim de sustentar oposição a simplificação do “tripé da sustentabilidade”, argumentase
que
Nada permite inferir da leitura do relatório Brundtland que o desenvolvimento
sustentável teria apenas três dimensões. Ainda temos que essa noção poderia ter sido
manchada pela metáfora mecânica de “pilares” a serem “equilibrados”. Ao contrário:
nas raras vezes em que o relatório usa o termo “dimensões”, apresenta longas listas, e
que terminam com significativas “etc.” (VEIGA, 2013, p. 109-110).

Tal negação também pode ser mantida quando se analisa a Declaração do Rio de Janeiro
(1992), na qual, em nenhum dos seus 27 princípios e nem em sua introdução dá indícios de uma
receita tríade para a sustentabilidade. “A verdade, contudo, é que em 1992 essa bizarra parábola
dos ‘três pilares’ nem sequer havia sido inventada. Ela só começou a ser difundida a partir de
1997, e no contexto das empresas, não das nações” (VEIGA, 2013, p. 108).
Ao se analisar a noção de sustentabilidade fortemente difundida no ambiente
organizacional, Baldissera e Kaufmann (2013) manifestam que o modelo revela
primeiramente, a priorização da sustentação econômica que se esquiva da necessária
mudança de paradigma e mascara a existência de uma crise, mais do que econômica,
civilizacional. A dimensão ambiental do triple bottom line enfatiza que a
responsabilidade das organizações está focada na ecoeficiência que favore-ce seus
interesses financeiros à medida que as torna mais lucrativas e competitivas, através de
“melhorias ambientais”. Nessa direção, esse modelo permite que as organizações
mantenham o modus operandi da racionalidade econômica, implementando alguns
ajustes que
tornam o
desenvolvimento
sustentável
um
substituto
do desenvolvimento convencional (BALDISSERA e KAUFMANN,
2013, p. 68)

Em uma análise comparativa e parafraseando Casado, Molina e Guzman (2000) que
utilizam o termo “débil” para qualificar os processos de “pseudo” transição dos sistemas

493

Sustainability is the principle of ensuring that our actions today do not limit the range of economic, social, and
environmental options open to future generations.
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agrícolas convencionais para sistemas mais sustentáveis, podemos adjetivar o “Triple Bottom
Line” como uma tentativa débil de aproximação da sustentabilidade ao ambiente empresarial,
ou a conversão do que há de substantivo na sustentabilidade para um simples aparato
instrumental do mercado.
Em oposição a esta corrente de discursos tem-se os teóricos que são denominados como
seguidores da corrente ecossocial, cujas características serão explanadas minimamente a seguir.

2.1.2. Corrente ecossocial do desenvolvimento sustentável
Também de acordo com o postulado por Caporal e Costabeber (2000), salienta-se que
uma gama de correntes tidas como alternativas emergiram quase que contemporaneamente ao
“Nosso Futuro Comum”. Os autores agrupam essas correntes sob a alcunha ecossocial. Temse
como característica deste pensamento a valorização da solidariedade, seja ela referente às
gerações atuais ou às gerações futuras.
Constam também que os processos de desenvolvimento precisam estar vinculados às
necessidades e decisões dos atores bem como as condições do ecossistema local, mesclando
tecnologias tradicionais com as modernas, promovendo neste sentido o que chamam de
pluralismo tecnológico.
Humanistas, culturalistas, ecossocialistas e neomarxistas ecológicos compõem a
corrente ecossocial desde o entendimento de Caporal e Costabeber. É notório que cada
segmento possui suas peculiaridades, as quais em si não divergem na veemente negação ao
liberalismo.
A modo de síntese, podemos dizer que, embora seus seguidores não formem um grupo
homogêneo, a corrente ecossocial se caracteriza por suas reivindicações de mudanças
estruturais profundas na sociedade e de um novo pacto de solidariedade, permitindo a
construção de um novo projeto histórico e a busca de novos rumos nas estratégias de
desenvolvimento (CAPORAL e COSTABEBER, 2000, p. 22).

Desde uma concepção ecossocial, pode-se dizer então que a sustentabilidade é um
processo e não um estado, é dinâmica e não fechada em si. Um processo que busca
permanentemente o desenvolvimento que qualifica a ação do homem na interação com os
ecossistemas (CAPORAL e COSTABEBER, 2000).
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Com o objetivo de propor uma metodologia para análise da sustentabilidade, Caporal e
Costabeber (2002) ensaiam um esquema composto por seis dimensões organizadas em três
níveis como ilustra a figura que segue.

Figura 1; Multidimensões da sustentabilidade Fonte:
Caporal e Costabeber, (2002, p. 76).

Em um primeiro nível das multidimensões tem-se a sustentabilidade ecológica, a
econômica e a social. Na dimensão ecológica se contempla a “a manutenção e a recuperação
dos recursos naturais” haja vista que o cuidado com a casa é de suma importância para a
sustentação de toda e qualquer atividade que possa vir a se realizar nela. “Importa ter em mente
a necessidade de uma abordagem holística e um enfoque sistêmico, dando um tratamento
integral a todos os elementos do agroecossistema que venham a ser impactados pela ação
humana” (CAPORAL e COSTABEBER, 2002, p. 76). Como estratégia principal para esta
dimensão se presume a erradicação do uso de insumos tóxicos, ou com efeitos desconhecidos
para o meio ambiente.
Na dimensão econômica, tem-se a visão de que o aumento de renda não é uma variável
dependente unicamente do aumento da produção ou até mesmo da produtividade. Aumentar a
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renda e se tornar refém de fatores externos constitui um ganho temporal que pode custar caro
no médio ou longo prazo.
Acredita-se, com base na economia ecológica, que o fracasso da sustentabilidade
pode se expressar pela obtenção de resultados econômicos favoráveis às custas da
depredação da base de recursos naturais que são fundamentais para as gerações
futuras, o que põe em evidência a estreita relação entre a dimensão econômica e a
dimensão ecológica (CAPORAL e COSTABEBER, 2000, p. 77).

A dimensão social, considerada pelos autores um dos pilares básicos da sustentabilidade,
não está sem propósito alocada ao lado das dimensões ecológica e econômica, haja vista que
preservação ambiental, bem como os ganhos econômicos só fazem sentido se “o produto gerado
nos agroecossistemas, em bases renováveis, também possa ser equitativamente apropriado e
usufruído pelos diversos segmentos da sociedade” (CAPORAL e COSTABEBER, 2002, P. 77).
Em um segundo nível encontra-se as dimensões cultural e política. Ao se pensar em
desenvolvimento tendo como requisito a dimensão cultural da sustentabilidade, torna-se
indispensável um olhar atento para os saberes, os conhecimentos, os valores, a cultura e as
tecnologias que emanam do ambiental local. Tais aspectos constituem o ponto de partida para
toda e qualquer ação. Refuta-se a homogeneização e se reconhece a “importância do saber local
e dos processos de geração do conhecimento ambiental e socialmente útil” (CAPORAL e
COSTABEBER, 2002, P. 78).
Já no que concerne à dimensão política da sustentabilidade, os processos que pretendem
alcançar este fim devem se pautar em ações participativas e democráticas, que resgatem a
autoestima, no empoderamento e na representatividade dos diversos segmentos envolvidos,
direta ou indiretamente, permitindo assim que as pessoas exerçam a plena cidadania. Tem-se
que o desenvolvimento sustentável “deve ser concebido a partir das concepções culturais e
políticas próprias dos grupos sociais, considerando-se suas relações de diálogo e de integração
com a sociedade maior” (CAPORAL e COSTABEBER, 2002, p. 78).
Por fim, em um terceiro nível tem-se a dimensão ética da sustentabilidade, a qual tem
estreita ligação com a solidariedade e com a responsabilidade dos seres com a preservação do
meio ambiente. Os autores partem do entendimento de que a crise que presenciamos na
atualidade extrapola os aspectos ambientais e tem fortes laços com as ações sociais. Há que se
ter em mente que “o que está verdadeiramente em risco não é propriamente a natureza, mas a
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vida sobre o Planeta, devido à forma como nós utilizamos e destruímos os recursos naturais”
(CAPORAL e COSTABEBER, 2002, p. 79).
É sabido que Ignacy Sachs tem um papel de destaque no grupo dos teóricos que
constroem o conhecimento e a luta ecossocial, portanto, faz-se imperioso mencionar as
dimensões propostas por ele. Primeiramente o entendimento do autor dava conta de que “todo
o planejamento de desenvolvimento precisa levar em conta, simultaneamente, as seguintes
cinco dimensões de sustentabilidade” (SACHS, 1993, p. 37): social, econômica, ecológica,
espacial e cultural. Já em um tratado posterior o autor apresenta oito dimensões do
desenvolvimento sustentável, mantendo as dimensões social, econômica, ecológica e cultura,
acrescenta as dimensões ambiental, territorial, dimensão político nacional e a político
internacional (SACHS, 2002, p. 71-73).

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O termo “desenvolvimento sustentável” ganhou escopo nos debates econômicos,

políticos, ambientais, acadêmicos e inclusive em âmbitos empresariais, no entanto sua
utilização por vezes é reducionista e demasiado simplista.
Autores divergem sobre as nomenclaturas das correntes e dos discursos do
desenvolvimento sustentável, contudo, há consenso quando se aloca, por exemplo, o interesse
do mercado e o ideário neoliberal no discurso oficial institucionalizado propagado pelo relatório
“Nosso Futuro Comum”.
Diversos autores se firmaram como foco de oposição a esse discurso e por mais que
vários aspectos os diferenciem, a categorização apresentada por Caporal e Costabeber (2002)
valoriza o que os reúne: a negação ao desenvolvimento sustentável a serviço do liberalismo, do
capitalismo, da modernização ocidental e várias outras facetas que estão eclipsadas pelo
discurso apaziguador do “Nosso Futuro Comum”.
A

corrente

ecossocial

do

Desenvolvimento

Sustentável,

em

oposição

da

Ecotecnocrática, traz à tona para além da dimensão econômica, a valorização da solidariedade,
da cultura, da ecologia e da ética e da Paz. Negam com veemência a transformação da Natureza
em Recurso Natural, e de sua instrumentalidade inaugurada com a noção de que o mundo será
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sustentável se, ao atingirmos as nossas necessidades, não privamos as gerações futuras de
atingir as suas.
Nesse sentido, assume-se que o Desenvolvimento Sustentável é um termo polifônico e
que em muitas utilizações se corrobora um discurso de dominação, exploração e subordinação
do modelo de sociedade vigente. A proposta que deixamos é que se faz necessário reconhecer
as diferentes noções e intenções do termo para assim evitar seu uso de maneira equivocada,
podendo dizê-lo de maneira segura e com ciência de sua gênese, seja ela qual for.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo realizar um ensaio sobre o regime corporativo alimentar
e a resistência desse sistema a partir da agroecologia e mercados alternativos. Para isso,
analisamos estudos sobre territórios, agroecologia e sistemas alimentares, com ênfase no caso
do México. Concluímos que a agroecologia, relacionada à agricultura familiar e o mercado
alternativo, em sua lógica inerente contra hegemônica, estaria lidando com todos os elos da
cadeia do sistema agroalimentar, com possibilidades de influenciar os territórios através da
configuração dos espaços rurais áreas urbanas em favor dos requisitos alimentares, sociais,
econômicos e políticos da os atores fora da lógica do capital.
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Abstract
The present work aims to conduct an essay on the corporate diet regime and the resistance of
this system from agroecology and alternative markets. For this, we analyze studies on
territories, agroecology and food systems, with emphasis on the case of Mexico. We conclude
that agroecology, related to family agriculture and the alternative market, in its inherent logic
against hegemonic, would be dealing with all links in the chain of agri-food system, with
possibilities to influence the territories through the configuration of rural areas urban areas in
favor of food, social, economic and political requirements of actors outside the logic of capital.
Keywords: Agroecology; Food Regime; Alternative Markets

1.

INTRODUÇÃO
A partir das grandes transformações que impulsionaram o capitalismo nas duas últimas

décadas do século XX, as estruturas produtivas e territoriais foram transformadas em todo o
planeta. Estes ajustes temporários de espaço (Harvey, 2014) de capital, ou nas palavras de
Ramírez (2015) os efeitos territoriais da crise e reestruturação de capital, implicaram, dentre
muitos fenômenos, o domínio de corporações transnacionais neoliberais, particularmente nas
estruturas agroalimentares, que não só modificou a dieta "tradicional" de milhões de pessoas,
como gerou processos de devastação alimentos e aguçou as lógicas de desmantelamento da
agricultura familiar e camponesa com base em políticas de livre mercado e desregulamentação
ambiental.
Na seção seguinte, analisamos as implicações dessas transformações enfatizando não só
a lógica deletéria imposta pelas corporações neoliberais e seu regime alimentar, mas sobretudo
das resistências que se desenvolvem nos territórios desde mercados alternativos e sua relação
com propostas agroecológicas.
É por isso que na primeira seção, a partir do conceito cunhado por Blanca Rubio (1993)
da Nova Divisão Internacional do Trabalho Agrícola, analisamos os efeitos sobre a dieta
alimentar no México. Na segunda seção, refletimos sobre as contribuições da abordagem
territorial para a construção de resistências.
Na terceira e quarta seção, analisa-se como gerar, a partir da dimensão territorial,
mecanismos de resistência ao regime agroalimentar neoliberal, através de mercados alternativos
e redes agroecológicas.
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2.

O REGIME ALIMENTAR CORPORATIVO
O modelo de desenvolvimento neoliberal aplicado na América Latina desde os anos

1980, por influência do Consenso de Washington, promoveu, em vez de crescimento econômico
e desenvolvimento, aumento da desigualdade social, pobreza (Valle, 2008), danos sistemáticos
irreversíveis no ecossistema, ameaçando as funções vitais da natureza e reprodução da vida,
levando ao “mal-desenvolvimento” (Svampa e Viale, 2014) e gerando uma crise na qual a
sobrevivência da espécie humana está ameaçada (Ramírez, 2015).
As políticas neoliberais, apoiadas pelo livre mercado, aplicadas na América Latina,
provocaram a rendição da política alimentar com o desmantelamento de instituições que
favoreceram o desenvolvimento rural, prejudicando os pequenos e médios produtores,
camponeses e indígenas (Rubio, 2013). Esse processo não foi conjuntural, mas de caráter
estrutural, resultado do que Blanca Rubio (1994) chamou de Divisão Agrícola Internacional do
Trabalho (NDIAT). O NDIAT impôs um regime alimentar corporativo, que foi fortemente
promovido em países desenvolvidos, como evidência de sua rentabilidade e competitividade no
mercado. A competição alimentar se constituiu em um dos fatores de poder econômico mundial,
já que o controle da produção alimentar mundial permitia aos países controlar o mercado
mundial de exportação de alimentos, e com isso, fragilizar a autossuficiência alimentar de outros
países (Rubio, 1994). Este contexto forçou a países industrializados, como os Estados Unidos e
a União Europeia, a se tornaram os principais centros de produção e exportação de alimentos
em todo o mundo.
Rubio acrescenta que uma das características do NDIAT é o fato de que países
desenvolvidos têm um papel fundamental como provedores globais dos cultivos mais
importantes da nova estrutura agrícola internacional. Em relação a países subdesenvolvidos, o
NDIAT os dividiu naqueles que conseguiram se inserir na nova estrutura de produção agrícola
e, portanto, têm um papel definido, e aqueles que eles não conseguiram se inserir
produtivamente no mercado mundial e, portanto, estão na margem de circuitos comerciais.
Alguns países conseguiram inserir-se na nova estrutura produtiva, mas perderam a
autosuficiência alimentar, tornaram-se importadores de alimentos registrando um déficit no
mercado interno (Rubio, 1994).
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É por isso que, no México, houve uma diminuição na produção de alimentos para
consumo nacional e aumento para exportação. Assim, a crescente necessidade de importação
de alimentos básicos, como o milho, impactou a segurança alimentar de famílias mexicanas
(Oxfam, 2013). Dado este panorama, o governo mexicano decidiu oferecer programas de
bemestar para os mais pobres e abrir as portas para produtos importados e cadeias alimentares
ultraprocessadas, em vez de fortalecer o campo mexicano e a produção local de alimentos.
Esse fenômeno, que pode ser caracterizado como uma transição alimentar, envolveu
processos macrossociais que impactaram em nos aspectos sociais, econômicos, culturais e
territorial, que, embora tenham adquirido uma nuance particular em cada a partir dos processos
de crise e reestruturação capitalista, sempre mantêm o eixo de articulador e organizador a lógica
do capital (Ramírez, 2015).

3. A RESISTÊNCIA AO REGIME ALIMENTAR CORPORATIVO A PARTIR DA
ABORDAGEM TERRITORIAL
Como vimos antes, a lógica do capitalismo tornou-se o princípio organizador da maioria
dos territórios. Em particular, o regime corporativo alimentar, como expressão concreta dessa
lógica, promove a padronização cultural do alimento. Nesse sentido, segundo Torres (1997), o
México enfrentou reajustes na indústria alimentar, influenciando a sobreposição de vários
padrões alimentares por regiões e estratos sociais, com claras tendências de homogeneização
em termos de presença de maior número de componentes industrializados na dieta.
Com o regime corporativo NDIAT, o México tornou-se assim um dos países com o
maior número de consumidores de refrigerantes e sopas instantâneas, enquanto o consumo de
frutas e legumes diminuiu 30%, e de feijão diminuiu quase 50%. De mesma forma, o consumo
de a carne aumentou e a atividade física diminuiu, levando a consequências ambientais,
econômicas e de saúde que isso acarreta (La Jornada, 2019; Bertran, 2017).
É importante notar que houve um tempo em que as dietas tradicionais mexicanas eram
consideradas inadequadas para o desenvolvimento biológico e causava a desnutrição na
população infantil, até que finalmente foi comprovado que as dietas nutricionais contanto que
as quantidades adequadas sejam consumidas (Bertrán, 2006, p.174). Atualmente, recomendase
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aumentar o consumo de frutas, vegetais e combinar cereais e legumes. Um exemplo nutritivo e
tradicional é a combinação milenar mexicana de tortilla de milho com feijão, uma combinação
completa de proteínas e diminuir o consumo de carnes vermelhos (La Jornada, 2019). No
entanto, nos setores de baixa renda, a comida é modelada em torno do "possível e acessível",
que tende a ser alimentos ricos em carboidratos e gorduras (que fornecem maior saciedade),
baixo teor de fibras, proteínas de alto valor biológicos e micronutrientes (Aguirre, 2005).
O regime alimentar corporativo tem impactado todas as cadeias produtivas e marketing
agroalimentar; no entanto, é necessário considerar que, apesar da intenções do regime de
padronizar alimentos e transformar territórios rurais para aumentar seus lucros e controlar a
força de trabalho, matéria-prima e energia, existem possibilidades de transgressão ou resistência
que, a partir da produção, comercialização, consumo ou modos de vida próprios, apresentam
mecanismos para diferenciar-se do capitalismo predatório. É por isso que o conceito de
território deve conter como elemento central a questão do poder, dominação e conflito, bem
como a reestruturação dos movimentos históricos desencadeados pela crise (Ramírez, 2015).
Das contradições que surgem entre a lógica deletéria do desenvolvimento do capital e
resistências, se nutrem as abordagens de desenvolvimento territorial, que em sua diferentes
escalas e dimensões, visam fazer uma análise mais abrangente de uma sociedade, colocando o
foco nos atores, nas relações sociais e na diversidade de interesses.
Morales e Jiménez (2018) apontam que os atores que participam da construção a partir
de o território nem sempre vivem neles e podem pertencer a diferentes escalas espaciais, o que
acentua a diferença entre seus interesses. No caso do território rural esta contradição é expressa
pela convergência de três setores: Organizações supranacionais, agroindústria e movimentos
sociais. Os dois primeiros, específicos do regime alimentar corporativo, expressam a origem
dos conflitos territoriais, associados à apropriação de recursos naturais, gestão socioambientais
e agroalimentares, e a resistência dos movimentos sociais, principalmente de camponeses e
comunidades indígenas.
Um exemplo ocorre em torno de cultivos transgênicos. Os laboratórios das empresas
multinacionais, promovem o uso de sementes modificadas para obter maiores lucros com a
privatização dos mesmos (Stédile e DeCarvalho, 2013). Os grandes produtores plantam em
monocultivos essas sementes, a fim de aumentar a sua produtividade, independentemente da
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perda de biodiversidade (Naylor, 2013). Enquanto camponeses rejeitam este tipo de cultivo a
fim de manter sua autonomia, evitar despesas excessivas que a "modernização" exige e
preservar suas próprias combinações genéticas de sementes. Com outros interesses, aparecem
alguns consumidores que por critérios de saúde ou uma visão crítica sobre recursos ambientais,
paisagens e comunidades agrárias, rejeitam alimentos que vêm de sementes modificadas
(Hernández, 2009).
Alguns desses agricultores e consumidores se agruparam para apresentar propostas
como agroecologia e mercados alternativos. Estas propostas denunciam injustiças sociais e
ambientais que ocorrem no regime alimentar corporativo, e alguns grupos exigem o
reconhecimento dos direitos e do conhecimento indígena a inclusão equitativa de mulheres em
projetos de desenvolvimento e a propriedade coletiva do patrimônio natural (Rosset e Martínez,
2016; Delgado e Rist, 2016). Na prática, tanto a agroecologia quanto os mercados alternativos
são reconhecidos como uma forma de resistência a um sistema que coloca o benefício
econômico adiante da vida; entretanto, uma análise mais rigorosa de seu escopo ainda está
pendente.
Nesse sentido, no contexto do neoliberalismo, as abordagens territoriais tiveram atenção
crescente (Linck, 2010). Na América Latina, novos enfoques do desenvolvimento procuram
desvincular do economicismo excessivo e visam especificidades territoriais que requerem
privilegiar a esfera local, sem negligenciar a necessária ligação com o global (Valle, 2008), e
questionam a partir de sua base epistêmica a construção da racionalidade instrumental e da
mercantilização de todas as coisas, para uma perspectiva mais relacional do território (Ramirez
Miranda, 2015).
O interesse pela análise e compreensão das territorialidades surge na medida em que
interesses da agroindústria, movimentos sociais e organizações supranacionais estão
organizados em práticas e expressões materiais e simbólicas capazes de garantir apropriação de
um determinado espaço por um ator individual ou coletivo (Montañez e Delgado, 1998, p.5).
De acordo com Saquet (2017, p.213), a construção de um paradigma contra a expansão do
capital, em direção a um processo de desenvolvimento territorial local, ecológica, política e
cultural, deve basear-se numa "perspectiva histórico-crítica, multidimensional e transversal,
ligado à compreensão e explicação do território-lugar "e ao mesmo tempo em" a práxis da ação
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reflexiva, transformadora, dialógica, solidária e participativa, qualificando os níveis de inserção
territorial, consciência de classe e lugar na vida cotidiana ".

3.

O MERCADO E MODELOS CONTRA-HEGEMONICOS
Um mercado, conforme Polanyi (2017), é um ponto de encontro para fins de compra e

venda. A existência do mercado como um espaço onde as relações sociais de intercâmbio
implicam em um ato de vontade comum, em que um indivíduo se apropriará da mercadoria
alheia alienando a própria. Aqui, as pessoas só existem e são distinguidas algumas das outras
como representantes de mercadorias e, portanto, como detentores de mercadorias (Marx, 2011).
Nesse sentido, a existência do mercado, expressa a presença de uma troca de produtos que, em
termos de valor, são quantitativamente equivalentes e em termos de uso são qualitativamente
diferentes.
O mercado capitalista, de acordo com Marx (2011), é construído sobre a violenta
separação do produtor direto de seus meios de produção. Esta separação implica a expropriação
maciça de homens e mulheres que foram privados pela economia capitalista dos seus meios de
produção e subsistência, não restando outra opção além de concorrer ao mercado para obter
recursos necessários para a mera subsistência, vendendo a única coisa que lhes resta: sua força
de trabalho (Boron, 2010).
O mercado estritamente capitalista implica, como mostra o NDIAT, respectiva divisão
social e internacional do trabalho. É por isso que o desenvolvimento de mercado capitalista
implica que, no processo de especialização produtiva se amplie socialização do processo de
trabalho em escala global, mas se centraliza o processo de apropriação. Isso levou Eric Wolf
(2005) a apontar que o desenvolvimento mercantil e capitalista se manifesta no
desenvolvimento de relações materiais, transitando simultaneamente à escala global e local.
Desta forma, as relações mercantis capitalistas aparecem como leis naturais que eles decidem
sobre a vida e a morte, que o ser humano possa sequer protestar.
A ruptura com as ideias metafísicas do mercado e que o mercado capitalista é o único
possível contribuiu para a perspectiva do desenvolvimento territorial, em que se considera os
mercados (plural) como uma construção social, um fenômeno sociológico que se caracteriza
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como um processo de interação social, mobilizando atores e agentes que têm interesse em trocar
mercadorias como estratégia de desenvolvimento rural baseada em mercados alternativos, de
proximidade e circuitos curtos de comercialização. Dessa forma, se opõe a noção de que o
mercado (no singular) é uma convecção puramente econômica que dita as regras de operação e
trocas de mercadorias. As discussões atuais do mercado relacionadas a agricultura familiar e
processos de desenvolvimento rural, abordam questões ambientais, socioeconômicos, a
valorização do lugar, a cultura e tradição, a qualidade e segurança alimentar e mudanças no
papel do Estado (Schneider, 2016, Waquil, 2016).
O estabelecimento de modelos alternativos ao mercado hegemônico depende da criação
de novos paradigmas organizacionais e econômicos (Santos, 2001). Para Saquet (2017), práticas
agroecológicas por meio de curtos circuitos promovem o desenvolvimento nos territórios
camponeses porque partem de uma lógica solidária e cooperativa, fazendo da práxis uma
reprodução social.
Os mercados de alimentos agroecológicos apresentam grande potencial para promover
mudanças nos modelos predatórios de produção de alimentos (Buainain e Batalha, 2007). De
acordo com Santos (2003) circuitos curtos de comercialização de alimentos agroecológicos são
vistos como ferramentas para a agricultura orgânica ser precursora de formas mais justas de
agricultura, criando novos paradigmas e formas emancipatórias de desenvolvimento (Santos,
2003). Embora haja, segundo Niederle (2009), uma dificuldade em definir com precisão os
atores presentes e as fronteiras entre os chamados mercados "convencionais" e "alternativos",
compreendê-se que os mercados convencionais são geralmente associados a cadeias globais de
commodities, "controladas por empresas corporações transnacionais livres de qualquer vínculo
com as localidades e até mesmo com os Estados. São mercados despersonalizados, cuja marca
é a padronização de produtos, processos e pessoas "(Niederle, 2009, p.7).
Os mercados alternativos envolvem a relação direta entre compradores e vendedores sob
a lógica de que cadeias curtas têm a capacidade de ressocializar e re-espacializar alimentos. São
mercados particularistas baseados em nichos ou especificidades. Além disso, eles são vistos
como construções enraizadas em relações socioculturais particulares e que fazem a conexão
com a localidade, tradição, origem, natureza ou modo de produção, sendo esses seus maiores
recursos comerciais "(Niederle, 2009, p.7-8).
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Mercados alternativos têm o status de contra-hegemônico, sendo uma alternativa
modelo dominante (Eriksen, 2013), uma vez que diferem do sistema convencional porque eles
estão enraizados em territórios específicos, tradições de produção e cultivos alimentares;
procuram promover a inclusão socioeconômica de grupos produtores e consumidores,
marginalizados ou excluídos pelo sistema agroalimentar dominante e corporativo, e objetivam
ser ecologicamente correto, promovendo e apoiando a produção tradicional, natural e ecológica,
reduzindo a distância entre produtor e consumidor (McMichael, 2009, Schneider e Gazola,
2017).
Nesse contexto, algumas iniciativas que se opõem à economia dominante ganham
notoriedade, através das lacunas deixadas pelo próprio sistema, usando sua estrutura para
avançar como alternativa econômica justa (Santos, 2003). Entre essas iniciativas de economia,
é possível citar unidades de produção familiar, cooperativas autogeridas, redes de produção
comunitária, organização de espaços de comercialização autogerido, assim como os modos de
produção orgânica com princípios agroecológicos (Santos, 2003). Embora haja várias outras
demandas a serem feitas no setor agroalimentar, é importante que tais alternativas sejam
pautadas pelos princípios de justiça, solidariedade e proteção ambiental, tal como proposta de
emancipação socioeconômica, corroborando uma sociedade mais justa, solidária e autônoma
(Santos, 2001).
Assim, mercados alternativos têm importante repercussão no território, uma vez que
produzem mudanças no escopo interno da unidade familiar de produção, no contexto mais
amplo da organização da agricultura familiar, na diversificação econômica regional e no
fortalecimento dos sistemas agroecológicos de produção (Triches e Schneider, 2010).

5. MERCADOS ALTERNATIVOS, TERRITÓRIO E A APOSTA AGROECOLÓGICA
Como já assinalamos, circuitos curtos de comercialização configuram um nova maneira
de usar o território. Santos e Silveira (2001, p.27) explanam que o uso do território é
determinado e construído pela sociedade "através de suas diversas técnicas no tempo e nos
lugares", isto é, na medida em que a agricultura familiar cria e recria seu espaço de produção e
comercialização através da venda em pequenas distâncias e diretamente ao consumidor,
promove uma maneira nova e mais sustentável de usar o território.
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A agricultura familiar é um importante agente para aproveitar propostas diferenciadas
de mercados, bem como modos de produção orgânica, em vista de sua eficiência na gestão dos
recursos naturais, a relação com a terra e por envolver um processo que busca autonomia
produtiva, muitas vezes em ações coletivas (Wanderley, 2003). A agroecologia ajuda na
construção de autonomia dos mercados, uma vez que o processo de produção agroecológico
tem premissas como a justiça e a redução da diferença entre os atores sociais envolvidos,
reduzindo assim a dinâmica de dominação e dependência (Chauí, 2011).
A agroecologia, com o passar dos anos, teve mudanças epistemológicas, com enfoques
além do desenho sustentável de agroecossistema, no agroecologia “clássica”, como também as
redes agroalimentares, a política, as condições sociais e os conflitos que resultam do apoio a
uma mudança social agroecológica em um território (Gliessman, 2007; Calle y Gallar, 2010).
Rosset e Martínez (2016), ressaltam que na disputa de territórios rurais entre
agronegócio e campesinato organizado, a agroecologia adquiriu grande importância como
instrumento de luta e reconfiguração das terras em disputa. Além disso, Altieri e Nicholls (2012)
indicam que um número crescente de grupos indígenas nos países andinos e mesoamericanos
adotaram a agroecologia como estratégia fundamental para a gestão da agricultura em seus
territórios autônomos. Esses esforços estão ligados à luta para conservar a terra e preservar sua
identidade (dietas alimentares fazem parte dessa identidade), por territórios materiais e
intangíveis (Fernandes, 2009).
Na região semiárida do Brasil, pode-se observar um caso concreto onde a prática da
agroecologia em combinação com outras condições permitiu uma configuração mais adequada
do território para a população local. Em Boborema Brasil, uma forte rede sócio-técnica vem
sendo desenvolvida há mais de 20 anos inspirada no paradigma agroecológico. Esta rede é
energizada por sindicatos de trabalhadores rurais e uma associação regional de agricultores
agroecológicos, que recebem fundos públicos como parte da redistribuição iniciada pelo Estado
em 1980 e com o apoio de políticas governamentais, conseguiu agregar mais agricultores à
prática de agroecologia e avançou na comercialização dos bens produzidos, beneficiando, em
primeiro lugar, as famílias mais pobres do território, rural e urbano, com acesso a alimentos
saudáveis (Petersen e Silveira, 2017).
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Deve-se notar que a capacidade da rede de envolver e mobilizar a participação da
população rural e urbana do território para a reconfiguração do território em favor de seus
habitantes não seria a mesma sem o apoio estatal através de recursos econômicos e políticas
públicas que fomentaram o capital social e permitiu o controle do patrimônio natural por atores
locais (Petersen e Silveira, 2017).
Este caso destaca a necessidade de estudar com uma abordagem territorial as alternativas
que representam, a partir das redes agroalimentares, comunidades e unidades domésticas. O
resultado deste tipo de estudo permitiria identificar o nível de autonomia dos territórios, bem
como reconhecer as relações dos atores que limitam ou potencializam o desenvolvimento
territorial. Em referência à agroecologia, que foi identificada por alguns autores como ciência,
prática e movimento (Wetzel et al., 2009), a incorporação da abordagem territorial para vincular
esses três campos. De acordo com Saquet (2017) e Lopes de Souza (2013) da abordagem do
território podem ser construídos resistências que dão origem a sociedades mais justas social e
ecologicamente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se, conforme Ramírez (2015), o processo de construção territorial em nosso tempo tem
como princípio organizador a lógica do capital e a colonialidade do poder, as alternativas de
mercados agroecológico, desde o território, devem romper com essas duas determinações
centrais.
Nesse sentido, a abordagem territorial não só permitiria um salto de experiência grupos
agroecológicos, mas também para a ação coletiva local anticapitalista e anticolonial. Isto é,
aconteceria à interconexão criar uma institucionalidade contra-hegemônica que poderia impor
políticas e, assim, construir as bases de um regime alimentar alternativo.
Dessa forma, a agroecologia, relacionada à agricultura familiar e o mercado alternativo,
em sua lógica inerente contra-hegemonica, estaria lidando com todos os elos da cadeia do
sistema agroalimentar, com possibilidades de influenciar os territórios através da configuração
dos espaços rurais áreas urbanas em favor dos requisitos alimentares, sociais, econômicos e
políticos da os atores fora da lógica do capital.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar o panorama mundial de produção orgânica, com
ênfase nos cenários brasileiro e da Bacia do Paraná 3, localizada no Oeste do Paraná. Para isso,
se utilizou de dados e estatísticas disponíveis sobre produção orgânica, assim como estudos
sobre as motivações existentes para a adoção e abandono de agricultores do sistema orgânico.
Visualizou-se que a produção orgânica, mesmo com políticas públicas de apoio, iniciativas de
atores e organizações agroecológicas e o crescimento exponencial de certificações nos últimos
anos, ainda representa uma pequena parcela em relação a área agricultável e número de
estabelecimentos rurais, tanto no contexto global quanto da Bacia do Paraná 3, sendo
identificadas dentre as principais motivações para aderir ao sistema a crítica ao modo
convencional de agricultura e preocupações com a saúde da família. Em relação ao abandono
da prática orgânica, as principais justificativas foram o desempenho produtivo e econômico e a
burocracia e dificuldade com processos de certificação. Palavras-chave: Agroecologia;
Sustentabilidade; Orgânico

Abstract
The present work aims to analyze the world panorama of organic production, with emphasis on
the Brazilian scenario and the Paraná Basin 3, in the West of Paraná. To do this, we used
available data and statistics on organic production, as well as studies on the motivations for the
adoption and abandonment of farmers in the organic production system. It was observed that
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organic production, even with public support policies, action of agroecological actors and the
exponential growth in the last years, still represents a small part in relation to the agricultural
area and number of rural establishments, in the global context as well as of the Basin of Paraná,
3 being among the main motivations to adhere to the system the criticism to the conventional
system and concerns with the health of the family, and in relation to the abandonment of the
organic practice, the productive and economic performance and the bureaucracy and difficulty
with the certification.
Key words: Agroecology; Sustainability; Organic

1. INTRODUÇÃO
O modelo de desenvolvimento empregado nas últimas décadas na grande maioria dos
países no mundo, baseado em políticas neoliberais e na “mercantilização de todas as coisas”
teve como consequência, sobretudo em países considerados “subdesenvolvidos”,

uma

desigualdade social, pobreza (VALLE, 2008), problemas ambientais, desafios sistemáticos e
irreversíveis no ecossistema, levando ao “mal-desenvolvimento” dessas nações (SVAMPA E
VIALE, 2014), em uma crise onde a sobrevivência da espécie humana está ameaçada
(RAMIREZ, 2015).
Diante desse cenário, iniciativas contra hegemônicas de desenvolvimento rural vieram à
tona, buscando com bases na sustentabilidade, novas formas de pensar o rural, desde a produção
até as relações sociais, em processos alternativos que integram dimensões econômicas,
ambientais e sociais. Nesse contexto, a agroecologia surge a modo de alternativa, como uma
ciência que integra conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e sociologia, na busca de
desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis (ALTIERI, 2012); como conjunto de
práticas que permitem cultivar sem produtos químicos agressivos ao meio ambiente
(GLIESSMAN, 2009); e como movimento, que objetiva uma agricultura ecologicamente
sustentável e socialmente justa (WEZEL et al., 2009; ROSSET & ALTIERI, 2019).
Baseado nos princípios agroecológicos, a agricultura orgânica é a pratica produtiva que
mais se destaca dentre as várias formas de se fazer agricultura alternativa, no que se diz respeito
aos números de adoção e discussões sobre o tema. Com um enfoque holístico do manejo da
unidade de produção agrícola e com a finalidade de propiciar a agrobiodiversidade e os ciclos
biológicos, a produção orgânica é muitas vezes representada como uma alterativa “superior”,
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com capacidade para alimentar o mundo e com crescimentos exponenciais que a torna a
mainstream da agricultura mundial. No entanto, estatísticas recentes sobre a produção mundial
indicam um quadro não tão representativo da agricultura orgânica.
Assim sendo, o objetivo deste trabalho é elucidar o panorama da produção orgânica e
analisando os processos de adoção e desistência desse sistema produtivo no mundo, se
especializando no contexto brasileiro e da região da Bacia do Paraná 3, localizada no Oeste do
Paraná – Brasil. Para isso, utilizou-se de dados secundários de órgãos estatais e ONGs, assim
como pesquisas e estudos sobre o tema.
Este artigo está dividido em seis seções, incluso a introdução. Na segunda seção,
explanamos uma breve discussão epistemológica da agroecologia nas últimas décadas. Na
terceira e quarta seções, apresentamos dados, estatísticas e trabalhos relacionados a agroecologia
e principalmente a produção orgânica, desde o contexto global, até o cenário que se encontra na
Bacia do Paraná 3. Na quinta parte, discutimos sobre as motivações inerentes na adoção e no
abandono de agricultores ao sistema de produção orgânica. Por fim, na última seção,
explanamos as considerações finais e os desafios para a agroecologia e a produção orgânica,
principalmente no que se refere a região da Bacia do Paraná 3.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

2. ALTERNATIVAS CONTRA-HEGEMÔNICAS NA AGRICULTURA
O avanço tecnológico ocorrido na indústria bioquímica, principalmente durante a
Segunda Guerra Mundial, levou ao desenvolvimento de novos produtos que se mostravam
eficazes e tinham baixo custo, direcionados para o controle de mosquitos e demais insetos
vetores de doenças, como o diclorodifeniltricloroetano (conhecido como DDT) assim como
outros que tinham utilidade na guerra, no papel de armas químicas, como o herbicida ácido
diclorofenoxiacético (conhecido como 2,4 -D). Aos poucos, esses produtos químicos foram
utilizados no campo de produção de alimentos, para controle de plantas daninhas e pragas, e
com a intensificação da chamada Revolução Verde, integraram pacotes tecnológicos difundidos
amplamente no meio rural de todo o mundo, que juntamente com outras tecnologias, tinham um
enfoque produtivista e objetivavam a acumulação de capital no campo (ZONIN, 2007).
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Como consequência desse processo, criou-se um alto grau de dependência na agricultura
de produtos petroquímicos e pacotes tecnológicos, gerando uma homogeneização das
agriculturas mundiais, resultando em uma modernização conservadora que concebia crescentes
injustiças sociais e ameaça aos recursos naturais. Mediante esse panorama, pesquisas
precursoras demonstravam que o modelo de agricultura empregada era insustentável. Trabalhos
como o de Rachel Carson em 1962, intitulado “Primavera Silenciosa” (2010) colocou em pauta
os graves problemas derivados do uso de agroquímicos, como o DDT, na saúde humana e meio
ambiente, assim como iniciou uma onda de questionamentos ao modelo empregado, resultando
no surgimento de movimentos ambientalistas e modelos alternativos.
Assim, buscando uma alternativa ao modelo da Revolução Verde e integrando
conhecimentos de ecologia aos agroecossistemas, cunhou-se o conceito de agroecologia, que
foi amplamente difundida no mundo principalmente por trabalhos de Altieri (2012) e Gliessman
(2009). Gliessman definiu a agroecologia como a aplicação de conceitos e princípios
agroecologicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, proporcionando
conhecimento e metodologias necessárias para desenvolver uma agricultura ambientalmente
consistente, altamente produtiva e economicamente viável. Já Altieri apresenta a agroecologia
como uma nova abordagem que integra os principios agronômicos e socioeconômicos à
compreensão e avaliação do efeito das tecnologias, sobre os sistemas agrícolas e a sociedade
como um todo, ultrapassando uma visão unidimensional dos agroecossistemas (GLIESSMAN,
2009; ALTIERI, 2012).
Em anos de construção, a agroecologia teve saltos epistemológicos, se nutrindo de outros
campos de conhecimento e disciplinas científicas, assim como saberes, conhecimentos e
experiências de agricultores, estabelecendo marcos conceituais, metodológicos e estratégicos
mais amplos e com maior capacidade para orientar não apena o desenho e manejo de
agroecossistemas sustentáveis, mas também processos de desenvolvimento rural sustentável
(CAPORAL & COSTABEBER, 2007).
No entanto, nos últimos anos os câmbios epistemológicos na agroecologia foram
drásticos, com versões que promovem novos termos, como “intensificação sustentável” e
“agricultura climaticamente inteligente” (PIMBERT, 2018). Incluso, a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO, em seu primeiro evento oficial destinado a
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agroecologia, no âmbito do Simpósio Internacional sobre Agroecologia para a Segurança
Alimentar e Nutricional, realizado em 2014, em Roma, explanou que devido aos grandes
problemas alimentares e de mudanças climáticas que o mundo enfrenta, é indispensável explorar
todos os enfoques, inclusive transgênicos e redução do uso de agrotóxicos, diferindo fortemente
com a proposta de agroecologia defendida por precursores do tema, que consideram impossível
a coexistência de transgênicos e agroecologia. Soma-se a esse cenário, a cooptação do termo
agroecologia e da produção orgânica por grandes empresas multinacionais do agronegócio
(ROSSET & ALTIERI, 2019).
Nesse contexto, considerando a agroecologia como ciência, prática e movimento
(WEZEL et al., 2009), torna-se difícil estimar sua abrangência e crescimento no mundo,
sobretudo como prática. Assim, a agricultura orgânica, que leva consigo um conceito claro,
estabelecida por leis internacionais e nacionais506 e passível de certificação é um sistema que,
por ser mais facilmente quantificável, pode representar estatisticamente, apesar das contradições
entre agroecologia e normas orgânicas voltadas para o mercado, a amplitude de agriculturas
alternativas no mundo.

3. O PANORAMA MUNDIAL E BRASILEIRO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA
O mercado de produtos orgânicos e seus preços de comercialização superiores aos
convencionais levou a criação de normas mínimas para o produto ser comercializado como
orgânico. Apesar das contradições entre tais normas das certificações e os princípios
agroecológicos, com a lógica produtiva de orgânicos, em muitos casos, é semelhante ao dos
sistemas convencionais, buscam a produção de alimentos sem agrotóxicos e adubações
sintéticas (FEIDEN, 2005).
A Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica - IFOAM gera
estatísticas internacionais que podem ser consideradas como referências quantitativas para a
A produção orgânica no Brasil é estabelecida pela Lei nº 10.831/2003 como “todo aquele em que se adotam
técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o
respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e
ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável,
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em
qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a
proteção do meio ambiente” (BRASIL, 2003, p. 8).
506
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agricultura baseada na agroecologia. Embora muitos agricultores que praticam a agricultura com
princípios agroecológicos não são certificados, compreendo a máxima de que nem todo
estabelecimento orgânico segue os princípios agroecológicos, e não toda a produção
agroecológica cumpre os requisitos da agricultura orgânica, segundo a IFOAM (2017), sistema
de produção orgânica são utilizados em 178 países (91% dos países do planeta) e apresenta uma
rápida expansão, especialmente na Europa, EUA, Japão, Austrália e América do Sul. No ano de
2015, foram destinados 43,77 milhões hectares de terra para agricultura orgânica no mundo
contra 11 milhões de hectares em 1999 (crescimento de 297% no período).
Os dados de 2017 da IFOAM mostram que já existem 57,8 milhões de hectares
dedicados à produção orgânica no mundo, representando um aumento de 15% em dois anos. Do
total de terras destinadas à agricultura orgânica, os países com maiores áreas cultivas são
Austrália, com 39,3% da área agricultável (17,2 milhões de hectares), seguida de Argentina,
com 7,1% (3,1 milhões de hectares) e Estados Unidos, com 5,03% (2, 2 milhões de hectares em
2011).
Em relação ao número de produtores orgânicos, foram contabilizados 2,7 milhões de
produtores no mundo em 2016 (aumento de 1150% no período de 2000 a 2016). Os países com
o maior número de produtores são: Índia (835 mil), Uganda (210,352) e México (210 mil). Nos
países mencionados, grande parte dos produtores está engajada na agricultura familiar (IFOAM,
2017).
Por outro lado, a participação da agricultura orgânica no uso da terra representa apenas
1,2% do total de terras agrícolas disponíveis no mundo. Dados de 2016 mostram que os
continentes que ocupam a maior quantidade de terra (em termos relativos) à agricultura orgânica
são Oceania (40%), Europa (27%), América Latina (16%) e Ásia (8%). A este respeito, os países
que se destacam são as Ilhas Falkland (36,3%), Áustria (19,4%), Liechtenstein (30,9%), Suíça
(11,1%) e Suécia (10,8 %).
Embora os percentuais não sejam muito representativos em comparação ao uso da terra
pela agricultura convencional, a produção orgânica vem aumentando nos últimos anos e
movimentando um crescente mercado de alimentos. Estima-se que em 2016 o mercado orgânico
movimentou 89,7 bilhões de dólares, representando um aumento de 500% desde 2000 (IFOAM,
2017).
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Em relação ao Brasil, o país é considerado um destaque na produção e promoção
agroecológica na América Latina (LOURENÇO et al., 2017). As políticas públicas brasileiras
de apoio à agricultura familiar e agroecologia tiveram uma otimização, principalmente no início
dos anos 2000, com ações do governo federal que promoveram a otimização do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF, a criação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, e
a consolidação de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e agroecológica.
No ano de 2012, com o lançamento de Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica – PNAPO, o país teve uma ampliação e efetivação de ações de promoção do
desenvolvimento rural sustentável, com um conjunto de ações públicas, que envolveu a
destinação de recursos e a articulação entre agentes públicos e privados em torno da
agroecologia (BRASIL, 2019). Embora houve um aumento no número de ações e recursos
destinados, a demanda por aos mais efetivos e operacionais em relação a um maior acesso ao
crédito rural, fortalecimento políticas de comercialização, ênfase na certificação e ATER
voltadas as atividades agroecológicas, segue em pauta no Brasil (SAMBUICHI et al., 2016;
LOURENÇO et al., 2017).
Para compreender as características e mudanças desse setor agropecuário, o Censo de
2006 (IBGE, 2006) foi um importante marco, pois ampliou os temas investigados e segmentou
os estabelecimentos em familiares e não-familiares. Além disso, acrescentou dados referente a
produção orgânica, pouco conhecida até o momento de sua divulgação, permitindo um
dimensionamento e caracterização dessa forma de fazer agricultura no Brasil (LOURENÇO et
al.; 2017). O mesmo não se pode dizer do Censo Agropecuário de 2017, que devido ao corte de
gastos, teve sua amplitude e dados resumidos, não caracterizando com tanta qualidade e
dimensão quanto o censo anterior.
Os dados do Censo Agropecuário de 2006 apontaram que os estabelecimentos
agropecuários que utilizam a agricultura orgânica 507 como sistema produtivo representam
apenas 1,75% (90.498 estabelecimentos) do total de estabelecimentos agropecuários do Brasil.

507

A metodologia utilizada pelo IBGE para definir a agricultura orgânica utilizou o seguinte critério:
estabelecimentos nos quais foram adotadas práticas de produção agropecuária que não utilizassem insumos
artificiais (sendo eles: adubos químicos, agrotóxicos, organismos geneticamente modificados ou outros), bem
como outras medidas orientadas para a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente.
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Destes, 82,66% são classificados como agricultura familiar, e 94,4% não possuem certificação
por entidades credenciada. Destaca-se nesses números que dentre os empreendimentos da
agricultura familiar que utilizam a agricultura orgânica, apenas 4,83% (3.616 estabelecimentos)
são certificados, sendo a Região Sul do Brasil a com maior número de certificações, com 9,62%
das propriedades orgânicas na agricultura familiar e 11,83% na não familiar. No entanto, quando
se leva em consideração os estabelecimentos agropecuários que utilizam agricultura orgânica,
mas não são certificadas, a Região Nordeste apresenta o maior número, com 42.236
estabelecimentos, correspondendo a 1,72% do total de estabelecimentos agropecuários do
Brasil. No total, o país contava com 4.935.658 hectares em produção orgânica, o que
representava 2,24% da área agricultável no Brasil (IBGE, 2006; LOURENÇO et al., 2017).
Embora sejam dados de 2006 (e divulgados em 2009), o Censo Agropecuário 2006 é a
fonte mais atual e completa em relação aos estabelecimentos de produção orgânica no Brasil,
com informações produtivas e socioeconômicas dos agricultores. Atualmente, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento mantém o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos –
CNPO, que registra e atualiza os estabelecimentos certificados como orgânicos no país. No mês
de junho de 2019, haviam registrados 19.306 estabelecimentos orgânicos, certificados via 37
certificadoras habilitadas, sendo elas OPAC (Organismos Participativos de Avaliação da
Conformidade) e OCS (Organização de Controle Social, ou seja, certificadoras registradas com
CNPJ). Esse valor representa um aumento em cerca de 378% no número de estabelecimentos
certificados como orgânicos, em comparação com os números do Censo Agropecuário 2006.
Embora houve um grande aumento nos últimos 12 anos, o percentual de estabelecimentos
certificados, em comparação aos que não são certificados no Brasil, representa apenas 0,38%
do total de estabelecimentos (IBGE, 2006; 2018; CNPO, 2019).
No entanto, cabe frisar que esses números não representam, de fato, o real tamanho e
abrangência da agroecologia e agriculturas alternativas no Brasil, visto que muitos agricultores,
sobretudo os mais fragilizados e em condições de baixo poder aquisitivo, encontram
dificuldades na certificação, seja pela burocracia e processos, ou pelo custo da certificação.
Conforme demonstrado no Censo Agropecuário de 2006, uma pequena parcela dos
estabelecimentos que produzem com princípios agroecológicos é certificada como orgânica
(14,3%), seja por motivo de processos de transição ao orgânico, pela dificuldade em acessar a
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certificação ou por não visualizarem como algo que possa agregar benefícios comerciais (IBGE,
2006).
Destaca-se, por fim, que uma grande gama de estudos que demonstram uma propensão
de crescimento de produtos orgânicos no Brasil (e no mundo), influenciados por novas
tecnologias e metodologias na produção alternativa de produtos ecológicos e pela nova
tendência de um modelo agroalimentar que busca produtos saudáveis e seguros, que trazem
consigo a marca de uma produção pautada na biodiversidade, sem agressões a natureza e
socialmente justa aos produtores e consumidores (PRETTY, 2002; DALCIN et al., 2014;
SCARABELOT e SCHNEIDER, 2016; LOURENÇO et al, 2017; IFOAM, 2017).

4. A EXPERIÊNCIA AGROECOLÓGICA NA BACIA DO PARANÁ III
O Paraná é um dos estados brasileiros com maior produção agrícola do país. É o terceiro
estado em Valor Bruto de Produção – VBP no ano de 2019 (R$ 69,9 bilhões), sendo o segundo
estado em produção de grãos e destaque na produção leiteira, de suínos e frangos (MAPA,
2019). Com grandes triunfos na produção de commodities, o Paraná também se destaca dentre
os estados da federação por seus movimentos em prol da agroecologia e a produção orgânica.
O Estado é o primeiro em número de estabelecimentos rurais certificados como orgânicos, com
3.053 certificações, representando 15,8% do país (CNPO, 2019).
Dentre as mesorregiões paranaenses, o Oeste do Paraná é a maior produtora agrícola e
tem sua base econômica na agricultura, com o predomínio das culturas de milho e soja,
integradas ao leite, suínos e avicultura (OBSERVATÓRIO TERRITORIAL, 2018). São
atividades de alto impacto ambiental, principalmente devido à produção de resíduos e ao uso
intensivo de agrotóxicos. Daí a necessidade de trabalhar, além da solução de passivos coletivos
nas microbacias hidrográficas, com a adoção de técnicas de produção que viabilizem a
sustentabilidade econômica, ambiental e social das propriedades rurais (ITAIPU, 2019).
Com esse princípio, desenvolveu-se na região uma rede sociotécnica de instituições,
organizações e atores na promoção de uma agricultura sustentável a partir do enfoque de bacias
hidrográficas. Na região há a Bacia do Paraná 3, banhada pelo Rio Paraná e seus afluentes dentro
do território de 27 municípios. Com uma rede formada por agricultores, associações, instituições
de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, universidades, cooperativas de Créditos e de
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produção, movimentos sociais e a Itaipu Binacional, através do Programa Cultivando Água Boa,
foi possível aumentar o número de agricultores ecológicos atendidos por processos de ATER,
amplificar recursos destinados a compras de programas institucionais, desenvolver mercados
alternativos e cadeias curtas de comercialização, estimular processos de cooperação, associação
e redes, ampliar o número de certificações orgânicas, e demais ações que colaboraram com a
potencialização de processos que promovam agroecologia e demais agriculturas alternativas e
sustentáveis (CORBARI et al., 2017).
A região Oeste do Paraná é composta por 42.551 estabelecimentos rurais, que totalizam
1,744 milhões de hectares, o que significa que 76% do Oeste Paranaense é composto por área
rural. Com destaque no número de estabelecimentos rurais, Cascavel é o primeiro, com 3.221
estabelecimentos rurais, seguido por Toledo, com 2.609 e Marechal Cândido Rondon, com
1.934. Em sua grande maioria, são propriedades com área até 50 hectares, caracterizando-as
como agricultura familiar (IBGE, 2017). E são justamente nesses municípios com maior número
de estabelecimentos rurais que se encontram os maiores números de propriedades rurais com
certificação orgânica. A Figura 1 apresenta o panorama de propriedades certificadas nos 27
municípios que compõem a Bacia do Paraná 3.
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Figura 1. Mapa representativo do número de certificações orgânicas nos munícios da Bacia do Paraná 3 no ano
de 2019. Elaborado por Fábio Corbari, com fonte de dados do IBGE e CNPO

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) o
município de Cascavel detém o maior número de estabelecimentos certificados, com 44
(representado 1,36% do total de estabelecimentos), seguido de Marechal Cândido Rondon, com
38 (1,46% do total) e Toledo, com 17 registros (0,65% do total). Esses números demonstram
que embora houve um crescimento no número de registros de certificados orgânicos e ações
realizadas em prol da agroecologia, os valores relativos de produção orgânica em comparação
com a produção convencional são ínfimos.
Marechal Cândido Rondon é o município que apresenta o maior número de
estabelecimentos certificados como orgânicos em relação aos demais estabelecimentos rurais.
Embora seja um pequeno percentual, a liderança regional do município deriva do trabalho
realizado por empresas de ATER voltadas para apoio a agricultores ecológicos.
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Ressalta-se na experiência agroecológica do município de Marechal Cândido Rondon,
as contribuições do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia – CAPA e a Empresa de
Assistência e Extensão Rural – EMATER no acompanhamento e esforços no apoio a
agricultores agroecológicos e em transição, visto que 31 estabelecimentos municipais
certificados como orgânicos foram através da Rede Ecovida, um Organização Participativo de
Avaliação de Conformidade, através do Núcleo Oeste e a participação incisiva dos órgãos de
ATER (CORBARI et al., 2017; CNPO, 2019).
Salienta-se também a importância da ampla rede sociotécnica existente no município,
envolvendo Universidade, Itaipu Binacional, agentes públicos, técnicos, agricultores e demais
atores municipais, que no ano de 2018, após longos esforços e articulações com os poderes
municipais, alcançaram a regulamentação da Lei nº 4904, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação escolar no âmbito do
sistema municipal de ensino de Marechal Cândido Rondon, com uma meta de que até 2021,
100% da merenda escolar adquirida seja orgânica ou agroecológica, amplificando a demanda
municipal de produtos ecológicos e fortalecendo canais de comercialização (CORBARI et al,
2017; MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2018).
Cabe destacar que os números aqui apresentados, por si só, não representam a amplitude
da agroecologia na região. Embora há apenas 166 registros de estabelecimentos certificados de
forma orgânica na região, um número muito maior de agricultores são considerados em transição
agroecológica ou realizam manejos ecológicos e sustentáveis em suas propriedades.
Só no Programa Cultivando Água Boa, da Itaipu Binacional, são cerca de 2400 famílias
cadastradas, que recebem ATER voltada para uma forma ecológica de produzir. Além disso,
conforme já citado, a dificuldade, custos e burocracia para certificação ainda é um entrave para
que o agricultor decida pela certificação (COMUNELLO, 2013; CORBARI et al, 2017,
ITAIPU, 2019).

5. MOTIVAÇÕES DA PRODUÇÃO ORGÂNICA: DA ADOÇÃO AO ABANDONO
Apesar de poucas fontes de dados disponíveis sobre a quantificação e caracterização da
produção orgânica, as quais geralmente apresentam abordagem local, realizado por entidades
de ATER, associações, cooperativas e ONGs (MELÃO, 2010), e a dificuldade metodológica e
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uma “certificação agroecológica”, que abranja um número maior de estabelecimentos, os quais
utilizam dos princípios agroecológicas mas não necessariamente atendam aos critérios e normas
das certificações orgânicas, os dados apresentados levantam um questionamento: Por que a
agroecologia, embora teve um crescimento em tecnologias e produtos, ATER, políticas
públicas, movimentos sociais e uma extensa discussão teórica sobre o tema, ainda representa
uma diminuta fatia em relação as formas convencionais de agricultura?
A priori, é necessário compreender os motivos que colaboram na tomada de decisão dos
agricultores para a transição a sistemas produtivos com princípios agroecológicos e também os
motivos para a desistência dos mesmos em manter os manejos agroecológicos. Ao investigar
agricultores orgânicos na Europa, Padel (2001) descobriu que são variadas as motivações para
a transição ao sistema orgânico, mas elenca como principais os problemas de solo de saúde
animal na pecuária ao utilizar o sistema convencional; questões financeiras, seja na busca por
resolver problemas existentes ou objetivando acessar mercados “premium”, como o orgânico;
saúde familiar e motivos de conscientização da conservação da natureza e meio ambiente e
produção de alimento mais saudável.
Bauer e Mesquita (2008) verificaram ao entrevistarem agricultores ecológicos de
organizações sociais do Sul do Brasil, que agroecologia participa da ressignificação positiva da
identidade social dos agricultores, que a partir de crises vividas no sistema produtivo
convencional, optam por um sistema alternativo em que prima pela proteção do ambiente,
justiça e inclusão social, viabilização econômica, adaptação cultural e tecnológica
Os estudos de Reichert e Gomes (2013) analisando agricultores agroecológicos e em
transição no Sul do Brasil mostrou que a tomada de decisão pela transição a sistemas de
agricultura convencional para agricultura orgânica, embora critérios como preservação
ambiental e a dificuldade econômica para adoção de pacotes tecnológicos convencionais tenham
grande importância na decisão, o principal é a saúde da família, pois compreendem que os
sistemas convencionais de produção e o uso intensivo de agrotóxicos são prejudiciais.
No quesito de saúde, estudos e dados recentes no Brasil destacam o uso intensivo de
agrotóxicos, a contaminação da água e a intoxicação humana derivada desses produtos. O estudo
de Carbonari e Velini (2019) com base em dados da FAO e da Consultoria Phillips McDougall,
apresenta que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, a partir do volume de
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produtos comercializados no mundo. Em relação ao consumo de agrotóxicos por unidade de
área cultivada, o Brasil ocupa a 7ª posição, tendo à sua frente Japão, Coreia do Sul, Alemanha,
França Itália e Reino Unido. Embora Carbonari (2019) afirme que uso de agrotóxicos no Brasil
é racional e eficiente, o relatório divulgado pelo Ministério da Saúde (2018), entre os anos de
2007 e 2017, registrou 40 mil notificações de intoxicação por agrotóxicos, resultando na
confirmação de 26 mil casos de intoxicação e 1900 mortes. O Paraná é o estado com o maior
número de casos registrados.
O trabalho realizado pelo Repórter Brasil e a Agência Pública (2019), produzido com
os dados de controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano (SISAGUA), ligado ao Ministério da Saúde, demonstrou um mapa de análise
de água da torneira de 2.300 cidades do país entre 2014 e 2017, e concluiu que 1 em cada 4
municípios analisados continha “coquetel” de 27 agrotóxicos na água, sendo vários associados
a doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. Somase a esses
números a liberação do Governo Federal do Brasil, apenas nos seis primeiros meses do ano de
2019, de 211 novos pesticidas para comercialização e uso no território brasileiro (totalizando
1.066 agrotóxicos liberados nos últimos 3 anos), com alguns proibidos em países da Europa,
como o inseticida Atrazina que é proibido há 15 anos na União Europeia (MAPA, 2019).
Fatores como os apresentados colaboram para uma consciência ambiental, social e de
saúde de agricultores, favorecendo a adesão a sistemas produtivos de base agroecológica. No
entanto, considerando os dados de produção orgânica apresentados e estudos sobre abandono
do sistema do sistema em vários países, soa promissor a tomada de medidas que visem impedir
que agricultores orgânicos retornem ao sistema convencional, ao invés de apenas focar em
recrutar novos agricultores ecológicos (PADEL, 2001).
Ao analisarem agricultores que optaram por sair da produção orgânica na Noruega,
Koesling et al. (2012) verificaram uma complexidade de razões sociais, culturais, técnicas e
econômicas, e mudanças nas condições externas que influenciam a desistência pela produção
orgânica, mas questões financeiras são as causas iniciais para a saída do sistema, no entanto as
questões sociais contribuem para aumentar esse quadro, visto que os agricultores são sensíveis
às opiniões e pressões da família e de outras pessoas na comunidade local. Os autores ainda
concluíram que que o apoio do governo é importante, mas não suficiente para motivar os
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agricultores a persistir no manejo orgânico. Nos Estados Unidos, estudos apontaram que, ao
analisarem agricultores e experts da Califórnia, os principais fatores da desistência de
agricultores pela produção orgânica são os altos custos de produção e baixos rendimentos, custos
excessivos com mão de obra, problemas regulatórios e questões de mercado, como problemas
com marketing e preço (STROCHLIC & SIERRA, 2007; SIERRA et al., 2008).
O estudo de Sahm et al. (2013) demonstra que, na Europa, embora nos últimos anos
houve uma expansão total de área produzida e número de propriedades certificadas como
produção orgânica, houve uma flutuação de número entre novos agricultores que optaram pelo
sistema orgânico e os que desistiram e mudaram para o sistema convencional. Na Grécia, no
ano de 2002, 60% de agricultores orgânicos realizaram a conversão para o sistema convencional,
enquanto países como Itália, Dinamarca e Finlândia, os números de estabelecimentos orgânicos
diminuíram desde o ano 2000.
No contexto brasileiro, o trabalho de Scalco et al. (2017) analisou 200 produtores com
certificação orgânica de 17 estados brasileiros, diagnosticando quais fatores influenciavam a
não-renovação da certificação orgânica. Os resultados apontaram como determinantes para não
renovação as variáveis dos custos de certificação, alto preço de insumos, falta de informação
sobre os insumos apropriados, não obrigatoriedade do selo orgânico para comercialização,
distância do consumidor e a falta de diferenciação percebida pelo consumidor do produto
orgânico em relação ao convencional.
A revisão de trabalhos que analisaram os motivos de conversão de orgânico para o
sistema convencional em 10 países da Europa e América do Norte, realizada por Sahm et al.
(2013), colabora com a constatação de que não há um padrão uniforme de aumento ou
diminuição no número de estabelecimentos orgânicas por país, e nem um período ou
acontecimento específico que levou a uma onda global de abandono do sistema orgânico,
mostrando que as razões de reversão dos agricultores dependem da situação específica de cada
país e as condições regionais e em cada estabelecimento.
No entanto, os autores apontaram semelhanças nos vários trabalhos analisados entre os
motivos para reversão, que embora a maioria dos agricultores tenham declarado uma
combinação de razões para a reversão, o estudo mostra que os problemas econômicos são o fator
crucial na maioria dos casos. Destaca-se assim uma possível frustração das expectativas que dos
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agricultores tinham ao iniciar em um sistema de produção orgânica, em relação ao desempenho
econômico, implicações do sistema de certificação e controle, bem como a adoção de técnicas
de manejo orgânico (SAHM et al. 2013).
Na Bacia do Paraná III, o cenário para a produção orgânica vem apresentando melhoras
nos últimos anos, mas ainda se encontra suprimido sob a pressão de sistemas convencionais de
produção. Enquanto a agricultura convencional está organizada cadeias produtivas de
commodities com altas taxas de produtividade e comercialização, organizadas em cooperativas
agropecuárias que contam com 47 mil cooperados na região, investimentos que somaram 772
milhões de reais em 2016 e exportações de produtos agropecuários que representam 4% do total
no país (OBSERVATÓRIO TERRITORAL, 2018), a agricultura com bases agroecológicas
apresenta cifras menores e com informações dispersas, com a produção principal composta de
olerícolas e frutas, destinadas em sua grande parte para a merenda escolar, através do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e operacionado por cooperativas solidárias e
associações de agricultores da agricultura familiar.
Apesar de ser um programa de sucesso na promoção de alimentação saudável no âmbito
escolar, gerar renda aos agricultores familiares e caracterizar um canal de comercialização
estável para a produção orgânica, acrescendo 30% no valor dos produtos que sejam certificados
como orgânico, o PNAE é o principal e em muitos casos o único canal de comercialização que
agricultores ecológicos encontram para escoar sua produção, visto que o desenvolvimento de
outros mercados alternativos na região se resume a iniciativas de associações e cooperativas,
gerando uma pequena oferta para uma demanda crescente de produtos orgânicos. Nesse sentido,
Niederle e Almeida (2013) corroboram com os desafios da produção orgânica no Brasil derivam,
principalmente, da necessidade de aumentar a demanda por orgânicos, a necessidade de
tecnologias adaptadas e a ausência de um contexto político-institucional que garanta
estabilidade à dinâmica dos mercados de orgânicos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos e dados analisados demonstram que a agricultura orgânica, desde o âmbito
global até a Bacia do Paraná 3, ainda é pouco expressiva, tanto no quesito de área cultivada,
quanto no número de estabelecimentos certificados. É verdade que houveram importantes
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avanços em nos números de estabelecimentos rurais certificados como orgânico, expansão de
área cultivada, políticas públicas e iniciativas dos atores e organizações sociais, no entanto,
foram crescimentos em quantidades totais, já que em números relativos comparado a agricultura
convencional, ainda representaram valores ínfimos.
Ainda são escassas informações e quantificações mais consistentes da abrangência da
agroecologia no mundo. A grande maioria dos dados discutidos são relacionados a produção
orgânica certificada, que respeita e atende a leis e normais. Dessa forma, experiências
agroecológicas e de transição e agricultores que não desejam certificar embora seguem os
princípios da produção orgânica ficam fora das estatísticas, que dividem as formas de produção
agropecuária em apenas dois tipos: Orgânico e Convencional. Assim, se torna importante o
desenvolvimento de certificações mais desburocratizadas, mas que também considere outras
formas de se fazer agricultura com preceitos agroecológicos.
Os planos nacionais e políticas públicas para promoção da agroecologia e produção
orgânica implantadas no Brasil, principalmente nas últimas duas décadas, colocaram o setor na
pauta dos recursos destinados a agricultura brasileira, favorecendo o surgimento de experiências
exitosas na construção da agroecologia, embora ainda há muito para se avançar nesse setor. No
entanto, a ação do Estado não deve ser vista como a principal e essencial para alavancar a
agroecologia e a produção orgânica, e sim um dos componentes de ações, juntamente com a
iniciativas e práticas dos atores sociais e suas organizações representativas. Esse ponto é
corroborado com estudos da desistência de agricultores orgânicos na Europa, em países que
mesmo havendo um forte apoio estatal e custeio intenso da produção orgânica, uma grande
parcela de produtos orgânicos realizaram a “re-conversão” para a agricultura convencional.
Destaca-se na Bacia do Paraná III a importante rede sociotécnica composta de
agricultores, associações, órgãos de pesquisa, cooperativas, instituições de fomento, ATER,
Universidades, movimentos sociais e demais atores que promovem agroecologia na região e
colaboram com desenvolvimento de tecnologias apropriadas, o aumento da demanda de
produtos ecológicos nos mercados, a mudança de opinião dos consumidores e criação de
políticas públicas voltadas à agroecologia e produção orgânica. Contudo, os números e
estatísticas sobre orgânicos na região subestimam os movimentos e práticas em prol da
agroecologia. Relata-se ainda a existência na região de um número crescente de agricultores
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“híbridos”, que não constam nas estatísticas citadas neste trabalho, mas que a partir de práticas
ecológicas de produção e comercialização, contribuem para um desenvolvimento rural
sustentável.
Por fim, ainda há muitos desafios a serem superados para aumentar a adesão de
agricultores para uma agricultura com preceitos agroecológicos e sistemas produtivos orgânicos,
assim como manter os que já estão nesses sistemas. Para Pimbert (2018), em um contexto global,
as ações para enfrentar os desafios devem permear a innvenção uma nova modernidade,
contestando e neutralizando a visão hegemônica de mercantilização da natureza e das relações
sociais que tendem a promover o êxodo e desaparecimento de produtores em pequena escala e
povos indígenas; transformação para sistemas alimentares circulares, buscando uma melhor
distribuição de alimentos e otimização de recursos; uma economia alternativa à visão
essencialmente mercantil, promovendo democracia econômica e processos de cooperação entre
agricultores e consumidores.
Para nós, ao analisarmos o contexto global e regional da Bacia do Paraná III,
consideramos que se faz necessário oferecer mais garantias ao produtor ecológico no
escoamento de sua produção; melhorar a organização na cadeia de suprimentos e insumos;
promover uma maior divulgação e marketing, objetivando capacitar, tanto agricultores como
consumidores, sobre informações e benefícios da produção, certificação e comercialização de
produtos orgânicos e agroecológicos; otimizar serviços de ATER para um atendimento amplo
aos agricultores em transição e ecológicos; maior eficiência de políticas públicas para o
incentivo da produção, comercialização e consumo de produtos orgânicos e agroecologia;
fortalecimento dos processos de certificação e a construção de mercados agroecológicos, que
promova a comercialização e a conscientização de consumo desses produtos.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar a sucessão geracional na agricultura familiar do
oeste paranaense, diagnosticando as principais motivações dos jovens rurais para a tomada de
decisão e as opções que os mesmos detêm sobre continuar no rural ou mudar para o urbano,
evidenciando as percepções e perspectivas acerca da reprodução da atividade rural familiar no
futuro. Para isto, realizou-se entrevistas semiestruturada com 10 técnicos de ATER e
representantes de organizações sociais da agricultura familiar, para um diagnóstico de como a
sucessão geracional no campo está sendo visualizada na prática e suas consequências para o
desenvolvimento rural da região oeste do Paraná. Conseguinte, foram entrevistados 20 jovens
rurais de Marechal Cândido Rondon e microrregião, entre os quais estão aqueles que saíram do
rural, mudando para uma vida essencialmente urbana, e os que continuaram em suas
propriedades rurais, como agricultores, diagnosticando seus anseios, causas e motivos da
tomada de decisão. Visualizou-se que técnicos e representantes apontam a saída de jovens do
campo como um dos principais problemas da agricultura familiar, e os jovens apontam como
limitantes para a tomada de decisão a necessidade de autonomia nas ações de planejamento das
atividades agrícolas, renda própria e bom relacionamento com os pais.
Palavras-chave: Agricultura; familiar; sucessão; sustentabilidade; jovens
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la sucesión generacional en la agricultura
familiar del oeste paranaense, diagnosticando las principales motivaciones de los jóvenes rurales
para la decisión y las opciones que los mismos detienen sobre continuar en lo rural o cambiar a
lo urbano, evidenciando las percepciones y perspectivas sobre la reproducción de la actividad
rural familiar en el futuro. Para eso, se realizaron entrevistas semiestructuradas con 10 técnicos
de ATER y representantes de organizaciones sociales de la agricultura familiar, para un
diagnóstico de cómo la sucesión generacional en el campo está siendo visualizada en la práctica
y sus consecuencias para el desarrollo rural de la región oeste de Paraná. En seguida, se ha
entrevistado a 20 jóvenes rurales de Marechal Cândido Rondon y microrregión, entre los que se
encuentran los que salieron del rural, cambiando a una vida esencialmente urbana, y los que
continuaron en sus propiedades rurales, como agricultores, diagnosticando sus anhelos, causas
y motivos de la toma de decisiones. Se mostró que técnicos y representantes apuntan a la salida
de jóvenes del campo como uno de los principales problemas de la agricultura familiar, y los
jóvenes apunta como limitantes para la toma de decisión la necesidad de autonomía en las
acciones de planificación de las actividades agrícolas, ingresos propios y buenos la relación con
los padres.
Palabras-clave: Agricultura; la familia; sucesión; sostenibilidad; joven

1.

INTRODUÇÃO

O último censo agropecuário realizado no Brasil (IBGE, 2006) representa a importância
socioeconômica da agricultura familiar. É esse setor que provem 40 % do valor bruto da
produção agropecuária, emprega 4,2 milhões de pessoas, sendo o responsável pela maior parte
da produção de mandioca, feijão, leite, milho, aves, suínos e variadas culturas. Isso tudo,
ocupando apenas 24% das terras agricultáveis no país, embora representa 84% dos
estabelecimentos agropecuários do Brasil.
Este conjunto de informações retrata o destaque na produção de alimentos e inserção
social da agricultura familiar. Entretanto, a sustentabilidade deste grupo em que o trabalho, terra
e família estão interligados vêm sendo ameaçado, e o êxodo rural é um dos principais motivos.
No Brasil, conforme o Censo IBGE (2010), cerca de 2 milhões de pessoas, entre 2000 e 2010,
saíram das atividades no meio rural para buscarem oportunidades nos centros urbanos. Embora
seja metade do número da década anterior, o êxodo rural, mesmo perdendo força, ainda
proporciona números consideráveis.
O fenômeno do êxodo rural que atingiu o Brasil na segunda metade do século XX,
encontrava na população rural do interior do país um difícil acesso a recursos básicos.
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Entretanto, o desenvolvimento rural na última década levou ao campo a possibilidade de
recursos como saúde, educação, internet, tecnologias de comunicação, informação e políticas
públicas que fomentaram uma melhora na qualidade de vida no meio rural. Entretanto, a
continuidade da agricultura familiar pelas gerações mais jovens é um tema que gera discussões
e demanda uma atenção especial, visto que além de fornecedoras de alimentos para o mercado
interno brasileiro, empregam grande parcela da população rural e são responsáveis pela vida e
dinâmica das comunidades rurais.
Nesse sentido, compreender os anseios, motivações e as oportunidades dos jovens rurais
é importante para administrar os desdobramentos que suas decisões podem causar como
consequência para a agricultura familiar. Isso posto, o objetivo desse trabalho consiste em
analisar quais os fatores que influenciam a tomada de decisão dos jovens rurais da microrregião
de Marechal Cândido Rondon, e a partir de diálogos e reflexões, busca-se compreender a
dinâmica da sucessão rural na agricultura familiar a partir de demandas e anseios dos jovens.

2.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho contempla-se na microrregião de Marechal Cândido Rondon, local que tem
na agricultura sua principal fonte de economia, onde grande parte da produção provém da
agricultura familiar. Considera-se neste trabalho como microrregião de Marechal Cândido
Rondon, além do próprio município, os limítrofes, que correspondem a Mercedes, Nova Santa
Rosa, Quatro Pontes, Toledo, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras, Entre Rios do Oeste
e Pato Bragado.
Os sujeitos da pesquisa são jovens, filhos de agricultores familiares. Foram entrevistados
20 jovens, dentre eles 10 que saíram da propriedade familiar para exercerem outras atividades e
10 que permanecem na propriedade rural familiar, exercendo as atividades inerentes à produção
agrícola.
Os jovens foram entrevistados sobre quais as oportunidades, motivos, anseios e
demandas que os jovens rurais têm para uma tomada de decisão sobre uma vida no urbano ou
no rural. As entrevistas foram realizadas tanto de forma presencial, quanto por aplicativos de
chat via internet, conforme disponibilidade dos entrevistados.
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Também foram entrevistados 10 técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER que atuam na região e agricultores familiares líderes de organizações e cooperativas para
expressarem qual perspectiva possuem sobre o panorama da agricultura familiar. Optou-se por
entrevistar estes atores pela ação prática que os mesmos têm no meio rural, detendo de uma
visão mais ampla do panorama regional da sucessão familiar, pois estão envolvidos diretamente
com vários agricultores familiares e suas organizações.
A definição desta população de análise foi feita a partir de uma amostragem
nãoprobabilísticas, optando pela amostragem por acessibilidade ou conveniência. Na
amostragem por acessibilidade, segundo Gil (2010), o pesquisador obtém os elementos a que
tem maior facilidade de acesso, admitindo que eles possam efetivamente representar de forma
adequada a população. O trabalho apresenta metodologias de abordagem qualitativa, com a
natureza desta pesquisa caracterizada como aplicada, e seu objetivo é tipificado como
exploratória e descritivo (GIL, 2010).

3. QUEM SÃO OS JOVENS RURAIS?
Para fins práticos de investigações, instituições de vários países definem a juventude a
partir da abordagem cronológica de idade. No Brasil, o Senado aprovou, em 07 de julho de 2010,
a Proposta de Emenda à Constituição nº 42/08 (a chamada PEC da juventude) que definiu a
idade para ser definido como jovem no Brasil na faixa entre 15 e 29 anos de idade. Este é o
conceito de jovem que este trabalho se utilizou para a definição de seus sujeitos de pesquisa.
Entretanto, apesar de conveniente para experimentos, a delimitação de idade para a
definição de juventude apresenta-se deficiente. Abramovay et al. (1998, p. 37) explanam que
“não existe uma definição universalmente aceita para os limites de idade em que se encontra a
juventude”. Esses autores acreditam que a principal característica desta fase corresponde à
naturalização da continuidade do modo de vida dos pais. Na agricultura familiar, a juventude
está presente por meio de sua inserção no trabalho familiar no estabelecimento agrícola, uma
vez que se caracteriza pela unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão
intimamente ligados à família (ABRAMOVAY, 1992).
O último censo demográfico realizado (IBGE, 2010) apresenta que o Paraná possui uma
população de 361.768 jovens residindo no meio rural, o equivalente a 23,6%, da população rural
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total do estado. Em relação à população total, a população jovem residente no meio rural
representa 3,5%. É evidente a redução da população jovem no meio rural, distintamente ao que
vem ocorrendo no meio urbano, em que essa categoria vem crescendo consideravelmente.
Conforme o censo, de 1970 a 2010, houve uma redução da população de jovens rurais
na proporção de 31% no Paraná (IBGE 2010), esses dados apresentam um envelhecimento da
classe de agricultor, reitrando o que é visualizado a campo, nas organizações cooperativas e em
convenções dos agentes da agricultura familiar. De acordo com Silvestro et al. (2001, p. 27)
tanto a quantidade de unidades familiares no campo, como a relação entre o destino da ocupação
social no meio rural e os processos sucessórios, “deveriam ser razões suficientes para que as
organizações que lutam pela valorização do interior do país se debruçassem sobre o assunto”.
Segundo Stropasolas (2011, p. 26), o tema da sucessão geracional e, especificamente, da
reprodução social da profissão de agricultor(a) “vem emergindo como uma das principais
preocupações das instituições do setor público, bem como das entidades representativas da
agricultura familiar do Sul do Brasil”.

4. A SITUAÇÃO LOCAL E A REFLEXÃO DOS REPRESENTANTES DA
AGRICULTURA FAMILIAR
Os números censitários do êxodo rural e da redução do jovem do campo corroboram com
a percepção que técnicos de ATER têm do panorama atual da agricultura familiar. Visto como
um problema para a continuidade das atividades agrícolas no campo, técnicos que atuam
diretamente com os agricultores apontam uma alarmante realidade no rural do Oeste paranaense,
e a pouca perspectiva de mudança deste quadro:
Na realidade a sucessão familiar não está ocorrendo. Acredito que na região, nem 30%
das famílias têm sucessor. Dificilmente se encontra um jovem até 20 anos trabalhando
no campo. Alguns porque vão fazer faculdade e quando voltam não ficam. Na grande
maioria das famílias não há ninguém para suceder a faixa de agricultores que estão
com uns 50 anos. Os filhos dificilmente vão dar continuidade. (Entrevistado 1 –
Zootecnista, 28 anos, técnico de ATER no Oeste do Paraná, agosto de 2017).

Mais do que um problema familiar, a pouca sucessão geracional é encarada pelos
técnicos como promotora do fim das atividades em propriedades produtoras de alimentos que
vão diretamente para a mesa do consumidor, como hortaliças, legumes, frutas e leite. Com a
ausência de sucessores, agricultores com idade avançada não visualizam como uma opção viável

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

o investimento em atividades agrícolas que derivam de maior planejamento e tratos culturais,
optando por arrendar terras para terceiros, ou iniciar a produção de grãos para commodities,
absorvendo o pacote tecnológico das grandes multinacionais do agronegócio.
Ao serem questionados sobre estas mudanças no campo, técnicos de ATER,
especializados

no

atendimento

de

agricultores

familiares

produtores

de

leite

e

hortifrutigranjeiros, relatam a dificuldade das ações técnicas e de planejamento neste cenário
com pouca perspectiva de continuidade, e demonstram a preocupação com um possível fim da
produção familiar:
Para meu trabalho de ATER isso é horrível. Você vai fazer orientação para um
agricultor de 60, 65 anos, e o produtor diz que não quer investir, não quer aumentar a
carga de trabalho por que vai parar com a atividade, que o filho não vê continuidade
nisso, diferente de quando você fala com um agricultor de 40 anos que o filho está
junto, em que ele fala: “eu vou investir por que isso aqui vai ficar para meu filho, meu
filho vai dar continuidade nisso” [...] Para o trabalho de ATER é totalmente
desestimulante você ir em uma propriedade que não existe sucessão familiar e o
agricultor, já com uma certa idade, não vê continuidade, e são muitos dos que atendo
por, exemplo, que daqui uns 5 anos, não vai ter ninguém produzindo na propriedade.
Ou vão vender, ou arrendar (Entrevistado 2 - Engenheiro Agrônomo, 33 anos, técnico
de ATER no Oeste do Paraná, agosto de 2017).

Esse panorama, além de afetar a sustentabilidade das unidades familiares, também
acomete as organizações, associações e cooperativas da agricultura familiar. A saída dos jovens
do meio rural coloca em dúvida a sobrevivência de cooperativas solidárias da agricultura
familiar na região, pois apresentam dificuldade na renovação de seus quadros sociais, e
principalmente em suas lideranças, situação que é corroborada pelo estudo de Spanevello et al.
(2011).
Embora o estudo de Spanevello et al. (2011) na região central do Rio Grande do Sul,
demonstra a ocorrência ações em cooperativas agropecuárias voltadas para a permanência dos
jovens no campo, com objetivo de aproximar os filhos dos cooperados à identidade da
cooperativa, no Oeste do Paraná, com as cooperativas solidárias da agricultura familiar, o
cenário é diferente. Ainda que compreendam a falta de sucessão familiar rural como um
problema para a sobrevivência da agricultura familiar, as cooperativas, mesmo sentindo em seus
quadros sociais a ausência de jovens, realizam poucas ações focadas nessa adversidade.
Ao serem questionados sobre como veem a atuação dos jovens nas cooperativas e a
sucessão familiar rural, tanto das propriedades quando das organizações da agricultura familiar,
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as lideranças cooperativistas apontam que este é um dos principais problemas enfrentados por
seus empreendimentos, conforme explana um dos presidentes das cooperativas solidárias do
oeste do Paraná:
Não temos nenhum jovem nos cargos de diretoria e temos pouquíssimos no nosso
quadro social, participando das atividades da cooperativa. [...] Isso é um grande
problema, porque são sempre os mesmos agricultores que tem que “puxar a frente” da
cooperativa, tomar as decisões, planejar... E estes agricultores estão ficando velhos,
estão cansando da atividade no campo, e logo vão parar. E quando parar, daqui alguns
anos, quem vai realizar as atividades na cooperativa? Neste momento não temos
ninguém para isso. O jovem é mais “ligado” nas tecnologias, já cresce mexendo no
computador, tendo acesso a mais informações, sabe onde buscar conhecimento, coisa
que os mais velhos já têm dificuldades, pois cresceram no campo sem essas tecnologias
e poucos se preocuparam em aprender. (Entrevistado 3 – Agricultor, 51 anos,
Presidente de cooperativa da agricultura familiar, setembro de 2017).

O quadro enfrentado por estas cooperativas solidárias vai de encontro com a pesquisa de
Silvestro et al. (2001), ao analisarem o oeste catarinense, concluíram a preocupante ausência de
ações voltada para os jovens das organizações representativas e de apoio, sobretudo no segmento
dos agricultores em transição e descapitalizados. Cabe ressaltar que em cooperativas da região
que trabalham com sistema de integração e produção de commodities, há iniciativas voltadas
para inclusão do jovem nas decisões e ações da cooperativa. A Cooperativa Agroindustrial
Copagril, que tem sua sede no município de Marechal Cândido Rondon, é um exemplo de
empreendimento que realiza tais atividades, buscando o desenvolvimento de lideranças jovens.
Assim, visualiza-se que técnicos de ATER, agricultores e representantes de associações
e cooperativas da agricultura familiar compreendem a importância da sucessão geracional no
meio rural, sendo um ponto essencial para a sustentabilidade da atividade, mas não há ações
estratégicas voltadas para este ponto.
Contudo, apesar da compreensão de técnicos, agricultores e líderes da agricultura
familiar que a situação atual da sucessão familiar na região é vista como um problema pela baixa
continuidade dos jovens nas atividades, é necessário escutar e analisar os anseios dos jovens,
seus sonhos e necessidades, suas demandas e perspectivas. Em muitas ações e políticas públicas
voltadas para os jovens, preferiu-se ouvir os adultos, como se os mesmos soubessem o que era
melhor para os “mais novos”, assim como, em muitas ocasiões, excluiu-se os jovens das
tomadas de decisão, por conceberem que os mesmos eram inexperientes e não detinham da
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“bagagem” necessária para ocuparem cargos de liderança na agricultura. Diante disso, além da
perspectiva de técnicos e líderes sobre o problema da sucessão, a opinião de jovens agricultores
sobre o futuro no meio rural deve ser ouvida.
5. AS PERSPECTIVAS DOS JOVENS RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR
Ao entrevistar os jovens, verificou-se três categorias principais de demandas e
reivindicações para uma “vida ideal”: uma que almeja o acesso a uma renda própria, que
possibilite suprir suas necessidades e anseios, outra que objetiva realizar atividades e trabalhos
que não sejam tão penosos e intensos, e uma terceira que deseja ter autonomia de execução e
decisão. Não alcançando estes objetivos de forma satisfatória, os jovens não visualizam outra
alternativa a não ser galgar uma nova vida longe da propriedade familiar.
Essas necessidades, em alguns casos, ao não serem supridas, são os motivos da saída do
jovem da propriedade rural familiar. Conforme o Entrevistado 4, a falta de autonomia das
decisões da propriedade, mesmo com uma formação superior na área agrícola, foi o principal
motivo de não continuar trabalhando com a família:
Eu gosto da vida no campo e de trabalhar na roça, é o que gosto de fazer e é o que sei
fazer [...] Decidi sair de casa para me especializar, fiz o curso de técnico agrícola e
posteriormente o curso de agronomia. Por mim eu ficaria na propriedade, pois acredito
que teria uma renda necessária para ter uma vida tranquila, mas é difícil trabalhar com
meu pai. Mesmo sendo agrônomo, eu não podia decidir nada, planejar nada [...] Mas é
aquilo que falam né, santo de casa não faz milagre. (Entrevistado 4 - Engenheiro
Agrônomo, 25 anos, não continuou na propriedade rural familiar, setembro de 2017)

Resultado semelhante obteve Brumer (2006, p. 5) ao entrevistar jovens agricultores no
sul do Brasil, em que indicaram prioritariamente duas reivindicações: acesso a renda própria e
autonomia em relação aos pais. Para a autora, a primeira é “dificilmente equacionável dentro da
economia familiar, cujos recursos geralmente são indivisíveis e ficam sob o controle do pai”,
surgindo como alternativa para os jovens o assalariamento, principalmente no meio urbano, que
“marca uma ruptura temporária ou definitiva com a atividade agrícola”. Já a solução para a
segunda reivindicação “requer a mudança nas relações familiares, através da participação maior
de todos os trabalhadores familiares no processo de tomada de decisões e de um maior espaço
para a atuação dos jovens”.
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A quantidade de herdeiros presentes nas famílias também é um quesito limitante para a
sucessão familiar no meio rural. Em pequenas propriedades, sobretudo aquelas com agricultores
descapitalizados, manter a reprodução social dos herdeiros, sem expansão de terras, se torna
algo inviável, levando aos próprios pais a concepção de que ir para a cidade é algo que trará
maiores benefícios ao filho e um futuro mais promissor do que permanecer.
Deve-se a este cenário um mercado de terras cada vez mais disputado, com altos valores
de unidades rurais, o que com a baixa renda das famílias, se torna inviável sua expansão. Mello
et al. (2003), observou em sua pesquisa com jovens do oeste catarinense, que os agricultores
familiares têm dificuldade em realizar a sucessão por não comportar, muitas vezes, duas famílias
na área total do estabelecimento. Fato semelhante é relatado pelo Entrevistado 5:
Lá em casa eram em 3 irmãos. A propriedade é 20 hectares, basicamente soja e milho.
A renda que ela gerava não era o suficiente para manter o pai e a mãe, e mais os 3
filhos na propriedade. Ou se comprava mais terras, ou mudava o sistema de produção
e iria para outra atividade agrícola, ou os filhos teriam que sair de casa e trabalhar fora.
[...] Eu saí de casa e fui trabalhar na cidade, mas além da minha vontade, meu pai
também incentivou. Para ele, eu teria um futuro melhor e ganharia mais dinheiro se
saísse da propriedade. (Entrevistado 5 - Administrador, 23 anos, não continuou na
propriedade rural familiar, setembro de 2017)

Esses depoimentos apontam que ficar na propriedade rural familiar ou sair para exercer
uma atividade diferente não é uma opção para todos os jovens. Muitos não têm oportunidades
para ficar ou para sair, tendo como escolha uma única opção. Para as jovens mulheres,
sobretudo, as opções, de acordo com as entrevistas, tendem a ser reduzidas em comparação aos
homens.
Uma das indicações de mulheres entrevistadas nessa pesquisa foi de que a sucessão das
atividades da propriedade rural é um processo “masculino”, excludente para as mulheres. Esse
fator é corroborado pelos estudos de Brumer et al. (2008), em que as mulheres não têm abertura
dos pais para agir em atividades administrativas da propriedade. Verifica-se que o meio rural
ainda mantém alguns paradigmas conservadores e machistas, vinculando a mulher apenas a
atividades relacionadas aos afazeres de casa e cuidados com horta para fins de alimentação da
família. Tais tratamentos promovem cada vez mais o intuito em jovens agriculturas a saírem da
propriedade dos pais, e em muitos casos, buscam atividades que não tem relação com a
agricultura.
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Por conseguinte, além da posição de jovens que não continuaram com as atividades na
propriedade rural da família, foram entrevistados jovens que permaneceram.
Um dos fatores primordiais para a permanência foi indicado como sendo o gosto e prazer
pela vida no campo. Mais do que gostar do ambiente onde vivem, os entrevistados
demonstraram uma gratidão por tudo o que os pais conquistaram e investiram, valorizando as
situações que a família enfrentou e os triunfos que alcançaram. Conforme aponta a Entrevistada
6, com grande apoio dos pais e autonomia de trabalho, mesmo após a conclusão de um curso
superior de Zootecnia, ela visualizou condições ideais para ter renda e condições necessária para
uma vida desejada:
Eu pretendo ficar para dar continuidade no que meus pais batalharam até agora para
termos. Também porque gosto da profissão, não é a mais fácil, mas muito prazerosa.
Tenho esperança que será mais valorizada com o passar dos anos, pois se não tiver
quem produz, ficará difícil a situação. Alguns pais não incentivam os filhos a ficarem
na propriedade, falam que não querem os filhos sofrendo como eles. Acho que
deveriam incentivar, mostrar como trabalhar. Claro, se é uma propriedade muito
pequena, que não dá para sobreviver, é diferente. Mas na maioria dos que já vi falando
para sair do campo, são os que poderiam viver bem, pois já tem boa estrutura. Também
é necessário dar uma chance para as opiniões dos filhos. Podem ser imaturas as vezes,
mas talvez tenha um pouco de fundamento para estudar a proposta e implantar
(Entrevistada 6 – Zootecnista e Agricultora, 25 anos, continuou na propriedade rural
familiar após concluir o ensino superior, setembro de 2017).

O relato dos jovens de que os pais não os querem ver sofrendo nas atividades agrícolas,
reflete o que ocorre em criações animais, como criação de frangos, suínos e gado de leite, exigem
muitas vezes dedicação quase que em tempo integral, incluindo finais de semana e feriados. Na
maioria das vezes sem “férias”, estas atividades fazem com que a vida social seja afeta, e muitos
não estão dispostos a abrir mão do bem-estar e da qualidade de vida para trabalhar no campo,
conforme aponta os estudos de Carneiro (2001) e Spanevello et al (2011).
Um dos motivos principais dos jovens não continuarem na atividade está relacionado ao
convívio familiar, que tem um peso enorme na decisão de permanecer ou não na propriedade.
Alguns entrevistados, mesmo que só possuindo ensino médio, e sem cursar faculdade decidiram
deixar o trabalho no campo em busca de outra alternativa devido aos conflitos gerados, onde
muitas vezes pai e filho não entravam em acordo. Segundo relatado, os pais, em alguns casos,
não estão abertos a novas ideias, não aceitam os jovens mostrar seu trabalho e realizá-lo da
maneira que consideram ideal. A Entrevistada 7 expressou a importância de um bom convívio
nas atividades rurais familiares:
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Por ser filha de agricultores e criada na propriedade rural eu cresci gostando do que
meus pais fazem. Ainda muito nova meus pais me prepararam para ser uma produtora
rural. Com o passar dos anos minha família buscou financiamentos, fazendo
investimentos ampliando a granja para proporcionar um ganho sustentável, dando
espaço para os filhos. Hoje, no meu ponto de vista, os pais agricultores deveriam se
preocupar mais com o futuro dos filhos, conduzindo desde pequenos na atividade rural
e em seguida conduzindo a buscar conhecimentos, repassando responsabilidades para
que sejam capazes de administrar e continuar no campo. (Entrevistada 7 – Agricultora,
23 anos, continuou na propriedade rural familiar após concluir o ensino médio,
setembro de 2017).

A flexibilidade de horários, tranquilidade e condições de vida também são fatores levado
em consideração para a decisão de permanecer no campo. Desta forma, o Entrevistado 8
expressou ideia contrária aos que dizem que o trabalho no campo é uma atividade penosa e
intensa. Mesmo com uma propriedade diversificada, com criação de gado leiteiro, suínos,
frutíferas, horta e grãos, o jovem relata tranquilidade e satisfação com o trabalho realizado:
Gosto da atividade leiteira e gosto de trabalhar com meus pais. Há uma harmonia e
tranquilidade no trabalho - na medida do possível, pois em todos os empregos temos
pontos positivos e negativos. A propriedade vai ficar para mim como herança. Tenho
paz. Sou meu próprio patrão. Faço meus horários - quando quero parar e descansar eu
vou na medida do possível. Posso criar umas galinhas, ter um porquinho, uma horta,
frutas - coisa que na cidade tenho que comprar. É claro dá mais serviço, mas se eu não
fizer isso tenho que comprar. Pretendo formar uma família e dar qualidade de vida aos
meus filhos e o campo é um ótimo lugar. Depois que foi colocado a internet aqui na
propriedade mudou bastante, mudou para melhor. (Entrevistado 8 – Zootecnista e
Agricultor, 27 anos, continuou na propriedade rural familiar após concluir ensino
superior, outubro de 2017).

Esse apontamento apresenta uma importante evolução do meio rural, referente à inclusão
digital. O rural que era considerado ultrapassado e atrasado, onde as tecnologias não chegavam,
agora conta com amplo acesso aos computadores e internet, de forma facilitada, oportunizando
aos jovens que se relacionem com outras pessoas, busquem informações e conhecimento. Na
região analisada, a exclusão digital não é encarada como um problema, pois todos os jovens que
participaram das entrevistas têm acesso a internet e a utiliza diariamente.
Um dos motivos que constantemente é atribuído como fator para a saída do jovem rural
para o meio urbano é a pequena quantidade de área agrícola que os pais possuem, o que
inviabiliza a permanência de seus herdeiros (e que foi constatado também no depoimento do
Entrevistado 5, como uma das causas de sua saída). Entretanto, há casos de jovens que foram
entrevistados, como o Entrevistado 9, que com apenas com 3 hectares de área, conseguem uma
renda satisfatória para suprir as necessidades de pais e irmãos:
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Tenho uma expectativa de futuro promissor na agricultura, não em grande escala, pelo
tamanho da nossa área (3 hectares), mas ainda assim conseguindo nos manter aqui com
um giro financeiro bom, sem contratação de mão de obra, como é atualmente. [...] Já
existe uma linha de financiamento voltada aos jovens, mas acredito que poderia ser
feito mais ainda, como investimentos a fundo perdido de acordo com as necessidades
de cada produtor e a quantidade de filhos em casa (Entrevistado 9 – Agricultor, 22
anos, continuou na propriedade rural familiar após concluir ensino médio, outubro de
2017).

O Entrevistado 9 produz olerícolas, frutíferas e leite, no sistema orgânico, os quais
algumas das culturas apresentam certificação, o que agrega valor considerável de
comercialização. Além disso, a propriedade agroindustrializa as frutas, produzindo doces e
geleias, e com o leite produzem queijo colonial. Com as olericolas (culturas que geralmente o
agricultor enfrenta dificuldades em comercialização) o jovem relatou que acessam políticas
públicas de comercialização, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a
qual garante destinação a seus produtos. O jovem participa de todas as atividades da
propriedade, planejando, plantando, produzindo e comercializando, tendo autonomia nas
decisões e visualizando a oportunidade de crescer ainda mais com o negócio familiar.
Assim sendo, a partir das entrevistas, elabora-se um quadro síntese dos principais
motivos encontrados para a continuidade dos jovens na propriedade e para a saída dos mesmos,
na microrregião de Marechal Cândido Rondon, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Principais motivos para a permanência e saída dos jovens da propriedade familiar
rural, em Marechal Cândido Rondon e microrregião, no ano de 2017.
MOTIVOS PARA CONTINUAR NA
MOTIVOS PARA SAIR DA
PROPRIEDADE
PROPRIEDADE FAMILIAR

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Prazer de viver e exercer atividades
do campo.
Geração de renda satisfatória para
manter as necessidades.
Gratidão e valorização de tudo que os
pais conquistaram, vendo como uma
responsabilidade a continuidade do trabalho.
Apoio e incentivo dos pais para
continuar na atividade agrícola.
Oportunidade de fazer os próprios
horários e sistemas de trabalho.
Possibilidade de criar animais e
plantações para com qualidade, para
consumo próprio.
Ser um “empresário rural” e poder
tomar decisões e crescer, o que na cidade e
em trabalhos convencionais seria difícil e
demorado para alcançar tal posto.
Gosta de viver próximo e trabalhar
com os pais.

Almejar uma renda própria e constante
em um trabalho fixo.
Trabalho no campo é penoso e intenso,
não tendo dia e nem hora de trabalho
especifico.
Pouco apoio dos pais para continuar na
atividade
Sem autonomia de tomada de decisão e
planejamento na propriedade
Área de terra pequena para suportar
todos os filhos na propriedade
Baixa geração de renda das atividades
agrícolas
Mulheres
não
tem
autonomia
nas
propriedades,
não
exercendo
atividades
administrativas e de planejamento.
Vida na cidade apresenta mais
oportunidades e expectativa de crescimento.
Anseio de constituir uma família, o que
torna difícil a alocação dentro da propriedade
dos pais.

Fonte: Pesquisa dos autores, 2017.
Cada caso familiar apresenta suas singularidades características próprias, em que muitos
quesitos influenciam a decisão final do jovem, mas estes diálogos e reflexões demonstraram um
padrão comportamental e de motivações que podem servir de subsídio para construção de
políticas públicas voltadas ou público jovem, para organizações de representação, associações
e cooperativas planejarem ações de liderança e de continuidade de suas unidades agrícolas, e
para os pais, agricultores, refletirem sobre as oportunidades e demandas dos jovens rurais.

5. CONSIDERÇAÕES FINAIS
Conclui-se que a tomada de decisão de continuar na propriedade rural familiar ou sair
não é simplesmente uma escolha, tendo o jovem, em muitos casos, uma única opção para seguir,
devido as poucas oportunidades e alternativas que são oferecidas aos jovens rurais na região
oeste do Paraná, sobretudo os provenientes de famílias com baixa renda.
Os apontamentos principais das motivações dos jovens rurais por permanecerem ou
saírem do meio rural são embasados nas necessidades de terem autonomia nas decisões e de
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planejamento; um trabalho que não seja tão penoso e intenso, tendo assim momentos de lazer e
utilização para outras atividades; e também o recebimento de uma renda própria, para que
possam comprar e suprir suas necessidades da forma que desejarem.
Verificou-se que os jovens que permanecem como agricultores, exercendo as atividades
agrícolas em conjunto com seus pais, relatam a excelente qualidade de vida e a renda satisfatória
que a agricultura familiar, quando bem planejada e organizada, pode oferecer. Destaca-se que o
bom relacionamento com os pais e a autonomia que os mesmos tiveram para realizarem as
atividades da forma como consideram melhor foi essencial para a tomada de decisão de
permanência.
Assim, representa-se a importância da sucessão familiar rural para o desenvolvimento
rural sustentável, como um dos pontos primordiais a serem levados em consideração quando se
desenvolve políticas e ações para o desenvolvimento do meio rural.
Por fim, cabe ressaltar que este trabalho consiste em uma pesquisa inicial, retratando de
forma qualitativa a opinião dos jovens. Abre-se desta forma, uma lacuna para pesquisas
posteriores que envolvam um maior número de jovens analisados, e abrangências maiores de
temas, como a diversificação de propriedades agrícolas, a pluriatividade rural, os mercados da
agricultura familiar, o trabalho no campo e a reprodução social.
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ORGANICOS NO OESTE DO PARANÁ BASEADO, EM INFORMANTES CHAVE
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Resumo
O presente trabalho é um estudo preliminar sobre a produção de grãos orgânicos no oeste do
Paraná. Foi utilizada a técnica de entrevistas com informantes chaves, tend sido entrevistados
14 informantes, entre técnicos e pesquisadores de instituições ligadas á produção organica na
reigião oeste e alguns informantes de outras regiões que também atuam com o tema. Foram
entrevistados tecnicos de instituições como como o CAPA, GEBANA, EMATER,
BIOLABORE e EMBRAPA. As questões foram relativas aos sistemas de produção, bem como
o perfil dos produtores orgânicos. Os resultados identificaram a presença de 22 agricultores
que trablham com grãos orgânicos certificados, distribuídos nos municípios de Palotina, Santa
Helena, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Marechal Candido Rondon, Toledo e São
Miguel do Iguaçu. Os grãos são produzidos por agricultores familiares com áreas de produção
do grão abaixo de 30 ha sendo que cerca de 90% da produção de grãos orgânicos de soja são
comercializada no mercado externo, exportação feita por uma única empresa, enquanto que a
maior parte do milho é comercializada no mercado interno.
Palavras-chave: Agricultura familiar, Agricultura orgânica, Extensão Rural, Sustentabilidade
Abstract
The present work is a preliminary study on the production of organic grains in western
Paraná. It was used the interview with key informants technique, were interviewed 14
persons, among technicians and researchers from institutions related to organic production in
the western region and whit some informants from other regions that also work on the theme.
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Technicians from institutions such as CAPA, GEBANA, EMATER, BIOLABORE and
EMBRAPA were interviewed. The issues concerned production systems as well as the profile
of organic producers were asked. The results identified the presence of 22 certified organic
farmers, distributed in the municipalities of Palotina, Santa Helena, Diamante do Oeste, Entre
Rios do Oeste, Marechal Candido Rondon, Toledo and São Miguel do Iguaçu. Grains are
produced by family farmers with grain production areas of less than 30 ha, and about 90% of
the production of organic soybeans is exported by a single company, while most of the maize
is marketed in the internal market.
Key words: Family Farming, Organic Farming, Rural Extension, Sustainability

1. INTRODUÇÃO
Ao longo das décadas, o campo brasileiro sofreu mudanças radicais em seu modo de
cultivar a terra e produzir alimentos, mais precisamente entre as décadas de 1950 e 1980 onde
a mecanização foi estimulada por sucessivos governos como modelo de desenvolvimento e
crescimento econômico. Enquanto isso a agricultura familiar esteve esquecida em segundo
plano na formulação de políticas agrícolas, resultando na expulsão acelerada de pequenos
proprietários e trabalhadores rurais do campo para as cidades. Mesmo com esse abandono
histórico, as unidades familiares rurais são elementos fundamentais na produção de alimentos
em nosso país, onde as grandes propriedades são produtoras em grande escala de carne bovina,
soja, cana de açúcar, enquanto as pequenas propriedades rurais dominam a produção de
alimentos para o consumo nacional como milho, batata, feijão, mandioca, carne suína e de aves,
ovos, leite, verduras, legumes e frutas (IBGE, 2006).
As modificações sofridas na agricultura nos últimos anos abre várias de possibilidades
ao agricultor, desde o processo de industrialização ou integração num ramo de atividade
industrial, prestação de serviços em geral, onde se destacam entre as novas atividades, as
agroindústrias e a prestação de serviços de colheita e plantio. O que se torna uma tendência
moderna na agricultura, porém acaba se tornando um vilão na questão de sustentabilidade, onde
máquinas modernas super dimensionadas são colocadas à disposição dos agricultores e suas
terras normalmente não comportam esse tipo de maquinário e operação, sendo necessário
desfazer curvas de nível responsáveis pela drenagem e estabilidade do terreno, fazendo com
que os processos erosivos, aparentemente contornados na década de 1980 voltem com toda
força.
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As inovações tecnológicas inseridas no meio rural nos últimos anos, como por exemplo
o plantio direto, a biotecnologia, a automatização de equipamentos, a agricultura de precisão e
a eficiência nos processos para o aumento na produção, tem criado um novo perfil de agricultor,
novas formas de produção e novas maneiras de negociar a produção. Com o processo de
mercantilização da agricultura familiar, a modernização da agricultura, vem obrigando os
produtores a estabelecerem novas formas de relacionamento, seja com a produção, com a
comercialização e acima de tudo com a terra.
Nesse contexto a alternativa para os pequenos produtores na luta pela sobrevivência e
permanência no campo, é tornar-se pluriativo nas atividades e nas formas de produção. Sobre
o olhar do novo rural, o campo deixa de ser um espaço que privilegia a agricultura; é cada vez
mais espaço de múltiplas atividades (SCHNEIDER, 1999; SILVA, 1998).
Se considerarmos o cenário mundial, ocorre um aumento da demanda de alimentos
orgânicos e as expectativas para a produção brasileira relacionada á exportação são boas, pois
a agricultura orgânica passa a ser parte de uma cadeia de negócios, andando na contramão do
grande agronegócio, com destaque pela qualidade dos produtos, produzidos com base em boas
práticas agrícolas e preconizando a sustentabilidade da produção, que por sua vez atende ao
objetivo da qualidade de vida dos que consomem, dos que produzem, e também com menor
impacto sobre o ambiente de produção.
Este trabalho é uma pesquisa exploratória para conhecer a realidade da produção e dos
produtores de grãos orgânicos da região oeste do Paraná.

2. REVISÃO DE LITRERATURA
Produção orgânica
A produção de alimentos orgânicos atende uma série de requisitos e exigências, que
foram aprovadas pela lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003) e
regulamentados com a publicação do Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007 (BRASIL,
2007), e complementadas por inúmeras instruções normativas do Ministério da Agricultura
(MAPA, 2019). A certificação pode ser realizada de três formas: por auditoria, por sistema
participativo ou controle social. Os processos por auditoria e o sistema participativo permitem
o uso do selo de produto orgânico, e a certificação controle social está restrita aos agricultores
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familiares, que se organizam em grupos para realizar a venda direta aos consumidores. No caso
da produção de grãos orgânicos para exportação, a única forma de certificação aceita
internacionalmente até a presente data é a certificação por auditoria.
Os produtos orgânicos são procurados pelos consumidores devido ao apelo ambiental
de proteção à natureza. Husbergen e Kalk (2001) identificaram menor consumo de energia
fóssil por área no sistema de produção orgânico do que no convencional. Reganold et al. (2001)
também evidenciaram menor impacto ambiental na produção pelo sistema orgânico. Pimentel
et al. (2005) acrescentaram a essas informações maior retenção de água no solo, aumento da
biodiversidade e maior sustentabilidade no sistema orgânico.
Segundo Paschoal (1994), a Agricultura Orgânica pode ser também definida como
sendo
“um método de agricultura que visa o estabelecimento de sistemas agrícolas
ecologicamente equilibrados e estáveis, economicamente produtivos em grande,
média e pequena escalas, de elevada eficiência quanto à utilização dos recursos
naturais de produção e socialmente bem estruturados, que resultem em alimentos
saudáveis, de elevado valor nutritivo e livres de resíduos tóxicos, e em outros produtos
agrícolas de qualidade superior, produzidos em total harmonia com a natureza e com
as reais necessidades da humanidade” (PASCHOAL, 1994).

Mercado Orgânico
Segundo o SEBRAE (2019), O Brasil está se consolidando como um grande produtor
e exportador de alimentos orgânicos, com mais de 15 mil propriedades certificadas e em
processo de transição dos quais 75% pertencentes a agricultores familiares.
O mercado consumidor está aquecido, crescendo aproximadamente 20% ao ano e a
demanda por produtos orgânicos in natura é alta, onde os consumidores se deparam com dois
tipos de produtos orgânicos: os in natura e os industrializados. Os alimentos in natura
encontrados são frutas, legumes e verduras, normalmente expostos em supermercados, porém
as feiras ganham força de venda, onde o consumidor realiza a compra diretamente com o
produtor. Os alimentos orgânicos industrializados são embalados convencionalmente, mas
contam com matéria prima orgânica, sendo os mais comuns café, rapaduras e açúcar
(SEBRAE, 2019).
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Para Darolt (2002a), o mercado de produtos orgânicos está em formação e a tendência
é favorável a partir da conscientização dos consumidores sobre a qualidade diferenciada,
associada à capacidade de entrega regular dos produtos em maior escala e à viabilidade de
preço. Segundo Darolt (2002a), o agricultor ainda é o mais prejudicado em termos de retorno
econômico; atualmente, do valor total (100%) pago pelo consumidor, em média 30% são
destinados ao agricultor, 33% são para cobrir os custos dos intermediários e 37% corresponde
à margem dos supermercados.
Ainda conforme Darolt et al. (2002b) os consumidores consideram que o preço dos
produtos orgânicos tem sido um dos entraves à expansão do mercado. Com preços mais altos
do que o produto convencional há uma variação de 20 a 100%, dependendo do produto e do
ponto de venda; as explicações se dão em função da baixa escala de produção, gerando maior
custo por unidade produzida, principalmente se o produtor estiver na fase de conversão da
propriedade, pois há o tempo de recuperação de solo, do meio ambiente e o tempo de
aprendizado do manejo orgânico.

Certificação Orgânica
A certificação assegura a credibilidade por escrito dos produtos orgânicos, dando maior
transparência as boas práticas utilizadas na produção orgânica.
Para Souza (2001), a certificação é um procedimento pelo qual se assegura, por
escrito, que um produto, processo ou serviço obedece a determinados requisitos, através da
emissão de um certificado. Este certificado representa uma garantia de que o produto,
processo ou serviço é diferenciado dos demais.
O sistema de certificação mais utilizado para a produção de grãos orgânicos é a
certificação por auditoria que utiliza uma terceira parte isenta e com credibilidade entre
produtores, comerciantes e consumidores, estabelecendo a garantia de que os produtos
respeitaram procedimentos orgânicos até chegarem ao consumidor final, e que é a utilizada
pela produção de grãos para exportação.
No Brasil, os certificadores precisam estar credenciados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento que lhes dá competência para realizar fiscalizações técnicas na
produção orgânica e conceder o selo de garantia de qualidade orgânica do Sistema Brasileiro
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de Avaliação de Conformidade Orgânica (SISORG) (MAPA, 2019). No caso de exportação,
a certificação recisa ser feita por uma certificadora que tenha registro ou seja reconhecida no
país importador. A nível internacional várias certificadoras estão organizadas na International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), uma federação internacional que
reúne diversos movimentos relacionados com a produção orgânica e a agricultura orgânica.
O desenvolvimento e o crescimento dos mercados de produtos orgânicos, no Brasil e
no mundo, dependem fundamentalmente da confiança dos consumidores na sua autenticidade,
que por sua vez, só pode ser assegurada por programas de certificação e/ou legislação eficientes
(SOUZA, 2001).
3. Materiais e métodos

Para conhecer a produção de grãos organicos na região oeste do Paraná, aplicou-se um
questionário a um grupo de informantes-chave, que pudessem dar informações que
representam o quadro regional desta produção (GIL, 2000). Foram entrevistados catorze
técnicos de empresas privadas e públicas, envolvidos direta ou indiretamente no processo de
produção orgânica de grãos.
Foi aplicada uma entrevista semiestruturada, contendo 14 perguntas abertas conforme
Ruas et al. (2006). Algumas entrevistas foram feitas em Fevereiro de 2018, na Vitrine
Tecnológica de Agroecologia, durante o Show Rural Coopavel que reuniu alguns dos
entrevistados.
Os informantes foram selecionados através de indicações de órgãos de pesquisa e
extensão, produtores e associações da área de produção orgânica, como o CAPA, GEBANA,
EMATER, BIOLABORE e EMBRAPA, sendo essas instituições referência na região com seus
trabalhos e assistência na produção orgânica.
Para facilitar a análise e tabulação dos dados, os informantes foram quantificados,
conforme tabela 1.
Tabela 1 - Divisão dos informantes
Instituição

Biolabore

Capa

Embrapa

Emater

Gebana

Quantidade

3

2

3

4

2
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Total Entrevistados

14

Fonte: Pesquisa de campo 2018

A BIOLABORE (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná) é uma
cooperativa de prestação de serviços técnicos de Assistencia Técnica e Extensão Rural
(ATER), que trabalha com transição agroecológica na região. O CAPA (Centro de Apoio e
Promoção da Agroecologia) é um órgão ligado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB) e atua em ATER com foco na Agroecologia, independente da confissão
religiosa dos agricultores envolvidos. Também coordenou a estruturação e é a principal
entidade de assessoria ao núcleo Oeste do Paraná da Rede Ecovida, certificadora de certificação
participava da produção orgânica atuante na região. A EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária) é o órgão oficial de pesquisa agropecuária federal do Brasil, foram
entrevistados pesquisadores de duas unidades, a EMBRAPA SOJA e EMBRAPA MILHO e
SORGO.

O

Instituto

EMATER-PR (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural ) é o órgão oficial
de Assistencia Técnica e Extensão Rural do estado do Paraná. A GEBANA (Gebana Brasil Cataratas Do Iguaçu Produtos Organicos Ltda), é uma empresa de capital suiço, que trabalha
com expportação de produtos orgânicos, principalmente grãos para a Europa. Possui uma
equipe de assistência técnica que atende aos agricultores que produzem grãos na região e
comercializa parte de seus produtos.
Os resultados das entrevistas foram organizados em uma matriz lógica, ordenados por
questões e agrupando-se respostas com sentido semelhante.

4. Resultados e discussões
Os resultados dos questionários com oito respostas indicam que a produção de grãos
orgânicos no oeste do Paraná se concentra em 7 municípios, conforme detalhado abaixo:
•

Palotina: citada duas vezes pelos técnicos da GEBANA;

•

Santa Helena: citada duas vezes pelos técnicos da GEBANA e uma vez por

pesquisador da EMBRAPA;
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•

Diamante do Oeste: com duas citações sendo uma de extensionista da GEBANA

e outra de extensionista do CAPA;
•

Marechal Candido Rondon: com duas citações por extensionistas do CAPA;

•

Entre Rios do Oeste: citado uma vez por extensionista do CAPA;

•

Toledo: com uma citação por extensionista da GEBANA;

•

São Miguel do Iguaçu: com uma citação por extensionista da GEBANA.

Conforme respondido pelos entrevistados da GEBANA, a cidade de Palotina no oeste
do Paraná possui o maior grupo de produtores de grãos orgânicos, sendo informado 22
produtores.
Por ser uma questão aberta e se tratando de múltiplas respostas, o mesmo informante
citou mais de uma cidade.
Com 8 respostas no questionário, observou que todos os agricultores organicos possuem
área de produção de grãos menor que 30 hectares. Segundo três informantes a área cultivada é
menor ou igual a 5,0 ha, um informou que menor ou igual a 10,0 ha; tres informaram que é
menor ou igual a 20,0 ha e dois informaram que são iguais a 30,0 ha. A diferença de área pode
star relacionada aos municípios nos quais os extensionistas trabalham, mas de qualquer forma
forma mostra que a produção de grãos orgânicos, na região oeste do Paraná é feita
principalmente por pequenos agricultores.
Na resposta de um extensionista da GEBANA, relata que a produção de grãos orgânicos
vem crescendo em relação a área cultivada na região oeste, porém o número de produtores vem
caindo, tendo em vista a complexidade do processo produtivo e a falta de mão de obra, onde
produtores melhor preparados, seja com maquinários e com informações, arrendam as áreas
dos que deixam de produzir organicamente devido sua complexidade. Especificamente no
oeste do Paraná, segundo extensionistas da GEBANA, o cultivo vem aumentando em tamanho
de área cultivada nos últimos 3 ou 4 anos.
Os entrevistados da GERBANA, informaram que os agricultores usam sistema de
produção mecanizado, onde mecanizado é entendido como parte da agricultura intensiva em
mecanização, fazendo uso de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, implementos.
Conforme extensionista da GEBANA, alguns produtores possuem características
comuns, conforme exposto nas respostas: todos são agricultores familiares, onde a maioria,
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num total 70% utilizam somente mão de-obra familiar. Possuem nível tecnológico variado,
conforme poder de aquisição e quando não se tem o equipamento necessário para realização
de alguma tarefa, terceirizam o trabalho, geralmente com vizinhos, parentes ou conhecidos
próximos. Segundo extensionista da GEBANA, as áreas mecanizadas acompanham as
tecnologias da produção convencional no plantio, equipamentos de pulverização e colheita.
Ainda conforme os entrevistados da Gebana, os agricultores realizam trocas de serviços
com vizinhos, fornecendo no caso o maquinário que se tem e a mão de obra. As tarefas mais
comuns trocadas referente ao nível tecnológico são serviços de silagem, colheita, transporte,
mão-de-obra para plantio, o próprio maquinário e o uso compartilhado de implementos.
Sobre a diversificação dos agricultores, os extensionistas do CAPA responderam que
60% dos produtores assistidos é somente produção de grãos e outra parte tem pecuária leiteira.
Os extensionistas da GEBANA responderam que as propriedades em sua totalidade são
diversificadas, produzindo além de grãos, hortaliças, aves, suínos, leite e reflorestamento.
Segundo os extensionistas da Gebana, os agricultores acabam variando as atividades
para compor a renda da propriedade, que vão de atividade leiteira, produção de hortaliças, aves,
suínos, hortifrúti. Alguns agricultores ainda possuem atividades paralelas à produção orgânica,
que são integrações com cooperativas da região para criação de aves e suínos, conforme
resposta dos extensionistas do CAPA.
Em todos os casos respondidos pelos entrevistados, a produção de grãos é uma das
atividades mais rentáveis da propriedade, fazendo com que os pequenos produtores tornem
especialistas na produção de soja, milho e trigo orgânicos.
Somente 6 entrevistados informaram sobre o destino dos grãos orgânicos produzidos,
sendo que quatro informaram que os produtos são vendidos para a GEBANA, e portanto
exportados, um respondeu que o destino é o moinho colonial Gabe de Marechal Cândido
Rondon, que é especializado em proodução de farinhas coloniais oorganicas e um entrevistado
respondeu que os produtos são utilizados para o consumo familiar na própria propriedade,
destinado para alimentação direta ou para produtos destinados a criação de gado leiteiro.
Os extensionistas da GEBANA, disseram que o maior mercado para a produção de
grãos orgânicos é o exterior, em especial a Europa. Os grãos mais exportados são: soja, milho,
trigo, aveia branca, feijão, trigo e canola. Informaram ainda que há um grande potencial de
crescimento, tanto no mercado interno quanto no externo.
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Ainda conforme resposta dos extensionistas da GEBANA, estimam que em pouco
tempo o mercado brasileiro venha a consumir todo o milho orgânico produzido aqui no país,
devido ao aumento nas vendas de rações destinadas a produção de leite e carne orgânicos.
Estima ainda que 90% da soja orgânica in natura atualmente é exportado para o mercado
europeu, sendo os principais destinos a Holanda, Suíça e Espanha. Quanto da soja processada,
o óleo extraído é destinado principalmente para a Inglaterra, enquanto o subproduto farelo de
soja em quase sua totalidade fica no mercado interno brasileiro para compor a ração animal
juntamente com o milho. Outros grãos como trigo, apenas uma pequena parte vai para
exportação, sendo que grande parte do produto fica no mercado interno para panificação.
Dez entrevistados responderam sobre quais instituições fornecem a assistência técnica
recebida pelos produtores de grãos orgânicos. Três entrevistados informaram que a assistência
é prestada pelo CAPA, três que é pela Biolabore e três que é prestada pela GEBANA e um
informou que é feita por um técnico contratado especificamente. Isto mostra que há vários
atores trabalhando com o tema e atendendo à produção de grãos orgânicos.
Extensionistas da GEBANA responderam que os agricultores assistidos são donos de
pequenas propriedades rurais, localizadas no oeste paranaense e de certa forma encontraram na
produção orgânica de grãos uma oportunidade para mudar de vida e ampliar a renda da família
e que no início tudo foi difícil, com muita luta e apoio também dos extensionistas do CAPA,
as mudanças foram acontecendo.
Segundo as respostas dos extensionistas da GEBANA, a ideia foi florescendo e
ganhando força, difundindo-se entre amigos, vizinhos e parentes, em alguns casos, os
produtores pensavam em desistir e vender a propriedade. Hoje, segundo extensionistas da
GEBANA, os produtores dizem que tem um tesouro nas mãos que antes não conseguiam
enxergar. Suas produções são cultivadas atualmente de forma orgânica, utilizando no combate
de pragas e doenças somente defensivos naturais, e garantem bons resultados obtidos.
Quando se fala nos serviços de Ater, os extensionistas assinalam que toda a discussão
é elaborada a partir de práticas agroecológicas, do processo formativo até questões técnicas na
produção. Consideram também que nos encontros, os filhos, amigos, parentes, absorvem o
conteúdo discutido e tornam-se difusores sobre Agroecologia, passando a conhecer, divulgar e
estudar novas práticas, socializando as informações adquiridas em grupo.
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Dez entrevistados responderam sobre as técnicas utilizadas pelos produtores de grãos
orgânicos para o preparo de solo em sua maioria extensionistas da GEBANA e do CAPA.
Como as questões eram abertas e permitiam mais de uma resposta, o número de respostas é
maior que o de entrevistados. Cinco entrevistados responderam que os agricultores usam
plantas de cobertura, três que usam manejo convencional, dois responderam que usam aração
e gradagem, dois que usam o Eletroherb, equipamento que está sendo introduzido pela
GEBANA para dessecação das plantas espontâneas com a utilização de choques elétricos, e
um respondeu que trabalham com cultivo mínimo.
Os extensionistas da GEBANA e do CAPA, responderam que existe uma série de
fatores que são levados em conta na hora de preparar o solo, como a época do ano, declividade,
textura e teor de umidade do solo, condições de drenagem, compactação.
Os entrevistados da EMATER responderam que alguns agricultores adotam uma
mecanização mais conservacionista, evitando uma mobilização excessiva da terra, menor
compactação e menor risco de erosão.
Os entrevistados da EMBRAPA responderam que os agricultores utilizam um preparo
reduzido do solo para conservação das condições físicas, químicas e biológicas do solo,
deixando o máximo de cobertura morta para proteção do impacto da chuva, aumentando o
período de umidade no solo.
Para Alban et al. (2017, p. 97) a denominação “preparo” do solo é ampla e envolve
todas as operações de revolvimento do solo para a implantação das culturas, objetivando a
otimização das condições para a germinação das sementes, estabelecimento das plântulas e
desenvolvimento das mesmas. Inclui práticas de preparo caracterizadas pela aração e gradagem
e sistemas onde o cultivo de culturas de cobertura de solo (adubos verdes) que podem ser
facilmente manejadas para posterior semeadura sobre os resíduos (palha).
Conforme Alban et al. (2017, p. 99) o preparo reduzido consiste num menor número de
operações ou operações de menor demanda energética em comparação ao sistema de preparo
convencional e pode ser considerado um sistema de preparo conservacionista ou não,
dependendo da quantidade de resíduos que permanecem sobre o solo.
O uso de plantas de cobertura ou adubos verdes vem sendo realizado, ainda que
empiricamente por diferentes civilizações, como alternativa de diversificação e melhoria do
potencial produtivo das áreas agrícolas exploradas, e data de tempos remotos nos mais diversos
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sistemas de produção das diferentes regiões do globo terrestre (CONCEIÇÃO et al., 2017, p.
129).
Na agricultura orgânica, as grades, principalmente as leves (niveladoras), são utilizadas
por alguns agricultores para a eliminação de plantas daninhas em estado de desenvolvimento
inicial, quando possuem sistema radiculares mais superficiais e por isso são mais facilmente
controladas (ALBAN et al., 2017, p. 108).

Impactos externos
Conforme os extensionistas da GEBANA, alguns problemas afetam a inserção de novos
agricultores e a ampliação das áreas de cultivo dos grãos orgânicos, pois a produção orgânica
é muito prejudicada pela contaminação de deriva de agrotóxicos, ou pela contaminação de
culturas transgênicas plantadas em áreas muito próximas.
Ainda, segundo os extensionistas da GEBANA, a deriva de agrotóxicos de áreas
vizinhas, tendo em vista a característica da nossa região de pequenas propriedades e cultivos
intensivos, é o que mais tem afetado a produção orgânica, e também no caso do milho o fluxo
de pólen provindo de lavouras transgênicas tem se mostrado controlado devido as barreiras nas
divisas e variação nas épocas de plantio da cultura. Na cultura da soja, as barreiras tem se
mostrado muito eficientes no controle da deriva de agrotóxicos, onde a borda das lavouras é
classificada como lote de risco, segregado e analisado antes de destinação para indústria ou
exportação.
Os extensionistas da GEBANA, informaram que os impactos externos mais
preocupantes entre os agricultores e que acabam de certa forma sendo uma barreira na produção
de grãos orgânicos na região são:
•

Falta de incentivo para a produção, comercialização e financiamento;

•

Falta de pesquisas baseadas em técnicas agroecológicas;

• Falta de cooperativas e associações que estimulem a produção e assistência
técnica;
•

Muita pesquisa e desenvolvimento de semente geneticamente modificada e

nenhuma para o cultivo orgânico;
•

Escassez de mão de obra para as práticas manuais de controle;
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•

Contaminação pelas lavouras convencionais próximas as orgânicas;

•

Monoculturas produzidas sucessivamente, ocasionando contaminação pelo uso

excessivo de produtos químicos no manejo das lavouras;
•

Alto nível de infestação de plantas invasoras, pragas e doenças na região.

Segundo Khatounian (2017, p. 22), para a maioria das culturas, o controle de pragas
não parece ser o maior entrave na agricultura ecológica, e em vários casos pode ser alcançado
com relativa facilidade. A exclusão dos agrotóxicos e de adubos muito solúveis, a utilização
de biomassa como fertilizante, o estímulo a biodiversidade e o uso de alguns preparados, no
seu conjunto, tem se mostrado eficientes para reduzir os danos por pragas na maioria das
culturas em poucos meses.

3. CONCLUSÃO
Para os extensionistas da GEBANA, a agricultura orgânica passou a ser vista pelos
produtores rurais familiares como uma oportunidade de negócio que leva o produtor a uma
melhoria na renda e também atende a busca pela qualidade de vida, uma vez que é baseada em
técnicas de cultivo menos agressivas ao meio ambiente e ao produtor.
Os entrevistados extensionistas do CAPA, dizem que o manejo orgânico de grãos, surge
num momento em que preocupação com a degradação ambiental e a degradação do ser humano
passam a ser relevantes e discutidas pela sociedade.
A produção orgânica dos municípios da região oeste cumpre um papel muito
importante, possibilitando autonomia econômica e desenvolvimento rural com qualidade aos
agricultores familiares envolvidos.
Os entrevistados em suas respostas, mostram-se satisfeitos com as relações sociais com
os produtores e também com a produtividade, e acreditam na abrangência de mais produtores
no cultivo de grãos orgânicos.
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Resumo
Na esteira das diversas vertentes críticas da modernidade, ressalta-se atualmente a denúncia dos
fracassos dos projetos ancorados no paradigma do desenvolvimento. Emergem neste sentido
diversas propostas que buscam promover, consolidar ou sistematizar o que seriam alternativas
ao desenvolvimento. Neste trabalho abordamos duas noções que buscam se consolidar como
alternativas concretas ao desenvolvimento modernizador: a Economia Solidária e o Bem Viver.
Apresentamos breve revisão bibliográfica sobre as noções e, na sequência, um esforço reflexivo
sobre pontos de conexão e desconexão entre elas. A percepção preliminar a que se chegou é
que, semelhanças e diferenças a parte, há um campo de congruências e interconexões fortes,
entre as quais se destacam a crítica e busca de superação do capitalismo excludente e impessoal,
característico da modernidade industrial e que se prolonga atualmente, com características
próprias das condições pós-modernas, nos países do sul global.
Palavras-chave: Modernidade, pós-modernidade, desenvolvimento, alternativas.
Resumen
En la estera de las diversas vertientes críticas de la modernidad, se resalta actualmente la
denuncia de los fracasos de los proyectos anclados en el paradigma del desarrollo. Surgen en
este sentido diversas propuestas que buscan promover, consolidar o sistematizar lo que serían
alternativas al desarrollo. En este trabajo abordamos dos nociones que buscan consolidarse
como alternativas concretas al desarrollo modernizador: la Economía Solidaria y el Bien Vivir.
Se presenta una breve revisión bibliográfica sobre las nociones y, a continuación, un esfuerzo
reflexivo sobre puntos de conexión y desconexión entre ellas. La percepción preliminar a la que
se llegó es que, sin tener en cuenta las semejanzas y diferencias, hay un campo de congruencias
e interconexiones fuertes, entre las cuales se destacan la crítica y búsqueda de superación del
capitalismo excluyente e impersonal, característico de la modernidad industrial y que se
prolonga actualmente, con características propias de las condiciones posmodernas, en los países
del sur global.
Palabras clave: Modernidad, posmodernidad, desarrollo, alternativas.
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1. INTRODUÇÃO
Na medida em que o homem foi galgando o status de moderno, suas ações e as
posteriores consequências foram muito eficientes em dicotomizar a existência, de um lado,
alocando a humanidade e de outro o ambiente natural e as outras formas de vida. Daí resulta
uma noção que não leva em conta diversos aspectos da vida, como por exemplo, a longevidade,
e ao desconsiderá-la a sociedade deu vários passos em rumo a modernização que não
observaram a manutenção de condições básicas para a existência de sua e de outras gerações.
Como exemplo disso tem-se a degradação do meio ambiente, a extinção de espécies animais, o
comprometimento da camada de ozônio, o aumento das desigualdades, da fome, da miséria, o
uso de agrotóxicos, dentre outros.
É notório que esta estratégia falhou (HAVENS, 1972; ESCOBAR, 2005; CRUSH, 1996)
e não é de hoje que uma gama de pessoas tem se debruçado no exercício de pensar uma
alternativa ao ideário desenvolvimentista modernizador. Do momento em que se deu a
constatação da fragilidade do modelo em voga, até os dias atuais, surgiram movimentos de
crítica ao desenvolvimento, de ressignificação dos seus propósitos e até de sua completa
negação.
No nosso entendimento, os esforços de promover uma negação ao desenvolvimento tem
sua gênese em objetivos semelhante aos dos outros movimentos, contudo, acrescenta-se o
diferencial que a preocupação também jazia sobre a bagagem ideológica que o termo
(desenvolvimento) traz consigo. É de nosso entendimento que Crush (1996) evidencia o
discurso do desenvolvimento, para além de suas metas e estratégias, carregado de autoridade,
de imposição e de certezas, além de que, junto de si, trazer a dominação ocidental impregnada
em seu DNA.
Tendo por base o entendimento de Crush (1996), é possível evidenciar que “os textos de
desenvolvimento sempre foram declaradamente estratégicos e táticos promovendo, licenciando
e justificando certas intervenções e práticas, deslegitimando e excluindo outras517” (CRUSH,
1996, p. 04). É nesse contexto que surge e se afirma a importância do ideário póscolonial, pósmoderno, pós-estruturalista, que deu vida à noção de pós-desenvolvimento, negando a
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autoridade e supremacia do conhecimento ocidental (LITTLE, 2002) e valorizando as
experiências locais alternativas.
De maneira breve poderia ser caracterizado o pós-desenvolvimento como um “período”
em que o desenvolvimento não estaria no centro da vida das pessoas e da sociedade, não se
caracterizando então como o princípio organizador central da vida social, dando espaço para a
o afloramento e a afirmação das culturas e características inerentes às localidades, não
santificando o conhecimento especializado e valorizando as iniciativas das pessoas para
construir um mundo mais humano (ESCOBAR, 2005). Com propósito ilustrativo acredito
interessante citar as questões apresentadas por Crush: O que os textos do desenvolvimento não
dizem? O que eles suprimem? Quem eles silenciam e por que518? (CRUSH, 1996, p. 05).
Tendo por base as alternativas que se apresentam no contexto ante referenciados, este
ensaio busca contextualizar a noção de “Bem Viver” e a de “Economia solidária”, como
possibilidades de ressignificar o sentido de desenvolvimento, ne medida em que aporta atributos
substantivos não contemplados na noção de desenvolvimento. Também compõem o escopo
desse texto o interesse de evidenciar as conexões e antagonismos presentes entre as duas noções
alternativas já referenciadas.
Sendo assim esse estudo pode ser classificado como um ensaio, embasado em referencial
bibliográfico consolidado, contudo não se caracteriza como um tratado, tampouco almeja o
status de verdade. Nele são apresentadas concepções de Brasil e Brasil, 2013; Crush, 1996;
Dallo, 2018; Escobar, 1995, 2005, 2012; Escobar, 2011; FBES, 2003; Gaiger, 2018; Gudynas,
2011; Havens, 1972; Little, 2002; Marañon, 2016; Martins, Crucial e Araújo, 2006; Pochmann,
2004; Romero, 2017; Salazar, 2016; Singer, 2002, 2004, 2006; além de percepções preliminares
dos proponentes desse exercício dissertativo sobre o tema em tela.
Sendo assim, além dessa instrução, apresentamos um segundo fragmento que busca
minimamente contextualizar a noção de Bem Viver e na sequência um terceiro com a de
Economia Solidária. Em um quarto fragmento apresentamos nossa interpretação sobre o que
conecta e desconecta estas ideias alternativas para por fim e um quinto fragmento apresentar as
nossas considerações finais do texto.
2. A NOÇÃO DE BEM VIVER
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Na busca por se valorizar as culturas locais, vernáculas, bem como a negação ao discurso
ocidental de desenvolvimento, vislumbra-se como alternativa uma iniciativa de resistência
protagonizada na periferia social da periferia global, por indígenas, articulados com
campesinos, afrodescendentes, ambientalistas, estudantes e mulheres (ESCOBAR, 2012) os
quais em sua prática demonstram que é possível resistir ao “suposto fim dos povos indígenas e
outros grupos considerados como tribais” (LITTLE, 2002, p. 34) postulado na teoria da
modernização. O sumak kawsay (Bem Viver) pode então ser contextualizado como uma
proposta do mundo indígena, alternativo ao paradigma dominante ocidental, que busca a
emancipação e a construção da vida plena aos povos (SALAZAR, 2016).
Parece salutar referenciar o fato de que o Bem Viver não busque a hegemonia e,
tampouco, ser uma cartilha na qual as manifestações possam se enquadrar ou não, contudo, de
acordo com Gudynas (2011, p. 19) “es posible identificar elementos comunes que permiten
referirnos a esta plataforma múltiple”. 1 – O bem viver rejeita a concepção do desenvolvimento
como um conjunto de sequências históricas compondo um processo linear; 2 – A natureza é tida
como um sujeito de direitos e faz-se necessário “outro” tipo de relação com o meio ambiente; 3
– As relações sociais não devem ser reduzidas a variáveis econômicas nem todas as coisas como
bens e serviços comercializáveis; 4 – A qualidade de vida e o bem-estar não estão unicamente
condicionados a posse de bens materiais e os níveis de ganhos monetários; 5 – O Bem Viver
não pode ser reduzido a uma postura materialista, haja vista que em seu bojo convivem outras
espiritualidades e sensibilidades.
Outro ponto de vista, complementar a este, estabelece que por meio do Bem Viver se
subordinam os objetivos econômicos a critérios ecológicos, a dignidade humana e a justiça
social, rejeitando a obsessão ao consumo e o mito do progresso contínuo (GUDYNAS, 2011)
ou seja, “el desarrollo como Bem Viver busca articular la economía, el medio ambiente, la
sociedad y la cultura en nuevas formas, llamando a las economías sociales y solidarias”
(ESCOBAR, 2012, p. 46) com pluralidade cultural, étnica e biodiversidade, forjando grupos
que se recursam a morrer pressionados pelas estratégias de desenvolvimento convencional
(ESCOBAR, 1995). Em suma, tem-se o Bem Viver como um conceito plural, aglutinador, que
não elege ou hierarquiza nenhuma das definições que se apresenta. É nesse sentido que Marañon
(2016) enfatiza pluralidade e por isso se refere aos Bons Viveres. “El Bem Viver se constituye,
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así, como un nuevo horizonte histórico de sentido que expresa la búsqueda de la igualdad
respetando la diversidad, por lo que es más pertinente hablar de buenos vivires” (MARAÑON,
2016, p. 19).
Isto posto, acredito que como atributo fundamental de caracterização do Bem Viver,
tem-se a crítica ao modelo de desenvolvimento antropocêntrico, europeu e modernizador (em
crise), ou seja, o bem viver é composto por conceitos diversos que “coincidem em questionar o
desenvolvimento atual e em buscar trocas substanciais, apelando para outras relações entre
pessoas e ambiente” (GUDYNAS, 2011, p. 11).

3.

A NOÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Tem-se de acordo com Gaiger (2018) que o conceito de economia solidária foi adotado

no Brasil em meados dos anos 1990, fruto de um debate operacionalizado por organizações não
governamentais, lideranças populares, instituições acadêmicas e gestores públicos, todos estes
diretamente relacionados com os então chamados “empreendimentos econômicos solidários”.
Pochmann (2004) afirma que foi a crise desencadeada em meados dos anos 1980 que
forjou o solo fértil para o surgimento destes empreendimentos, ou seja, a crise do
desenvolvimento capitalista fez surgir “um enorme excedente de mão-de-obra (…) qualificado,
não imigrante rural e aculturado pela disciplina do trabalho sistêmico” e a partir daí desponta
“um importante conjunto de militantes sociais críticos e engajado na construção de alternativas
de organização social e laboral no Brasil” (POCHMANN, 2004, p. 24).
Para Singer
A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a
propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A
aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de
trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou
sociedade econômica (SINGER, 2002, p. 10).

A diversidade de formas também é uma característica da economia solidária e de acordo
com Martins, Crucial e Araújo (2006) inclui-se nesta categoria de empreendimentos as
cooperativas, os clubes de trocas, os sistemas locais de emprego e comércio, empresas
autogestionadas, comércio justo, finanças solidárias, a economia sem dinheiro e as empresas
sociais.
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Salienta-se que a economia solidária é dotada de muita diversidade, e que seria arbitrário
afirmar, como um observador externo, o que é e o que não é economia solidária, contudo, tendo
por base o documento carta de princípios, nota-se algumas questões que “não se abre mão”. De
acordo com Dallo (2018) a Solidariedade e a Autogestão são princípios existenciais desse
modelo, sendo a solidariedade o tronco central e a autogestão a “solidariedade transformada em
método” (DALLO, 2018, p. 22).
De uma maneira mais detalhada, destaca-se a valorização social do trabalho, a satisfação
das necessidades de todos e todas, o reconhecimento do papel da mulher na economia, a
promoção de uma interação respeitosa entre homem e natureza e, por fim, os valores de
cooperação e solidariedade (FBES, 2003).
A Economia Solidária constitui o fundamento de uma globalização humanizadora, de
um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a satisfação
racional das necessidades de cada um e de todos os cidadãos da Terra seguindo um
caminho intergeracional de desenvolvimento sustentável na qualidade de sua vida. O
valor central da economia solidária é o trabalho, o saber e a criatividade humanos e
não o capital-dinheiro e sua propriedade sob quaisquer de suas formas.
A Economia Solidária representa práticas fundadas em relações de colaboração
solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e
finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral
e de capital em particular.
A Economia Solidária busca a unidade entre produção e reprodução, evitando a
contradição fundamental do sistema capitalista, que desenvolve a produtividade, mas
exclui crescentes setores de trabalhadores do acesso aos seus benefícios. A Economia
Solidária busca outra qualidade de vida e de consumo, e isto requer a solidariedade
entre os cidadãos do centro e os da periferia do sistema mundial.
Para a Economia Solidária, a eficiência não pode limitar-se aos benefícios materiais
de um empreendimento, mas se define também como eficiência social, em função da
qualidade de vida e da felicidade de seus membros e, ao mesmo tempo, de todo o
ecossistema. A Economia Solidária é um poderoso instrumento de combate à exclusão
social, pois apresenta alternativa viável para a geração de trabalho e renda e para a
satisfação direta das necessidades de todos, provando que é possível organizar a
produção e a reprodução da sociedade de modo a eliminar as desigualdades materiais
e difundir os valores da solidariedade humana (FBES, 2003).

Em resumo, Brasil e Brasil (2013) salientam que, independente do formato jurídico
adotado, formal ou informal, associativo ou cooperativo, os empreendimentos solidários se
orientam por princípios advindos do cooperativismo: “cooperação ao invés da competição;
autogestão ao invés de heterogestão; solidariedade no lugar de individualismo e centralidade no
ser humano e não no capital” (BRASIL e BRASIL, 2013, p. 96).
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4.

QUAIS SÃO AS (DES)CONEXÕES?
Sem a pretensão de esgotar a questão dada e tampouco de inferir conclusões,

(primeiramente porque tal postura não condiz com nossos pressupostos epistemológicos e nem
com o sumo das abordagens apresentadas), o desejo é de fomentar o questionamento sobre a
possibilidade desses modelos cumprirem a tarefa de romper ou ressignificar o modelo
hegemônico de desenvolvimento, além de avaliar as conexões e desconexões presentes entre
eles.
Penso que se formos classificar a economia solidária e o bem viver como propostas de
pós-desenvolvimento não cabe atribuí-los um status de “forças de ressignificação” e sim de
“vetores de ruptura” com o modelo proposto, contudo, uma questão acredito que se impõem e
mereça atenção.
Se analisarmos sob o prisma pós-moderno, penso que a economia solidária não se
enquadre como uma alternativa ao desenvolvimento, haja vista que em inúmeros textos ela se
apresenta como uma alternativa de desenvolvimento, de convivência com o sistema capitalista
(GAIGER, 2000), de “inclusão dos excluídos” no sistema (SINGER, 2002). Neste sentido,
acredito que seja possível afirmar que ela cumpre um papel de ressignificar sim o
desenvolvimento, até ouso pensar que ela se enquadra naquele grupo de iniciativas que, ao não
rejeitar o desenvolvimento, buscam atribuir novos sentidos a ele.
Já a noção de Bem Viver, no meu entendimento, está além de ressignificar o
desenvolvimento, está propondo uma nova meta, um novo modelo de vida, o qual possui
inúmeros atributos que não estão contemplados no padrão de desenvolvimento modernizador,
mas que por vezes são vislumbrados nas noções que se comprometem a atribuir novos sentidos
ao desenvolvimento, buscando deixá-lo mais humano.
Ademais, há que se salientar a existência de uma gama de intersecções entre a Economia
Solidária e o Bem Viver, intersecções estas que, a depender do ponto em análise, hora as
colocam lado a lado e hora a colocam como conjuntos sobrepostos. Ilustração para esse
entendimento nos parece ser a afirmação de Singer (2006), que marca a opção crítica da
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economia solidária ao consumismo, ao desperdício e a visão de que os recursos naturais são
finitos.
A hipótese de que os recursos naturais são finitos e que o capitalismo, particularmente
em sua fase atual, os desperdiça, tornou-se um elemento central do projeto, trazendo
consigo uma crítica radical do consumismo e uma proposta de consumo responsável
e consciente, que implica a ideia de que o desenvolvimento não pode e nem deve ser
ilimitado (SINGER, 2006, p. 16).

No meu entendimento este fragmento demonstra um dos aspectos que vincula as duas
noções. De maneira semelhante, outro fragmento, ao associar as práticas tradicionais de povos
originários ou segmentos marginalizados, como iniciativas de economia solidária constrói uma
ponte com a noção de bem viver.
Muitas comunidades indígenas e remanescentes de quilombos, praticam variedades
tradicionais de economia solidária. Comunidades do semiárido nordestino se unem
solidariamente para processar o sisal e aperfeiçoar a criação de caprinos e
aproveitamento de seus derivados. Na Amazônia, o extrativismo que preserva a
floresta, e a defende da exploração predatória, assume formas cooperativas. Fazem o
mesmo as artesãs e artesãos do norte a sul, pescadores, garimpeiros, recicladores de
resíduos, agricultores familiares, pequenos comerciantes e feirantes etc. (SINGER,
2004, p. 02)

Outra conexão constatada entre as duas noções agora é apresentada em um texto específico sobre
o bem viver, que, mesmo reforçando o caráter pós capitalista da noção (os estudos de economia solidária
geralmente a apresentam como uma alternativa de convivência no capitalismo), não os coloca como
possibilidades antagônicas e sim os apresenta com substanciais imbricamentos
Como paradigma poscapitalista, la concreción del Bien Vivir implica construir e
impulsar “otras economías”, como un término que de forma genérica se refiere a las
economías solidarias, indígenas, etcétera, que funcionan con otros parámetros
distintos al de la acumulación capitalista y extractivista (SALAZAR, 2016, p. 180)

Por meio desta leitura, o que nos foi possível compreender é que uma relação pode ser
estabelecida entre o Bem Viver e a Economia Solidária, podendo ser a segunda um meio de se
alcançar a primeira. Nesse aspecto a economia solidária estaria desprovida de cargas ideológicas
(se é que isso é possível) e se apresentaria como uma alternativa a exclusão promovida pelo
capitalismo degradante, explorador, base do conceito moderno de desenvolvimento. Esta noção
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instrumental da economia solidária também é discutida por Dallo (2018) ao afirmar que a
economia solidária é uma ferramenta, um instrumento para se atingir uma vida melhor, ao passo
que para Gudymas (2011, p. 2) tem-se aqui um antagonismo quando se visualiza os resultados
dos projetos de desenvolvimento modernizador, como promotores de um “Mal Vivir”.
Tal antagonismo também pode ser reconhecido em Salazar (2016) ao elaborar um
quadro comparando as características do Mal e do bem viver. No que tange a economia, salientase que no mal viver as características são “concentradora, capitalista, explotadora, propiedad
privada, productivista, eficiencia, trabajo precario.” ao passo que no “Bem Viver del
posdesarrollo” ela é “solidaria, redistributiva, comunitaria, distintos tipos de propiedad
(ejemplo, cooperativa, mixta), bien común, gozo del trabajo” (SALAZAR, 2016, p. 188).
A respeito da Economia Solidária, Salazar (2016) a contextualiza como uma proposta
pautada em conceitos filosóficos ocidentais, tal como a ideia de desenvolvimento humano, a
ecologia profunda, o decrescimento, a descolonização, dentre outros. De fato, para diversos
autores, a exemplo de Singer, a economia solidária tem sua raiz na crise da revolução industrial
na Europa, todavia, para outros, esta noção é um movimento mais recente, tendo nascido na
América Latina na segunda metade do Século XX.
Contudo, nos parece que para Gudynas (2011) uma das características aceitáveis no Bem
Viver é a hibridização de diferentes críticas ao desenvolvimento, porém, há que se levar em
consideração a possibilidade de, no bojo dessa hibridização, ocorrerem contradições, como por
exemplo, com uma das premissas do bem viver, a descolonização, a independência do
pensamento ocidental, europeu e a valorização do conhecimento e das culturas locais.
Corrobora este entendimiento o postulado de Romero (2017) ao afirmar que
plantear una ruptura con el eurocentrismo es fundamental para entender la idea del
Bem Viver desde un ejercicio descolonial. La dimensión radical de la idea del Bem
Viver se encuentra en el rompimiento que realiza con el pensamiento eurocentrado
liberal moderno (ROMERO, 2017, p. 15-16).

O diálogo mencionado entre as noções é reafirmado por Rogério Dalló em sua recente
publicação, ao manifestar que a prática da economia solidária tem como objetivo promover o
bem viver entre as pessoas.
Si a cambio, buscamos humanizar nuestra vida y entorno, entonces vamos a elegir el
camino de la solidaridad para que sobrevivamos todos em un proyecto de Bien Vivir
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En América Latina hace rato que muchos movimientos y personas sensibilizadas,
buscamos inspiración em las sabidurías de los pueblos originarios de nuestro
continente. Que la vivencia promueva, valore y construya diálogos, conocimientos y
saberes mediante un aprendizaje comunitario, generando, difundiendo y posicionando
propuestas a nivel local, nacional, regional y global para transformar la sociedad em
el marco de una economía de la solidaridad, celebrando la vida y alcázar el “sumak
kawsay” (DALLO, 2018, p. 24).

De acordo com Escobar (2011), tanto a economia solidária quanto o bem viver estão
lado a lado, como noções que se opõem ao pensamento hegemônico ocidental, e tudo o que a
ele é associado e que por meio dessas noções pode ser possível construir outras economias,
baseadas em racionalidades alternativas.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No momento, acredito que o Bem Viver e a Economia Solidária são mais movimentos

de resistência do que de ruptura, cada qual em suas medidas. O primeiro, resiste a invasão, a
colonização, a implantação do modelo desenvolvimentista eurocêntrico industrializante, a
destruição do meio ambiente e a transformação da natureza em recurso natural e o segundo, se
opõem aos modelos vigentes da economia, ao desemprego, a crise alimentar e outras mazelas
sociais promovidas pelo capitalismo.
É um fato que além de movimentos de resistência, emanados por meio da articulação de
segmentos sociais, acadêmico e político, os dois modelos alternativos foram absorvidos por
governos, como foi o caso do Bem Viver no Equador e na Bolívia e da Economia Solidária no
Brasil. De acordo com Brasil e Brasil (2013) os casos da Bolívia e Equador estão muito mais
avançados do que o caso do Brasil, haja vista que no caso do Bem Viver, existe precedente
constitucional, e no caso da Economia Solidária no Brasil, a legalidade é ainda muito frágil.
A apropriação dessas noções alternativas pelos governos pode ser interpretada por duas
linhas, uma observa os aspectos positivos e a outra visualiza uma retomada das práticas de
dominação e subordinação dos povos à linguagem burocrática, técnica e política. De acordo
com Salazar (2016) o ponto central desta desconexão no caso do Bem Viver está na dificuldade
de traduzir o sumak kawsay em uma proposta transformadora, materializadas em ações
políticas. Boa parte dessa dificuldade jaz no fato de que o bem viver é fundamentado em uma
episteme própria dos povos originários, e que esta episteme é essencial para se entender as
propostas de vida diferenciadas e alternativas ao ocidente.
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Brasil e Brasil (2013) resumem muito bem a questão ao afirmar que tanto a Economia
Solidária quanto o Bem Viver são duas faces da mesma moeda, e que possuem inúmeras
características que as conectam (re-negar o capitalismo, os modelos de desenvolvimento
modernizador, a supremacia da ciência e da técnica, a valorização do conhecimento local, do
território, do tradicional, a ênfase dada para a ação coletiva, viver melhor com menos, dentre
outras) contudo algumas características os distinguem. O Bem Viver nega totalmente as opções
de desenvolvimento ao passo que a economia solidária se embasa, por vezes no conceito do
desenvolvimento adjetivado pelo termo sustentável, também há divergência no ponto central,
ao passo que no bem viver está na reconexão do homem com a natureza, na economia solidária
a centralidade está na autogestão.
6.
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Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo de caso sobre a importância da educação
Ambiental para a promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável, por meio da utilização de
técnicas agroecológicas que são menos agressivas ao ambiente natural. Para realização da
presente pesquisa foi produzido um Diagnóstico Rural Participativo com 35 agricultores
familiares do município de Ametista do Sul/RS, os quais foram questionados sobre aspectos
sociais, ambientais e financeiros de suas propriedades e atividades produtivas. Nesse sentido a
educação ambiental se configurou como importante ferramenta no processo participativo, com
auxilio da equipe da Emater/RS. A troca de experiências, o dialogo, os trabalhos sobre educação
ambiental e agroecologia oportunizaram uma maior sensibilização dos agricultores familiares.
Infere-se que as ações de educação ambiental precisam ser frequentes, e a formulação de
politicas publicas que fortaleçam a extensão rural é uma estratégia.
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Abstract
This paper presents a case study about the importance of environmental education for the
promotion of sustainable rural development through the use of agroecological techniques that
are less aggressive to the natural environment. To carry out the present research, a
Participatory Rural Diagnosis was carried out with 35 family farmers from the municipality of
Ametista do Sul, RS, who were questioned about social, environmental and financial aspects of
their productive activities and activities. In this sense, environmental education became an
important tool in the participatory process, with the help of the Emater / RS. The exchange of
experiences, the dialogue, the work on environmental education and agroecology provided a
greater awareness of family farmers. It is inferred that environmental education actions need
to be frequent, and the formulation of public policies that strengthen rural extension is a
strategy.
Key words: Environmental education. Sustainable Rural Development. Agroecology.
1.

INTRODUÇÃO
As repercussões dos impactos socioambientais do cenário atual despertam grande

preocupação na sociedade, na medida em que ativos e bens naturais são tratados como infinitos.
Isto, aliado ao padrão de consumo desenfreado, coloca o equilíbrio ambiental em situação
delicada. A perda da biodiversidade associada à descaracterização dos espaços naturais são
alguns dos problemas expressivos no cenário atual (COUTINHO, 2009). Dessa forma, deve-se
considerar que a ação humana gera impactos ao meio ambiente e torna-se imprescindível a
elaboração de estratégias de mitigação e conservação para a redução de danos, estimulando
práticas produtivas, obedecendo as premissas do desenvolvimento sustentável, visando a
emergência de sociedades que adotem o consumo responsável (SAUVÉ, 2005). Logo,
considera-se que a Educação Ambiental (EA), pode ser utilizada como uma ferramenta basilar
para a promoção do desenvolvimento sustentável, por meio da sensibilização e construção de
outras formas de relação entre natureza e sociedade.
O desenvolvimento rural é a tentativa de aplicação das premissas do desenvolvimento
sustentável, relacionando-o com as atividades da agricultura no tocante a utilização dos
recursos naturais como o solo, a água e a cobertura vegetal natural. A adoção de práticas
sustentáveis na agricultura familiar é fundamental para que o meio rural possa mitigar os
impactos no meio ambiente. O trabalho com técnicas de produção menos agressivas é
fundamental e pode ser abordado pela educação ambiental. Nesse sentido a produção por meio
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de agricultura alternativa (agroecologia) que buscam reintroduzir processos ecológicos
naturais, aliados com a produção, diversidade e qualidade de vida no meio rural. Nesse aspecto,
a relação entre sociedade de natureza deve ser buscada por meio da educação ambiental,
mirando viabilizar a preservação e conservação dos recursos hídricos que possam garantir
disponibilidade e qualidade da água utilizada nos estabelecimentos rurais.
No presente trabalho procura-se identificar como a educação ambiental pode ser utilizada
a favor de um desenvolvimento rural mais sustentável. Por isso, objetivou-se discutir estas
temáticas a luz de ações desenvolvidas na prática, por um órgão de assistência técnica e
extensão rural oficial no município de Ametista do Sul (RS), descrevendo os processos de
sensibilizações realizadas junto aos agricultores familiares e, buscando por meio de técnicas
relacionadas à agroecologia, tornar a propriedade mais correta do ponto de vista ambiental,
preconizando-se uma relação social mais justa, viável economicamente e sobre tudo, buscandose um olhar sobre a qualidade de vida no meio rural.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.
A

Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

agricultura familiar é caracterizada por estabelecimentos que possuem até quatro

módulos fiscais, usa mão de obra e gestão familiar do trabalho, reside no estabelecimento ou
aglomerado urbano próximo e tem até 50% de renda é oriunda das atividades agrícolas
(BRASIL, 2006). Contudo, esses estabelecimentos foram integrados de forma compulsória à
industrializada da agricultura, processo que designa a incorporação das atividades agrárias ao
modo industrial de produzir e ao estilo empresarial, resulta do consumo crescente de insumos
industriais e de serviços técnicos (MÜLLER, 1989).
Dessa forma, as atividades agrícolas e o meio rural, emergem em um processo de
adequação (embora ainda lento e não uniforme), passando por vários processos de evolução
tecnológica, onde os atores buscam melhorar ambientalmente as práticas utilizadas. No modelo
de agricultura caracterizado pela industrialização, a relação com o meio ambiente é uma face
muito fragilizada, pois os processos produtivos podem ser manipulados mediante aplicação de
elementos físicos e químicos, associados primeiramente com aspectos da produtividade em si.
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Nesse sentido, Assis (2005, p. 76) destaca que “[...] isto implicou um acúmulo de
conhecimentos que possibilitasse, ao ser humano, dispor de tecnologias de produção agrícola
que diminuíssem as restrições ambientais a esta atividade”. Para tanto, buscou-se produzir
alimentos em qualidade e quantidade suficiente para garantir os padrões nutricionais e a
manutenção dos diferentes padrões de consumo. Zylbersztajn et al., (2000) defende que a
agricultura vive um desafio no século XXI, que é conciliar a produção em escalas suficientes
para suprir as necessidades do planeta e preservar os recursos naturais, pois com as mudanças
tecnológicas foi possível experienciar a evolução da tecnologia através do desenvolvimento de
implementos, irrigação, fertilização e melhoramento genético.
O autor enfatiza ainda que os problemas relacionados aos impactos ambientais causados
pela exploração agropecuária são muito antigos, e com a adoção dos pacotes tecnológicos se
intensificou mais ainda alguns problemas. Podemos destacar aqui, o problema social, pois o
alto custo de investimentos para aderir aos pacotes tecnológicos excluiu muitos agricultores,
principalmente os com recursos mais restritos, para praticar a “agricultura moderna”. Puntel et
al., (2017) ainda destaca que o espaço rural está cada vez mais heterogêneo, diversificado e não
exclusivamente agrícola, nesse contexto, a juventude rural chama a atenção como a faixa
demográfica que é afetada de maneira dramática por essa dinâmica de diluição das fronteiras
entre os espaços rurais e urbanos.
Neste âmbito, a agricultura familiar em regiões onde predominam pequenos
estabelecimentos agrícolas, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento local e
regional, dando suporte a produção alimentar, tanto para o autoconsumo quanto para a venda
dos excedentes produzidos nas propriedades. A estrutura fundiária menos concentrada e as
relações de produção mantidas nas unidades de produção, fazem com que as disparidades na
distribuição da renda entre os trabalhadores sejam relativamente menores, se comparadas à
agricultura patronal (FRANTZ; SILVA NETO, 2005).
Contudo, as pequenas propriedades, assim como as grandes, usam de forma intensiva os
recursos naturais existentes, que nem sempre se coaduna com a preocupação com
disponibilidade dos ativos e bens naturais para o uso das gerações presentes e futuras e
inviabiliza o conceito de desenvolvimento sustentável. Que busca defender que a satisfação das
necessidades atuais não deve comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras
(CMMAD, 1991). Entretanto, essa opção poderá se tornar possível, na medida em que a
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população tenha acesso a estratégias de viabilização do desenvolvimento social, econômico e
cultural (SACHS, 2002), e de transformações éticas por meio de processos educativos.

2.2.

Sustentabilidade ambiental e a Agroecologia

Frente às preocupações ambientais e a forma como os recursos naturais estão sendo
utilizados, novos modelos sustentáveis de produção se fazem necessários e a mudança de
postura do agricultor se torna fundamental. A produtividade agrícola passa a ser interpretada
dentro do contexto ambiental e não mais isolada, a conservação dos recursos agrícolas assume
papel importante, pois o manejo dos sistemas produtivos é fundamental para os processos
agroecológicos e sustentáveis.
A

sustentabilidade dos agroecossistemas administrados pelos agricultores familiares,

requer a quebra de paradigmas relacionados aos meios de produção e insumos utilizados nas
atividades agrícolas. As preocupações com a produção estável, a utilização de técnicas
orgânicas de produção, segurança alimentar, conservação da biodiversidade, conservação da
cultura rural da produção para subsistência e igualdades sociais no campo, estão incluídas no
guarda chuva da agricultura sustentável (ASSAD e ALMEIDA, 2004).
Quando se analisa a sustentabilidade é preciso inferir que esta deve alcançar as
dimensões sociais, culturais, ecológicas, ambientais, econômicas e politicas que considera as
necessidades atuais oriundas da evolução e expansão. (SACHS, 2007). Nesse sentido Boff
(2000) vai além e indica que não haverá sustentabilidade se os modelos de consumismo e
produção se manterem na escala assustadora que se vivencia hoje. Para a eficiência da
sustentabilidade é necessário rever os padrões de consumo, e pensar a agricultura em uma
dinâmica de eco desenvolvimento, objetivando cuidados com o ambiente e integração entre as
mais variadas formas de vida.
No contexto de produção sustentável, o agricultor familiar possui importante papel na
transição da economia sustentável, pois ao mesmo tempo em que os agricultores familiares
produzem alimentos mantendo a segurança alimentar, conservam a biodiversidade. Por outro
lado, a agroecologia é uma ciência que propõe alternativas para minimizar a antropização dos
ambientes, fornecendo princípios ecológicos básicos para a análise e tratamento do
ecossistema, com foco nos modelos produtivos e preservação dos recursos naturais. A
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promoção de um agro ecossistema sustentável que seja socialmente justo, economicamente
viável e ambientalmente correto é um dos objetivos da agroecologia (ALTIERI, 2002).
Romeiro (1997) destaca que a diversidade na produção esta diretamente ligada com a
biodiversidade e manutenção da ciclagem dos nutrientes, quando o homem simplifica esse
sistema, o próprio sistema se torna cada vez mais dependente dos insumos externos. A
dependência de externalidades na agricultura familiar é um agravante, pois encarece o processo
de produção, diminui a soberania alimentar do consumidor e provoca a homogeneidade das
atividades agrícolas.

2.3.

Educação Ambiental no Meio Rural

Nos processos de reestabelecimento do processo agroecológico é importante ter
conhecimento do Desenvolvimento Rural sustentável e sua ligação com a Educação na era
planetária, considerando as complexidades. A complexidade ambiental precisa ser analisada na
perspectiva de uma relação ser humano/natureza baseada na ética e na nas diferenças, com
emancipação social. Gliessman (2005) chama a atenção que a agroecologia e o
Desenvolvimento Rural Sustentável necessitam de mais tecnologias e envolvem mais fatores
do que a agricultura chamada “moderna”. Por esse motivo a Educação e sensibilização dos
atores envolvidos são necessárias para a efetivação dos processos agroecológicos na prática.
A

autonomia nos processos de EA é fundamental, no caso dos agricultores familiares estes

devem possuir subsídios e recursos necessários para tomar decisões conscientes sobre seu
futuro. Para o Desenvolvimento Rural Sustentável a difusão de práticas agrícolas sustentáveis
através da Educação Ambiental é fundamental no meio rural, o acesso ao conhecimento de
forma participativa e dialoga auxilia diretamente na preservação dos recursos naturais.
(ERICKSON, 2002).
Sabendo que o meio ambiente é local onde se vive, conhecer esse ambiente é
fundamental, explorar e redescobrir o local, com um olhar renovado e crítico, pois só é possível
preservar aquilo que se conhece. A educação Ambiental busca levar o sujeito a explorar os
vínculos existentes entre identidade, cultura e natureza, e a sensibilizar-se de que, por meio da
natureza, é possível reencontrar a identidade humana (LUZZARDI, 2006).
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3.

MÉTODOS E TÉCNICAS
Este estudo foi desenvolvido na região Norte do Rio Grande do Sul. O bioma é Mata

Atlântica, o qual é intensamente degradado. O município objeto de estudo (Ametista do Sul)
possui características peculiares com propriedades rurais em fase de desenvolvimento
tecnológico e um cenário social marcado pela exploração da pedra ametista. O município de
Ametista do Sul, faz parte do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Médio Alto
Uruguai, com uma área territorial de 93,49 Km², e população de 7.323 habitantes, destes 3.512
habitantes residem no meio rural e 3.811 no meio urbano, (IBGE, 2010). Os estabelecimentos
rurais totalizam em 978, destes 918 compreendem estabelecimentos de agricultores familiares
e 59 agricultores não familiares (EMATER, 2018).
A estrutura fundiária do Município é de minifúndios, caracterizado por pequenas
propriedades que produzem para a subsistência. A média de hectares por propriedade é de 9,2
há, onde são produzidos leite, frutas, fumo, milho e produtos para autoconsumo. O tamanho
das propriedades junto com as condições de relevo são condições que dificultam o
desenvolvimento de culturas como grãos, pela questão da viabilidade econômica (EMATER,
2018).
A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, relacionado ao município
de Ametista do Sul, a partir de uma pesquisa explanatória, uma vez que estas buscam
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
construir hipóteses (GIL, 2008). Para Yin (2001) os estudos de caso podem ser compreendidos
como estratégias de pesquisa que abrangem um planejamento delimitado e adequado,
abordagem especifica de coletas de dados e análise de dados.

3.1.

Atividades Desenvolvidas

As informações foram coletadas com o auxilio da ferramenta de Diagnóstico Rural
Participativo– DRP aplicado a 35 famílias residentes no meio rural no município de Ametista
do Sul. O DRP é uma metodologia que permite o levantamento de informações e conhecimentos
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da realidade da comunidade ou instituições, a partir do ponto de vista de seus membros. O DRP
é aberto à participação, criando a oportunidade da vivência democrática, isto é, produzindo
conhecimento coletivamente e criando opções para as decisões coletivas (SILVA, et al. 2003).
Delponti e Almeida (2003) definem os indicadores como instrumentos que permitem a
avaliação de um sistema, determinando a condição que este deve ser mantido para se garantir
que seja sustentável. Sendo assim Caporal e Costabeber (2002) inferem que é importante
considerar alguns aspectos sobre avaliações de Desenvolvimento rural sustentável são eles:
aspectos ecológicos, econômicos, sociais, culturais, politico e éticos.
Para tanto, o questionário utilizado na presente pesquisa considerou os aspectos:
ecológicos, econômicos, sociais, culturais, politico e éticos conforme ressalta Caporal e
Costabeber (2002). Tais aspectos foram inseridos no questionário aplicado aos agricultores
familiares. Após a compilação dos questionários evidenciou-se a necessidade da realização de
uma atividade de Educação Ambiental com os Agricultores familiares, para tanto contou-se
com o auxilio do Escritório Municipal da Emater e do Departamento Municipal de Meio
Ambiente- DEMA de Ametista do Sul, para realização da intervenção junto aos agricultores.
Para o encontro buscou-se convidar todos os entrevistados e outros produtores rurais da
região e tratar sobre os temas: Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável através da
Educação Ambiental. Para a realização do encontro utilizou-se metodologias participativas que
instigaram a participação dos agricultores familiares estimulando a reflexão e o envolvimento
do publico com as temáticas trabalhadas.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização da Agricultura familiar de Ametista do Sul Participante da Pesquisa
Inicialmente foi possível constatar que das 35 famílias entrevistadas, houve a
predominância dos adultos nas famílias entrevistadas, cujos relatos apontaram para um numero
significativo de jovens que abandonaram o campo, na busca de condições melhores de vida que
as do meio rural. Apenas 7 famílias apontaram possibilidade sucessivas, onde os jovens
estariam integrados ao trabalho e ações na propriedade. Neste sentido, chama-se a atenção que
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os dados da composição familiar dos agricultores familiares remetem a reflexão de como o
êxodo rural dos jovens ainda persiste enquanto prática e realidade no meio rural.
Os jovens presentes na amostra estudada, por sua vez, demonstram encontrar
dificuldades para desenvolver o empreendedorismo nesse cenário. A utilização de insumos
agrícolas como os agrotóxicos vem sendo apontado pelos jovens como um dos problemas
relevantes das atividades agrícolas, que são desenvolvidas no município de Ametista do Sul, a
exemplo a viticultura. Sendo assim a reflexão sobre novas técnicas de produção são
fundamentais, a produção de forma mais sustentável já é um anseio dos jovens, vislumbrandose a agroecologia com potencial de desenvolvimento rural sustentável no município.
Do ponto de vista da utilização dos solos, considerou-se o manejo correto deste recurso
como essencial nos processos de desenvolvimento rural sustentável, sendo que a questão da
estratégia de cobertura dos solos é considerado por eles como um importante indicador de
sustentabilidade, nos ambientes agrícolas. Considerando que no município de Ametista do Sul,
1 (um) módulo fiscal compreende 20 hectares de terra, é relevante constatar que a pesquisa
trabalhou somente com minifúndios, com imóveis rurais inferiores a um módulo fiscal, onde as
propriedades amostradas variaram sua estrutura fundiária entre 0,2 hectares a 14 hectares. As
35 propriedades totalizaram 125,8 ha, com uma média de 3,5 ha por propriedade. Neste sentido,
os pequenos agricultores familiares entrevistados foram questionados em relação aos usos do
solo em suas propriedades, retratado no gráfico 1.

Gráfico 1- Utilização dos Solos nos Estabelecimentos Agropecuários

Utilização dos solos nos Estabelecimentos agropecuários
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Fonte: Própria (2018)

Conforme o gráfico é possível constatar que os agricultores utilizam uma fração maior
dos solos para as culturas temporárias (28%), para produção de produtos principalmente de
subsistência e comercialização do excedente, como exemplos estão a produção de mandioca,
feijão, milho e cebola. Logo, a produção para subsistência proporciona segurança alimentar às
famílias e contribui ainda para a agregação de valor.
Dos estabelecimentos agropecuários amostrados evidenciou-se a produção de leite no
município de Ametista do Sul com 12% do uso dos solos, utilizados como pastagens cultivadas,
demonstrando-se um potencial de manejar as pastagens de forma agroecológica e sem a
utilização de insumos químicos. Assim, o uso alternativo do solo com pastagens e outras
atividades agropecuárias, podem ser práticas sustentáveis na agricultura familiar, e estão
contempladas no manejo sustentável onde prevê a administração da vegetação natural, de forma
consciente, respeitando a sustentação do ecossistema e os processos naturais que ocorrem no
ambiente.
Nesse Sentido, Caporal e Costabeber (2002) afirmam que a agricultura familiar
contribui para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, mas salientam que só é
possível a realização de uma alimentação saudável, a partir de uma agricultura sustentável, a
qual permite o consumo de alimentos com qualidade biológica, além de valorizar a cultura e
tradição alimentar e o saber local de cada população.

4.2. Água e Saneamento no Meio Rural
O saneamento básico e manejo da água é fundamental para a qualidade de vida da
população, pois influencia diretamente na saúde publica, na qualidade ambiental e no
desenvolvimento de uma determinada comunidade ou região. No Brasil os serviços de
saneamento são oferecidos principalmente por empresas publicas. Com grande importância
para a saúde pública e para a qualidade ambiental, o acesso da população a esses importantes
serviços ainda é um desafio no Brasil. Quando se refere ao saneamento no meio rural podem
ser consideradas, sem dúvida, em condições mais precárias ainda.
Pelos dados da amostra é possível inferir que, das 35 famílias amostradas, apenas três
possuem instalações adequadas com Fossa séptica e com sumidouro, as outras 32 famílias
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possuem apenas “Poço Negro”, considerado como sumidouro, sem sistema de tratamento de
efluentes antes do lançamento no solo. A preocupação com sistemas de tratamentos de águas
servidas é maior nos centros urbanos, ficando as comunidades rurais desassistidas de tais
politicas públicas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução
nº 357, de 17 de Março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluente.
A partir deste contexto e segundo a Funasa (2011) o acesso ao saneamento básico é
fundamental, e carece de investimentos, em especial no abastecimento de água de qualidade. A
Funasa destaca ainda que o saneamento básico está entre os mais importantes fatores sociais
determinantes da saúde e do desenvolvimento, e é entendido como um conjunto de medidas
socioeconômicas com o objetivo de alcançar a salubridade ambiental e promover a saúde
pública.
A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde pressupõe a
superação dos entraves tecnológicos, políticos e gerenciais que têm dificultado a extensão dos
benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios e localidades de pequeno porte. A
dificuldade de acesso a estas politicas públicas no meio rural, cria realidades como as
identificadas nesta pesquisa, onde constatou-se famílias com carências sanitárias em suas
propriedades.
Um outro contexto a apontar, relaciona-se à contaminação dos solos e águas com
esgotos domésticos, sendo este um problema no meio rural, e a consequente falta de tratamento
da água para consumo humano no meio rural, são entraves que impactam na promoção da
saúde. Pode-se citar a utilização de água contaminada para irrigação dos vegetais cultivados
nas propriedades, como um dos entraves identificados, o que possibilita a proliferação de
doenças de veiculação hídrica.

4.3. Caracterização do acesso e uso da água no Meio Rural
A água é caracterizada como um recurso natural de limitada disponibilidade e, para
atender seus múltiplos usos deve ser regido através de políticas e ações, que visem a sua
sustentabilidade. Ainda, que objetive o equilíbrio entre recursos naturais e interesses
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econômico-sociais. Esse recurso necessita ser manejado de forma racional, pois sua distribuição
não ocorre de forma homogênea.
Neste sentido, a pesquisa demonstrou que das 35 famílias amostradas, 07 apenas
declaram que a água para o consumo humano na propriedade é insuficiente e 28 declaram que
a água é suficiente para o consumo humano. De posse destes dados infere-se que a implantação
de sistema de abastecimento de água no meio rural, é fundamental, dentro do contexto do
saneamento básico. Deve ser considerada tanto nos aspectos sanitário e social visando atingir:
melhoria da saúde e das condições de vida de uma comunidade; aumento da esperança de vida
da população; diminuição da incidência de doenças relacionadas à água; implantação de hábitos
de higiene na população; facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública;
possibilidade de proporcionar conforto e bem-estar; incentivo ao desenvolvimento econômico.
Como ferramentas de preservação dos recursos hídricos as famílias foram questionadas
se existem ações para conservar as nascentes e olhos de água. Observou-se que apenas 12
propriedades possuem alguma ação de conservação de nascentes, 08 realizaram cercamento de
fontes e 04 propriedades realizaram reflorestamento da área no entorno das nascentes.
Neste aspecto, importa considerar que as ações de conservação das nascentes são
fundamentais no meio rural, visto que 20% das famílias não tem acesso a redes comunitárias
de distribuições de água, precisando necessariamente utilizar as águas de nascentes e fontes,
para consumo e utilização em suas atividades agrícolas. A proteção das nascentes, aliadas ao
reflorestamento e cercamento do entorno, podem proporcionar mais qualidade de vida e saúde
das famílias.
Como resultados identificou-se que as famílias que realizaram a proteção das nascentes,
cercamento e reflorestamento, são aquelas que demonstraram maiores conhecimentos e
preocupação com a temática ambiental, ou seja, já tenham sido orientadas a promover e
preservar os recursos Hídricos, seja por meio de conhecimentos formais ou informais.

4.4. Resíduos Sólidos no Meio Rural
Os resíduos sólidos produzidos no meio rural têm características parecidas com os
produzidos no meio urbano, acrescido dos resíduos das atividades agrícolas desenvolvidas pelas
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famílias. A contaminação do solo e água com a disposição irregular dos resíduos é uma
preocupação pertinente no meio rural.
Nesse Sentido a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituiu em agosto de
2010, pela Lei nº 12.305/2010, as diretrizes sobre o gerenciamento e adequações dos resíduos
sólidos no País. Neste sentido, conforme relatado pelos entrevistados, a implantação da coleta
seletiva de resíduos sólidos no meio rural do município de Ametista do Sul pode ser considerado
como deficitária, pois a maioria das comunidades rurais não possuem coleta dos resíduos. Na
falta deste, as famílias são obrigadas a dar outros destinos, conforme retratado no gráfico 2.

Gráfico 2- Destino dos Resíduos secos nas propriedades
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Constata-se que a falta de políticas públicas eficientes sobre o saneamento básico,
incluindo a implantação da coleta seletiva no meio rural, acaba por estimular a queima dos
resíduos secos, e obriga os agricultores a dar destinos incorretos aos resíduos secos gerados na
propriedade, ou ainda, promovendo o lançamento dos mesmos a céu aberto. Tais ações
contribuem para a contaminação do solo e água e se caracterizam problemas ambientais,
afetando a saúde dos próprios moradores.
A contaminação dos recursos hídricos por resíduos, ocasiona problemas inclusive nas
atividades produtivas, pois a base das atividades agrícolas necessita de água de qualidade para
seu desenvolvimento. A implantação de políticas de saneamento no meio rural são
fundamentais para a promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável, pois não é possível
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desenvolver as atividades onde não é oferecido possibilidades para que as famílias possam
descartar seus resíduos de forma correta.
Em relação à prática da compostagem nas propriedades rurais, constatou-se que 62%
das famílias entrevistadas conhecem a técnica e possuem pelo menos uma composteira na
propriedade, onde transforma-se os resíduos orgânicos em composto que na sequencia é
utilizado na horta doméstica, ou no pomar das propriedades. A compostagem é uma técnica
fundamental para incorporação da matéria orgânica novamente no solo, somado aos processos
agroecológicos.

4.5. Agroecologia Enquanto Prática do Desenvolvimento Rural Sustentável
A utilização de praticas agroecológicas foi analisada entre os entrevistados, sendo que
mensurou-se a forma de produção, as técnicas utilizadas e os produtos produzidos. A forma de
utilização dos solos, ou seja, como e o que produzem, sendo um importante indicador de
desenvolvimento rural sustentável de forma agroecológica, os tipos de insumos utilizados
também foram avaliados no processo.
A preocupação com os recursos naturais foi evidenciada durante o desenvolvimento do
DRP, as famílias apresentaram preocupação com os métodos escolhidos para produção, e
relataram que todos que comercializam o produtos excedentes oriundos da propriedade
consumiriam aqueles produtos, o que assegura maior credibilidade quanto aos métodos
utilizados para produção. A consolidação de processos agroecológicos perpassa pelo campo do
conhecimento e sensibilização sobre as formas de produzir.
A produção em bases agroecológicas elimina o uso de insumos químicos que, além de
elevar o custo da produção, geram intoxicação ao homem e aos animais, ocasionam a poluição
do solo e da água. A viabilidade da agroecologia não traz apenas ganhos ambientais, traz
consigo benefícios sociais e financeiros, pois agrega valor a produção do campo, valorizando
os processos ecológicos que acontecem no ambiente.
Nas propriedades rurais amostradas 77% declararam que mantém sementes crioulas
para produção dos produtos para subsistência, sendo que as mais expressivas são sementes de
feijão e ramas de mandioca. Produtos estes que são à base da alimentação das famílias, o que
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conferem a segurança alimentar. Quando questionados sobre os modos produtivos obteve-se os
seguintes indicadores, conforme expressa o gráfico 3:

Gráfico 3- Meios de Produção adotados pelos Agricultores

Meios de Produção adotados pelos Agricultores

A escolha dos meios de produção é fundamental para a implantação da agroecologia,
pois irá determinar as técnicas que serão utilizadas no decorrer do processo. A manutenção de
sementes e mudas crioulas nas propriedades é importante indicador, pois a semente é o primeiro
elo da cadeia alimentar, é dela que tem origem os alimentos, e ao contrário da semente
transgênica, a semente crioula não sofreu nenhuma alteração genica.
A autonomia e o conhecimento local podem se identificados na manutenção das
sementes e mudas crioulas. A preservação das sementes é uma forma do agricultor familiar
manter a cultura alimentar, promovendo a alimentação saudável e a sustentabilidade ambiental,
além de garantir própria autonomia.
A utilização da matéria orgânica como adubação através da compostagem, também foi
expressiva, onde 31 famílias utilizam a compostagem, a matéria orgânica oriunda da
compostagem é um componente que confere qualidades importantes para o crescimento das
plantas. A agricultura de forma agroecológica tem por base o manejo de pragas e doenças sem
o uso de agrotóxicos e a substituição de adubos químicos por compostos orgânicos
principalmente. Sendo assim a técnica da compostagem também é um indicador considerável
que demonstra a preocupação dos agricultores familiares com a qualidade dos solos utilizado
para plantio de seus cultivares alimentares, sendo uma ferramenta da agroecologia.
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Os agricultores familiares também foram questionados em relação ao conhecimento
sobre agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, na percepção dos entrevistados
desenvolvimento rural sustentável refere-se aos meios de produção menos agressivos ao meio
ambiente, aliados a técnicas de produção como manejo de pragas e doenças sem a utilização de
agroquímicos. Das 35 famílias entrevistadas 26 tem conhecimento da relevância do
desenvolvimento sustentável, 09 não ouviram esse termo, porém desenvolvem em suas
propriedades algumas praticas agroecológicas.
O conhecimento sobre como é possível produzir no meio rural com renda e qualidade
de vida, sem agredir o meio ambiente é fundamental, e um dos itens do DRP foi o
questionamento sobre quais são as entidades ou órgãos públicos que trabalham com os
agricultores a educação ambiental, proporcionando dialogo e conhecimento através de várias
metodologias. As metodologias mais citadas pelos entrevistados foram: dias de campo,
programas de rádio, palestras, capacitação, encontros e seminários. E as entidades foram:
Emater/ Ascar-RS, MPA- Movimento dos pequenos agricultores, Prefeitura Municipal de
Ametista do Sul, Sindicato dos Trabalhadores rurais, Escolas, Coper A1 e Departamento
ambiental.
Para tanto buscou-se a parceria da Emater/Ascar-RS para promover um encontro entre
os produtores entrevistados e demais agricultores familiares do município de Ametista do Sul
e região, onde o objetivo do encontro foi utilizar a Educação Ambiental como ferramenta para
sensibilizar o produtor rural buscando influir positivamente no crescimento do
desenvolvimento rural sustentável na agricultura familiar no município de Ametista do Sul.

4.6. Atividade de Educação Ambiental com os Agricultores Familiares
O Encontro com os Agricultores familiares foi desenvolvido no auditório da prefeitura
municipal e contou com a participação dos agricultores entrevistado, Técnicos e Extensionista
da Emater, agricultores integrantes do Programa Brasil Sem Miséria e lideranças municipais.
A atividade buscou instigar os participantes a pensar, a construir suas próprias teorias, de
maneira participativa e envolvente.
Todos os momentos da tarde foram pensados para promover o envolvimento dos
agricultores na discussão, a escuta se configurou ferramenta importante no debate, onde as
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ideias e conceitos foram se estruturando. A interação entre os participantes do grupo constituiu
parte do processo de aprendizagem. No trabalho em grupo os participantes tiveram a
oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias à convivência no coletivo. A
perspectiva da construção de sociedades sustentáveis através da agroecologia tem como base a
diversidade, valor a ser estimulado e construído dentro de uma perspectiva ética e educação
ambiental.
A ação que pode ser classificada como socioambiental, iniciou-se com a
problematização convidando os participantes a refletirem sobre temas abordados na pesquisa:
água, solo, resíduos, agroecologia e produção rural. Os participantes foram convidados a
interagir e dialogar sobre os problemas expostos, construindo seus próprios conceitos sobre os
temas abordados. Os mediadores do debate foram os pesquisadores e os Extensionistas da
Emater que nortearam as questões de discussão.
Com o debate e discussão foi possível qualificar as informações dos agricultores
familiares de Ametista do Sul, sobre a importância do conhecimento a respeito das técnicas
ambientalmente corretas, para a efetivação do desenvolvimento rural sustentável.
Como fatores limitantes do desenvolvimento rural sustentável foi identificado à falta de
politicas publica que estimulem a produção agroecológica e durante o encontro foram
apresentadas possibilidades aos agricultores como a comercialização dos produtos do PNAEPrograma Nacional de Alimentação Escolar, PAA- Programa de Aquisição de Alimentos e a
participação na Feira do Produtor Rural. Com o conhecimento dos mercados institucionais
disponíveis a motivação ficou mais evidente no grupo.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização da presente pesquisa é possível concluir que a sucessão rural é um

problema presente e constante no campo, o êxodo rural ainda é evidenciado e os jovens rurais
na maioria dos casos preferem optar por outras atividades que não sejam as agrícolas,
destacando na presente pesquisa os agrotóxicos como um dos motivadores do abandono do
campo por parte dos jovens.
A prevalência da agricultura de subsistência e comercialização do excedente, foi
evidenciada o que pode ser relacionado com a utilização de práticas agroecológicas no manejo
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das culturas agrícolas. A cultura da subsistência é fundamental para a promoção da segurança
e soberania alimentar das famílias.
Destaca-se também o acesso a água no campo, onde a maioria das famílias considera
suficiente em qualidade e quantidade as águas das propriedades ainda possuem alguma ação de
preservação de nascente em sua propriedade. Em relação aos resíduos sólidos e saneamento
básico os dados chamam a atenção para a falta de saneamento básico no meio rural e as
fragilidades dos programas de recolhimentos dos resíduos.
A utilização de práticas agroecológicas pelos agricultores foi identificada, mesmo que de
forma fragmentada os agricultores possuem preocupações com os modelos produtivos, sendo
fundamental a inserção de politicas publicas que incentivem e subsidiem as ações de transição
agroecológica nas propriedades rurais no município de Ametista do Sul.
Conclui-se que a preocupação com o Desenvolvimento rural sustentável não pode estar
restrita aos profissionais relacionados à área. Entende-se que o desenvolvimento rural
sustentável busca conciliar o crescimento econômico, a manutenção da qualidade de vida e a
preservação ambiental sem esgotar seus recursos. Buscando mudanças nas formas de acesso
aos recursos naturais, que esta relação seja socialmente justa, ambientalmente correta e
financeiramente viável.
A promoção do encontro com os agricultores familiares com a articulação da
Emater/Ascar-RS se configurou como um momento importante para a realização de ações de
educação ambiental. A troca de experiências, o dialogo, o trabalho sobre educação ambiental e
agroecologia oportunizaram uma maior sensibilização dos agricultores familiares, e a
promoção do desenvolvimento rural sustentável será uma consequência das ações
desenvolvidas. Conclui-se que as ações de educação ambiental precisam ser frequentes, e a
formulação de politicas publicas que fortaleçam a extensão rural são fundamentais.
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Resumo: Diante do atual cenário de constante degradação do meio ambiente, preconiza-se
uma Educação Ambiental que sensibilize o estudante à preservação e conservação do
patrimônio ambiental, minimizando, os futuros danos permanente. Sendo assim, o presente
artigo discute os aspectos da legislação ambiental com a perspectiva de se tornar um parâmetro
do ensino e aprendizagem do contexto escolar. Dessa forma, salienta-se a importância deste
ensino para a plena formação de estudantes reflexivos, críticos e com uma postura
ambientalista. A partir de uma análise documental e bibliográfica, o trabalho descreve a
trajetória histórica da elaboração de leis brasileiras para fins específicos e pondera o trabalho
pedagógico em sala de aula como ferramenta crucial neste processo.
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Abstract: In the face of the current scenario of constant environmental degradation, it is
recommended in Environmental Education that sensitize the student to the preservation and
conservation of environmental heritage, minimizing future permanent damage. Thus, the
present article discusses the aspects of environmental legislation with the perspective of
becoming a parameter of teaching and learning in the school context. Thus, the importance of
this teaching is emphasized for the full training of reflexive, critical students with an
environmentalist stance. From a documentary and bibliographical analysis, the work
describes the historical trajectory of the elaboration of Brazilian laws for specific purposes
and considers the pedagogical work in the classroom as a crucial tool in this process.
Keywords: Environmental education; Laws; School Space; Students.
1. INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas as expressões como “meio ambiente”, “ecologia”,
“conservação”, “preservação”, “desenvolvimento sustentável” entre outras, foram integrados
em nosso dia a dia e se apresentam como conceitos originários das Ciências biológicas
(LANGE, 2005). Para além de conceitos e simples representações, os termos remetem a uma
reflexão sobre os direitos, deveres e a capacidade do homem em compreender a importância de
uma boa relação com o meio ambiente por questões de bem estar e sobrevivência.
Com a crescente preocupação com o meio ambiental, justificada pela exacerbada ação
das indústrias, criam-se leis que visam frear os avanços das atividades que envolve apenas a
lucratividade em detrimento da degradação ambiental. Essas leis “[...] se compatibilizam com
uma nova racionalidade ambiental, tais como o valor intrínseco do meio ambiente e o dever de
proteção da vida em todas as suas formas” (DAL MAGRO, 2014, p.11). Apesar da legislação
ambiental brasileira se apresentar bastante avançada, o meio ambiente ainda continua sendo
objeto de intensa devastação, pondo em risco a fauna e a flora do País.

Diante

desse

cenário, o que se propõe é uma educação ambiental que transpasse o limite de um mero
aprendizado de conteúdos, que provoque a reflexão do aluno e a compreensão dos aspectos
legais quanto a preservação e cuidado com o meio natural. Sendo assim, julga-se necessário a
atuação do professor sob a orientação dos órgãos ambientais responsáveis, na intenção de
trabalhar a legislação ambiental com o intuito de conduzir o aluno a pensar na sua
responsabilidade enquanto sujeito cidadão pertencente ao sistema ecológico natural.
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2. A TRAJETÓRIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL
As preocupações com as questões ambientais começaram a surgir na década de
1930, quando o Poder Legislativo Brasileiro passa a criar leis que visavam à proteção
ambiental. Em 1934, vários adventos ocorreram na tentativa de frear o avanço da
degradação ambiental, dessa forma, cria-se o Código Florestal por meio do Decreto nº.
23.793/34, que foi substituído pela Lei Federal nº. 4.771/65. Neste mesmo ano o Código
das Águas passa também a vigorar, através do Decreto nº. 24.643 e posteriormente o
Código de Caça e de Mineração, e a criação da Lei de Proteção da Fauna (Decreto nº.
24.645/34) (SILVA, 2009).
Para tanto, com as crescentes discussões em torno dos aspectos ambientais, a
Legislação Ambiental se amplia com a instauração da Lei nº. 4.504/64 a qual diz respeito
ao Estatuto da Terra. Em seguida, ocorre a reformulação da Lei de Proteção da Fauna nº.
5.197/67, e institui-se a Política Nacional do Saneamento Básico, e da criação do Conselho
Nacional de Controle da Poluição Ambiental por meio do Decreto nº. 248/67 (SILVA,
2009).
Contudo, somente com a Declaração do Meio Ambiente, adotada na Conferência
das Nações Unidas, em Estocolmo, em 1972, um olhar global para as questões ambientais
passa a ganhar espaço e uma profunda preocupação a respeito do mesmo no Brasil se
acentua. Essa declaração estabelecia o direito fundamental à preservação do Meio Ambiente
e o direito à vida, consagrando os princípios de liberdade, igualdade e de uma vida com
condições adequadas de sobrevivência em um ambiente que permitisse qualidade de vida.
A partir dessa circunstância, o meio ambiente passou a ser considerado essencial para o
próprio direito à vida, e a ser pensado de maneira diferente, após a sua consolidação
(GOMES, 2008).
A partir da década de 1980, o Brasil passa a contemplar um crescente número de
diplomas legais voltados à proteção do patrimônio ambiental:
Esses diplomas legais caracterizam a intervenção do Poder Público em
matéria ambiental com um triplo sentido: orientar o desenvolvimento de
modo a preservar o equilíbrio ecológico do meio ambiente, tido como bem
de uso comum, para esta e futuras gerações; prevenir o dano; e punir a
degradação ambiental (MENDONÇA, 2004, p.41).
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Dessa forma, garante ao Meio Ambiente, uma condição de proteção e preservação a
partir das orientações, prevenção e possíveis punições.
Diante de sua importância, a Política Nacional do Meio Ambiente confere ao “[...]
meio ambiente à condição de objeto específico de proteção, atribuindo-lhe a condição de
patrimônio público de uso coletivo, sob proteção do Poder Público” (DUARTE, 2014, p.19).
Além disso, a Lei nº 6.938/81 no artigo 3º inciso I entende o Meio Ambiente como
o “[...] conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas”. Esta Lei ainda
assegura um efetivo equilíbrio do Meio Ambiente, por meio dos atributos impostos pelo
Ministério Público tornando-se obrigatório, as indústrias poluidoras, adotar políticas de
preservação ambiental, sob o risco de punições severas e pesadas penas. Sobre essas penas
e punições, ressalta-se: suspensão de licenças, de atividades e de licitações; o bloqueio de
qualquer tipo de incentivo fiscal ou financeiro; e o condicionamento a prestações de serviços
comunitários ou em casos extremos, a prisão (BRASIL, 1981).
A Política Nacional do Meio Ambiente tem seus objetivos estabelecidos no segundo
artigo da Lei nº 6.938/81:
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios :I- ação
governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; II - racionalização
do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; Ill - planejamento e
fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV- proteção dos
ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; V controle e
zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI
incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais; VII acompanhamento do
estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação de áreas degradadas;
(Regulamento) IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; X
educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do
meio ambiente (BRASIL, 1981).

O poder Legislativo Federal se dedicou em disseminar uma cultura de preservação
ambiental, atribuindo a responsabilidade de fazer cumprir a política para o meio ambiente
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aos órgãos e conselhos. Além disso, com a promulgação da Carta Magna de 1988,
determinou que todos os brasileiros têm o dever legal de promoverem a sustentabilidade
ambiental :
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Cabe a todos a responsabilidade de preservação e a consciência de que ações
contrarias resultarão em danos permanentes ao meio ambiente, o que poderá implicar em
consequências graves à qualidade de vida das futuras gerações.
Mendonça (2004) ressalta quatro importantes marcos jurídicos que se impõem e que
se apresenta em conformidade às questões relacionadas ao meio ambiente no Brasil. Sendo,
portanto, a Lei Federal nº 7347/85 conhecida como Lei dos Interesses Difusos e Coletivos,
a promulgação da Lei Federal nº 6938/81 que instituiu a PNMA - Política Nacional de Meio
Ambiente, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Crimes Ambientais – Lei Federal nº
9605/98 (BRASIL, 2005).
Assim, diante da instauração de diversas Leis e parâmetros e ao passo que as
discussões, em torno dos aspectos ambientais vão ocorrendo, a ideia de “bem ambiental”
surge e institui que tanto o campo privado quanto o campo público obtêm o direito de
usufruir, dispor e gozar dos espaços ambientais, porém jamais fazê-lo uma estrutura de
propriedade (FIORILLO, 1999). É importante deixar claro que, o bem ambiental não é de
ninguém, mas ao mesmo tempo dá-se o direito ao seu uso.
Conforme Meirelles (2005) os bens de uso comum, são aqueles que pertencem ao
coletivo, caracterizando-se como bens públicos, sendo assim a responsabilidade de
equilíbrio ambiental recai tanto ao Poder Público quanto à própria população.
Com a preocupação crescente em relação ao meio ambiente, a Constituição Federal do
Brasil de 1988, denota um caráter ambientalista, que faz do meio ambiente um direito
essencial do homem e um bem de uso coletivo, de suma importância para a qualidade de vida.
Nesse sentido, o espaço escolar também se faz agente no que corresponde a uma Educação
Ambiental que promova a criticidade sobre o uso do espaço ambiental bem como, sua
preservação, formação de cidadãos participativos e críticos.
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2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR
Para Reigota (2009) os objetivos da Educação Ambiental (EA) se remetem a
conscientização, ao conhecimento, a mudanças de comportamentos, competências, capacidade
de avaliação e a participação dos sujeitos. Para Libâneo (2004):
A educação ambiental contribui na formação humana: · levando os alunos a
refletirem sobre as questões do ambiente no sentido de que as relações do ser
humano com a natureza e com as pessoas assegurem uma qualidade de vida
no futuro, diferente do atual modelo economicista de progresso; · educando
as crianças e jovens para proteger, conservar e preservar espécies, o
ecossistema e o planeta como um todo; · ensinando a promover o
autoconhecimento, o conhecimento do universo, a integração com a natureza;
· introduzindo a ética da valorização e do respeito à diversidade das culturas,
às diferenças entre as pessoas, pois os seres humanos estão incluídos no
conceito de natureza; · empenhando os alunos no fortalecimento da
democracia, da cidadania, das formas comunitárias de discutir e resolver
problemas, da educação popular; · levando a tomadas de posições sobre a
conservação da biodiversidade, contra o modelo capitalista de economia que
gera sociedades individualistas, exploradoras e depredadoras da natureza
biofísica e da natureza humana (p.10)

Diante das considerações no país a EA no espaço escolar tem-se mostrado presente em
encaminhamentos curriculares como no antigo PCN’S (1997) no que tange a disciplina de
Ciências, nas Diretrizes (2013) e no atual documento vigente para nortear o ensino no caso a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). Entretanto, nem sempre foi assim
devido ao longo processo político que percorremos para a instauração de leis que garantissem
políticas voltadas para o meio ambiente e que mais para frente frutificaram olhares para a
instauração como tema importante para o ensino nas escolas.
Nessa ótica pode-se referenciar a década de 1980 como marco em que este olhar nasce
(STERCHILE; QUINELATO, 2015). Por esta perspectiva, dentro do espaço escolar com o
conhecimento das leis promulgadas bem como, no amplo cenário de discussões acerca da EA
na educação, a escola deve contribuir na necessidade de conscientização sobre os problemas
ambientais, formar seus alunos para serem críticos, participativos, agentes de mudanças e
fomentadores de diálogos, fugindo do senso comum.
Contudo, Poncio e Silva (2015) advertem que a EA se delineou em três vertentes de
concepções político-pedagógicas desde que começou a ser abordada, sendo estas a
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conservacionista, pragmática e a crítica. Os autores indicam que a vertente conservacionista
encaminha uma EA apenas para a conscientização da preservação do meio ambiente, já a
pragmática procurou conscientizar e sensibilizar os cidadãos em suas atitudes e
comportamentos.
Porém, foi a crítica que considerou a complexidade do todo como a “[...] da relação
homem-natureza e questionar o modelo econômico vigente [...]” (p.40). Assim, ao
apresentarem estas três vertentes, explanam a coalizão com a vertente crítica visto que, para os
autores, formar uma sociedade na EA deve comtemplar “[...] pressupostos não apenas técnicos,
mas políticos, éticos e ideológicos, com autonomia para enfrentar os problemas sociopolíticos,
ambientais e sociais” (p.40). Mediante tais considerações, concordamos e observamos a
importância de o papel da escola considerar os elementos da vertente crítica para a formação
ambiental dos alunos.
Lindino (2015), ao tratar dos espaços em que a EA está sendo disseminada, atribui os
locais de espaços formais, espaços não formais e espaços informais. Para a autora os espaço
formal é atribuído à escola que comtempla currículos, metodologias e avaliação dos alunos,
instauradas. No que corresponde aos espaços não formais é caracterizada uma EA que é
vivenciada em diferentes espaços e que considera um pluralismo de metodologias na educação.
Além disso, os espaços não formais caracterizam o trabalho da EA nas organizações, empresas
e no governo. Por fim, no que corresponde a educação em espaços informais a autora
caracteriza como exemplo os meios de comunicação, onde retratam informações acerca da
temática EA e que não necessariamente precisam dar continuidade com projetos e formação
dos sujeitos.
Nesta ótica, apoiamo-nos em Reigota (2009), que explana que a EA não
necessariamente deve ser vivenciada apenas no ambiente de sala de aula pois, para se tornar
prazerosa ela pode transitar em espaços como a cozinha escolar no estudo sobre agrotóxicos e
transgênicos hábitos alimentares e o desperdício. Também, o uso dos terrenos que a escola
detém é um meio de ensino e aprendizagem para estudar a biodiversidade do meio que vivem.
Além disso, o autor cita os espaços de natureza preservada como os parques ecológicos e
florestas, e até mesmo as visitas em indústrias próximas. Para Reigota (2009) considerar uma
EA que considere o ambiente bem como a realidade em que o sujeito vive é essencial.
Entretanto, mesmo com propostas sobre uma melhor maneira e possiblidades de trabalhar com
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a EA na escola, Sterchile e Quinelato (2015) apontam que a EA está em embate com os
métodos pedagógicos promulgados. Por essa perspectiva, os autores aludem que a EA têm o
objetivo de não se fragmentar nas diferentes disciplinas mas, sim de fortificar a “[...] construção
do conhecimento completo [...]” (p.62) ou seja, com tal afirmação, expomos que com o uso
da interdisplinaridade a estruturação do conhecimento por parte dos alunos tornase mais
expoente, com a consideração de que a EA permeie nas demais disciplinas seja em História,
Ciências, Matemática, Português, Geográfica, Arte até mesmo em Educação Física.
No entanto, muitos docentes ficam resistentes a tais entrelaçamentos com as outras
disciplinas, contudo devem compreender que uma educação interdisciplinar entre Ciências e
as outras disciplinas proporcionará inovação, ascensão de discussões sobre os aspectos
humanos e sociais bem como, reflexões (SENCIATO; CAVASSAN, 2003).
Nesse prisma, considerar a formação dos professores para trabalhar com a EA é
fundamental. Fracalanza et al. (2005) asseveram que é importante que nesta formação o “[...]
de acesso às informações disponíveis e sistematizadas pela produção acadêmica e científica
[...]” (s/p) sejam expostas a estes para ampliar o leque metodológico com a EA em ambiente
escolar.
A partir das considerações apontadas até o momento, do percurso das leis ambientais
no país, da adoção de uma formação crítica na educação formal, que considere o ambiente que
o sujeito vive, do uso de diferentes espaços como o não formal e o informal para a educação
ambiental, da ação interdisciplinar e da importância da formação do professor, o conhecimento
das leis como tema integrante da EA deve se contextualizar como algo necessário em todos
os níveis de ensino da educação básica.
Visto, que para o aluno se tornar um cidadão consciente sobre o que é meio ambiente,
como preservá-lo, quais as consequências sem sua preservação, ser crítico e atuante nas
decisões acerca do mesmo, é imprescindível o conhecimento da legislação. A escola tem
importante papel, para que o aluno se fortaleça na participação e conhecimento das políticas
voltadas para o meio ambiente e a EA pois, são elas que norteiam os rumos da ações sobre a
temática.

3. O TRABALHO COM A LEGISLAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
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Indubitavelmente, faz-se necessário uma reflexão acerca do trabalho pedagógico com
a EA no ambiente escolar acerca da legislação ambiental no qual, é uma política pública.
Diante disso, Sorrentino et al (2005) elucidam que a política pública pode ser definida pelo
conjunto formal e informal que por deter um poder faz a resolução pacífica dos conflitos, além
de melhorar o bem comum. No país, os autores indagam que muito existe o pensamento de
que leis elaboradas pela política pública correspondentes ao meio ambiente não são efetivadas.
Todavia, as leis de cunho ambiental estão também dispostas para questionamentos
e no ambiente escolar os mesmos podem surgir com ricas contribuições, novos olhares e
sugestões por parte dos alunos. Além disso, é importante salientar que a EA está vinculada
as políticas públicas promulgadas pela legislação.
De acordo com Alves (2011), a EA e a leis em torno dela, são elementos intrínsecos,
e por meio da educação que os cidadãos compreenderam que as lei tem por objetivo não
apenas reprimir condutas indesejáveis, mas trazer direitos à sociedade. A partir da educação
é possível assegurar a compreensão de tais aspectos e evitar que o homem perca sua
liberdade ao não respeitar às leis. Sendo assim, Duarte (2011) ressalta:
Uma educação que não contempla o conhecimento e a crítica da legislação
sobre o meio ambiente, não atende de maneira plena uma condição de
educação ambiental, porque as leis fazem parte da organização social
humana, e ignorar a necessidade de seu conhecimento é levar o
cidadão ao risco de incorrer em ilícito/crime ambiental (p.31-32, grifos
nossos).

Por fim, é necessária a compreensão que três vieses são responsáveis pela legislação no
que tange à EA sendo: o Ministério da Educação (MEC), Ministério do Meio Ambiente
(MMA) e o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) (SORRENTINO, 2005).
Entretanto, mesmo com uma legislação ambiental brasileira completa, esta não tem surtido
resultados positivos na contenção da degradação do meio ambiente. Assim, são necessários
mecanismos para alcançar a enculturação do sujeito em relação a sustentabilidade, respeito e
a legislação ambiental (ZAMIAN, 2007). Assim, a escola tem o papel de realizar essa
enculturação formando cidadão sabidos, com novas percepções, críticos e atuantes frente a
legislação ambiental inseridas em espaço nacional,
Com tais considerações, o trabalho com a legislação ambiental como eixo relação a
EA pelo professor e alunos no espaço escolar é um poderoso campo de diálogo, de grande
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potencial para promover a crítica na realidade social e acerca de como as leis instauradas se
apresentam. Além disso, diante de tal abordagem de acordo com Duarte (2014) há uma certa
“biologização” neste campo, que faz com que muitos professores acabem por se equivocar ao
pensar que a EA perpassa apenas a educação ecológica no sentido mais puro da palavra.
Essa condição leva o professor a pensar na impossibilidade de uma educação para
além do plano ecológico, tornando a tarefa de aprender e ensinar as leis algo extremamente
impossível. Focando assim, em atividades escolares embasadas em textos, passeios, vídeos.
Em ressalva não que essas formas de aprendizagem não são importantes, todavia ter aulas
onde o professor leve as leis, documentos onde estas se encaixam, e que os alunos aprendam
sobre o que elas explanam, que possa ser motivado a sugerir novos encaminhamentos
políticos para mudanças de leis ambientais é de favorável valor.
Por ser um tema transversal é neste sentido que se percebe a necessidade de uma
EA que contemple a legislação ambiental e uma possibilidade de reflexão baseada nos
fundamentos epistemológicos e pedagógicos dessa disciplina.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, entende-se que a Legislação Ambiental para sua instauração no país,
percorreu por congruentes discussões até a sua construção. Desse modo, a mesma acompanha
um dos objetivos da EA, do qual prioriza a disseminação do conhecimento essencial para a
preservação do meio ambiente. Com discussões em sala de aula sobre as leis vigentes acerca
do meio ambiente, será possível ampliar o olhar do estudante para as questões ambientais.
Nesse pressuposto, a EA no contexto escolar, adentra como um conteúdo preponderante que
pode aliar o ensino das leis ambientais e fomentar uma reflexão acerca dos aspectos que
envolvem a relação homem-natureza.
Além disso, como ponto principal deste artigo, destacamos que as leis ativas acerca do
meio ambiente sejam debatidas com os alunos pelo professor, para que apontem suas críticas,
possíveis mudanças e que embasem novos diálogos e olhares futuros de preservação e
sensibilização. Por esse panorama, apenas dispor de sensibilizar os alunos para a preservação
do ambiente que vivem, por meio da EA, pode não ser a única forma de trabalhar na formação
do sujeito critico. Acredita-se que o primeiro passo seja a compreensão da Legislação

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Ambiental, como o intuito de propor um trabalho diferenciado em sala de aula, que prime por
envolver os aspectos políticos de ação e preservação do meio ambiente.

7.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, G.F. Multi, inter e transdisciplinaridade na educação ambiental. 2011.
Disponível em: <http://www.diritto.it/docs/32633-multi-inter-e-transdisciplinaridadenaeduca-o-ambiental>. Acesso em: 05 Jun. 2019.
BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Brasília: Presidência da República. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm >. Acesso em: 02 Jun. 2019.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
> . Acesso em: 05 maio 2019.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Presidência da
República.1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br/.../constituicao/constituiçao.htm>.
Acesso em: 02 Jun. 2019.
BRASIL. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. 2013. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548d
-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 09 jun. 2019.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional de Educação Ambiental –
ProNEA, 3.a ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005.
BRASIL. Parâmetros Nacionais Curriculares: Ciências Naturais. 1997. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro04.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2019.
DAL MAGRO, E. C. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado: Em busca da construção de uma nova racionalidade ambiental.
Dissertação (Mestrado em Direito) PUC – PR/UNIOESTE. Novas Edições Acadêmicas,
Marechal Cândido Rondon, 2014.
DUARTE, R. M. Legislação Ambiental, Educação Ambiental e Formação do Sujeito
Ecológico. Monografia (Curso de Especialização do Programa de Pós-Graduação em
Educação Ambiental). UFMS, Santa Maria, 2014.
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Direito Ambiental Internacional e Biodiversidade.
Revista CJF. n. 8, 1999.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

FRACALANZA, Hilário et al. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: Panorama
Inicial da Produção Acadêmica. 2005. Disponível em:
<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9162/4601>. Acesso em:
09 jun. 2019.
GOMES, Alessandro. Legislação Ambiental e Direito: Um olhar sobre o artigo 225 da
Constituição da República Federativa do Brasil. Revista Cientifica Eletrônica de
Administração, Garça, v.8, n.14, 2008.
LANGE, M. B. R. A conservação da natureza: Conceitos e breve histórico. In: RIOS,
Aurélio Virgílio Veiga; IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney (Org.). O direito e o
desenvolvimento sustentável: curso de direito ambiental. São Paulo: Pierópolis; Brasilia,
DF: IEB - Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2005.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. São Paulo:
Alternativa, 2004
LINDINO, Teresinha Corrêa. A Educação Ambiental e seus escopos formal, não formal e
informal. In: LINDINO, Teresinha Corrêa (Org.). Educação Ambiental: outros discursos,
distintos olhares. Cascavel: Edunioeste, 2015. Cap. 3. p. 45-60.
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 30 ed. São Paulo: Editora
Malheiros, 2005.
MENDONÇA, P.R. (Org.) Educação Ambiental Legal. Secretaria de Educação
Fundamental. Ministério da Educação. Brasília: Ministério da Educação, 2004.
PONCIO, Anna Paula; SILVA, Leandro Couto da. Teorias sobre a Educação Ambiental. In:
LINDINO, Teresinha Corrêa (Org.). Educação Ambiental: outros discursos, distintos
olhares. Cascavel: Edunioeste, 2015. Cap. p. 29-44.
REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2009.
SENCIATTO, Tatiana; CAVASSAN, Osmar. Para além da razão: reflexões sobre o
papel das emoções e das aulas de campo em ambientes naturais no ensino de ciências e
em Educação Ambiental. In: TALAMONI, Jandira L. B; SAMPAIO, Aloísio Costa
(Org.). Educação Ambiental: da prática pedagógica à cidadania. São Paulo: Escrituras,
2003. p. 41-58.
SILVA, T. C. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Âmbito Jurídico. 2009.
SORRENTINO, Marcos et al. Educação ambiental como política pública. Educação e
Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p.285-299, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n2/a10v31n2>. Acesso em: 09 jun. 2019.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

STERCHILE, Adriela; QUINELATO, André Luis. A Educação Ambiental no Ensino
Fundamental. In: LINDINO, Teresinha Corrêa (Org.). Educação Ambiental: outros
discursos, distintos olhares. Cascavel: Edunioeste, 2015. Cap. 4. p. 61-71
ZAMIAN, M. Uma perspectiva histórica da evolução da legislação florestal brasileira.
2007. Universidade Metodista de Piracicaba. [on lne]. Disponível em:
<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/5mostra/5/155.pdf>. Acesso em: 05
Jun. 2019.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

ELABORAÇÃO DE GELEIA DE LARANJA COM APROVEITAMENTO
INTEGRAL DA FRUTA: ATENDENDO À DEMANDA DE UMA AGROINDÚSTRIA
DE PATO BRANCO - PR
ELABORATION OF ORANGE JELLY WITH INTEGRAL FRUIT ADEVENTION,
SERVING THE DEMAND OF AN AGROINDUSTRIAL OF WHITE DUCK – PR
Ana Paula de Cesaro 1
Sara Pâmela Kapazi 2

Grupo de Trabalho 7: SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR; CULTURA
ALIMENTAR: INTERFACES NOS CONTEXTOS RURAIS E URBANOS
Resumo: A laranja é um fruto encontrado mundialmente, rica em nutrientes como vitamina C,
B e A, além de potássio, cálcio, magnésio, enxofre e silício. Esse fruto pode ser degustado de
diversas maneiras, in natura ou minimamente processado. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver uma geleia de laranja com aproveitamento integral evitando o desperdício da fruta
em uma agroindústria familiar do município de Pato Branco - PR. A geleia foi submetida a
análise sensorial e intenção de compras, análise bromatológica de XXX, e análise
microbiológica. A análise sensorial apresentou 63% estando, pois alguns avaliadores indicaram
não apreciar laranja, independente da forma de consumo. Os resultados obtidos na análise
bromatológica foram pH 5, estando alto para a produção de geleia, e a acidez titulável
19,68±0,45, estando fora dos padrões desejáveis para o processo de geleificação. No presente
estudo a geleia apresentou baixo resultado na intenção de compras que será possível corrigir e
assim a produtora terá um produto de qualidade com boa aceitação.
Palavras-chave: análise sensorial, análise bromatológicas, análise microbiológica, frutas cítricas.
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Abstract: Orange is a fruit found worldwide, rich in nutrients such as vitamin C, vitamin B and
vitamin A, as well as potassium, calcium, magnesium, sulfur and silicon. This fruit can be tasted
in many ways being in natura or minimally processed. The purpose of this work was to develop
an orange jelly using the whole of the residues avoiding the fruit waste in a family farming in
the municipality of Pato Branco. The jelly was submitted to sensory analysis and purchase
intention, which presented 63%, being below the acceptable rate of 70%, as some evaluators
indicated that they did not appreciate orange. The results obtained in the bromatological
analysis for pH 5 were high for the production of jelly and the titratable acidity was at 19.68 ±
0.45, it is known that the acidity is fundamental for the gelling process, the acidity of the orange
was not adequate, therefore should have been corrected before the beginning of the cooking of
the jelly, a simple process that could have improved the results of the sensory, purchase
intention and bromatological analyzes. In the present study the jelly presented low result in the
intention of purchases that it will be possible to correct and thus the producer will have a
product of quality with good acceptance.
Key words: sensorial analysis, bromatological analysis, microbiological analysis, citrus fruits

1.

INTRODUÇÃO
Os alimentos cítricos são originais da Ásia meridional, cultivados em jardins da

Babilônia, os quais foram trazidos pelos portugueses para o Brasil, e atualmente existem na
maioria dos municípios brasileiros. A laranja é originada do Himalaia, região compreendida
entre o nordeste da Índia e sudoeste da China meridional, pouco se conhece sobre como foi a
disseminação da fruta pelo mundo, provavelmente foi trazido pelos europeus e cultivada na
América Central (CESPEDES e ANGEL, 1999; GOMES, 2007).
O crescimento dos frutos passa por três estágios sendo o período de divisão celular,
período de aumento celular e período de maturação. No período de maturação, a um aumento
de ácidos no fruto ocorrendo assim mudanças em seus compostos químicos. A laranja contém
88% de água e 12% de carboidratos. Dentre eles destacam-se a frutose, a glicose e a sacarose,
o que caracteriza esta fruta como um alimento energético. Possui ainda fibras solúveis e
insolúveis, que atuam no metabolismo de glicídios e lipídios e no estímulo peristáltico,
respectivamente. Além de vitamina C, a laranja também é fonte de vitamina B e A, potássio,
cálcio, magnésio, enxofre e silício. A laranja pode ser consumida in natura ou processada, seja
em forma de sucos, geleias, doces ou conservas (PETRY, 2011). A legislação brasileira relata
que geleia de fruta deve ser preparada apenas com fruta, suco ou extratos aquosos das mesmas,
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podendo apresentar a fruta inteira ou seus pedaços. A fruta tem que misturar com açúcares, com
ou sem adição de água, pectina, ácidos entre outros. Essa mistura será processada até atingir
uma consistência semissólida, gelatinosa (BRASIL, 2005).
As geleias apresentam duas classificações sendo a simples em que é prepara com uma
única espécie de fruta como a geleia de laranja; e a mista que é preparada com mais de uma
espécie de fruta, por exemplo a de frutas vermelhas (morango e amoras). Para analisar a
qualidade da geleia consideram-se alguns fatores essenciais como a cor do produto que deverá
ser própria, sem adição de corantes; sabor e aroma que deverão ser naturais; consistência, pois
o produto final deverá ser semissólido, com características de gel macio; homogeneidade e
tamanho, pois o produto deverá ser homogêneo e quando contiver frutas inteiras os pedaços
deveram ser razoáveis e uniformes de tamanho; e estar isentos de defeitos (BRASIL, 2005).
O produto deverá estar ausente de contaminação ou dentro dos limites tolerável, sendo
obedecidos os requisitos gerais de higiene para vegetais e frutas processadas. Para avaliação do
produto final é necessário analisar a aceitabilidade no mercado para venda e compra do produto,
elaborando assim um teste sensorial utilizado para analisar e interpretar reações das
características dos alimentos com os sentidos do corpo humano, como a visão, olfato, gosto,
tato e audição, portanto a avaliação de índice de intenção de compra será estabelecida através
da análise sensorial (TEIXEIRA, 2009).
As geleias são produtos tradicionais na cultura brasileira prolongando o tempo de vida
das frutas e evitando o seu desperdício principalmente na agricultura familiar onde há uma alta
produção. A Segurança Alimentar e Nutricional propõe políticas de estímulo ao crescimento
da produção agroalimentar devendo estar associadas à promoção de formas socialmente
equitativas e ambientalmente sustentáveis de ocupação do espaço agrário, à valorização das
culturas alimentares, ao enfrentamento da pobreza rural e ao estímulo ao desenvolvimento local
e regional (TRICHES E SCHNEIDER, 2010).
Segundo a Resolução nº 26 do FNDE (BRASIL, 2013), a qual regulamenta o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 30% dos seus recursos financeiros que é repassado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), deverão ser utilizados na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural. Sendo assim este programa amplia a possibilidade de participação da agricultura
familiar no mercado institucional e de promoção da segurança alimentar e nutricional
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sustentável, incentivando a produção e a comercialização de produtos pelos agricultores, além
de beneficiar os escolares, os quais recebem um produto fresco, de melhor qualidade e
condizentes com a cultura local (GREGOLIN et al,. 2018).
Diante do exposto, este trabalho foi elaborado com o objetivo de desenvolver uma geleia
de laranja com aproveitamento integral da fruta evitando o desperdício, devido à alta
produtividade de laranjas na agricultura familiar de Pato Branco-PR, assim a geleia pode
agregar valor ao produto e renda extra para o produtor, podendo ser comercializada, além de
outros espaços, nos mercados institucionais, na feira do produtor e escolas, já que a produtora
entrega semanalmente pães para três escolas de Pato Branco.

2.

DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais e Métodos
Processamento da geleia
No presente estudo utilizou-se a laranja pera para a elaboração da geleia, pois as
laranjas do céu e champagne , produzidas na propriedade, não foram encontradas no comércio
local e as variedades produzidas pela família de agricultores ainda não estavam adequadas para
a colheita, pois amadurecem no período de junho e julho529. Quando produzida a geleia as
mesmas ainda estavam em fase de desenvolvimento do fruto. Os ingredientes utilizados para
desenvolver a geleia de laranja com aproveitamento integral da fruta foram a laranja pera,
açúcar e água. As etapas para processamento da geleia incluem: I) higienização das frutas;II)
retirada das sementes; III) deixar a fruta de molho em água potável por 24 horas; IV) desprezo
da água, corte uniforme das frutas e pesagem; V) adição de água na proporção de 6 xícaras
levando a fogo médio até a amolecimento da casca; VI) desprezo da água e pesagem; VII)
adição de açúcar na mesma proporção de frutas; VIII) aquecimento em fogo durante duas horas
ou até atingir a consistência de gel; IX) envaze ainda quente em recipiente de vidro esterilizado;
V) identificação do produto e armazenamento em local arejado.

529

O presente estudo desenvolveu-se durante estágio supervisionado em Desenvolvimento de Produtos do curso
de Nutrição da Faculdade de Pato Branco – FADEP, entre os meses de fevereiro a junho, destarte não foi possível
aguardar o tempo de maturação das específicas variedades da laranja.
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Análise sensorial
Na sequência, realizou-se a análise sensorial e de intenção de compra do produto, com
70 avaliadores não treinados. A avaliação sensorial foi por meio de escala de 9 pontos (1Desgostei muitíssimo; 2- Desgostei muito; 3- Desgostei moderadamente; 4- Desgostei
ligeiramente; 5- Nem gostei, nem desgostei; 6- Gostei ligeiramente; 7- Gostei moderadamente;
8- Gostei muito; e 9- Gostei muitíssimo) sobre os aspectos cor, aroma, sabor, consistência e
aspecto geral. A intenção de compra para o produto desenvolvido, foi avaliada a partir de escala
de 5 pontos (1- Certamente não compraria; 2- Provavelmente não compraria; 3- Tenho dúvidas
se compraria; 4- Provavelmente compraria; 5- Certamente compraria). Ainda, na ficha de
análise destinou-se espaço

para comentários e justificativas caso o provador julgasse

necessário.

Análises físico-químicas e análises microbiológicas
A geleia foi submetida aos seguintes testes físico-químicos: determinação do teor de
umidade e cinzas por método gravimétrico segundo a Association of Official Analytical
Chemists – AOAC (1984); Os açúcares redutores, açúcares totais e pH foram determinados
através das Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985); ºBrix medido por refratômetro
analógico; as fibras alimentares foram determinadas pela Tabela de Composição Nutricional
dos Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE, 2011). A análise microbiológica foi elaborada a
fim de identificar a presença de bolores e leveduras, para isto utilizou-se a metodologia da
Instrução Normativa 62 de 26/08/2003 – MAPA (BRASIL, 2003).
A análise sensorial e análise bromatológica do produto foram realizadas no
Laboratório de Técnica Dietética e Bromatológia da Faculdade de Pato Branco – PR (FADEP),
as análises microbiológicas foram realizadas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná
- UTFPR campus de Pato Branco, no período de abril e maio de 2019.
2.2 Resultados e Discussão
Análise sensorial e intenção de compra
De acordo com Moretti (2007), a análise sensorial é a resposta transmitida pelos
indivíduos às várias sensações que se originam de reações fisiológicas e são resultantes de
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certos estímulos, gerando a interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos. Essa
técnica é importante, pois avalia a qualidade do produto e aceitação do público.
Na figura 1 pode-se observar o percentual de aceitação de cada item analisado a saber,
cor, aroma, sabor, consistência e aspecto geral. No aspecto cor observa-se que o atributo gostei
muitíssimo foi o mais citado com 40,26 %, seguido pelo atributo gostei muito com
29,87%, em sequência apareceram os atributos gostei moderadamente com 22,08 %, gostei
ligeiramente com 6,49 % e nem gostei, nem desgostei com 1,30 %. Portanto aceitação do produto
pelo aspecto cor foi de 98,70 %.
Quanto ao aspecto aroma, o atributo gostei moderadamente aparece em primeiro lugar
com 23,38 %, na sequência aparece o atributo nem gostei, nem desgostei com 19,48 %, gostei
muitíssimo com 16,88 %, gostei ligeiramente com 15,58 %, gostei muito com 11,69 %,
desgostei ligeiramente com 7,79 %, desgostei moderadamente com 3,90 % e desgostei muito
com 1,30 %. Sendo assim, a aceitação do produto pelo aspecto aroma foi de 67,53 %.
Quanto ao sabor, gostei moderadamente é o mais citado com 25,97 %, seguido por
gostei muitíssimo com 23,38 %, gostei muito com 15,58 %, nem gostei, nem desgostei com
11,69 %, gostei moderadamente com 13,39, desgostei ligeiramente, desgostei moderadamente
e desgostei muito com 3,90 cada e por último desgostei muitíssimo com 1,30 %. O aspecto
sabor obteve um percentual de aceitação de 75,32 %. Para o aspecto consistência, o atributo
gostei muito, se sobressaiu com 37,66 %, na sequência aparece o atributo gostei muitíssimo
com 28,57 %, gostei moderadamente com 16,88 %, nem gostei nem desgostei com 6,49 %,
gostei ligeiramente com 5,19 %, desgostei ligeiramente com 2,60 %, desgostei muito e
desgostei muitíssimo com 1,30 % cada. Para o aspecto consistência a aceitação total foi de
88,31 %.
Para o histograma o aspecto geral apresenta os atributos gostei muito, gostei
moderadamente e gostei muitíssimo em destaque, com percentuais de 27,27 %, 23,38 % e 22,08
% respectivamente, na sequência aparece o atributo nem gostei, nem desgostei com 12,99 %,
gostei ligeiramente com 9,09 %, desgostei ligeiramente com 2,60 % e desgostei muito e
desgostei muitíssimo com 1,30 % cada. De modo geral, o percentual de aceitação do produto
desenvolvido foi de 81,82 %.
Os resultados obtidos a partir da análise de intenção de compra da geleia de laranja
(Figura 2), sugerem que o produto tem potencial de mercado, sendo que 21% afirmou que
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certamente compraria; 42% provavelmente compraria; e 23% tendo dúvidas se compraria, ou
seja 63% das pessoas que avaliaram comprariam a geleia de laranja. Somente 10% afirmou que
provavelmente não compraria e 4% disse que certamente não compraria. Importante ressaltar
que dentro desses 4% que não comprariam justificaram que não gostam de laranja ou não
gostam de geleia, portanto acredita-se que produto possui potencial para comercialização.

Figura 1- Percentual de aceitação da análise sensorial.

Segundo Cunha, Reineri e Loss (2015) é considerado um índice de aceitabilidade (IA)
com boa repercussão igual ou superior a 70%, porém a geleia de laranja integral apresentou
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63% de índice de aceitabilidade, estando abaixo do determinado como aceito. Os avaliadores
assinalaram que certamente não comprariam, no entanto justificaram a nota esclarecendo que
não apreciam o sabor da laranja. Os avaliadores que indicaram que provavelmente não
compraria relataram um amargor da casca da laranja. Os avaliadores que indicam que teriam
dúvidas se comprariam, justificaram que a geleia estava com gosto da laranja muito forte, se
tornando enjoativa, um dos comentários relata que a casca está interferindo no sabor da geleia.

Figura 2- Percentual de intenção de compra

3.2 Análises bromatológicas
Na Tabela 1, estão expostos os valores encontrados nas análises bromatológicas da
geleia de laranja com aproveitamento integral da fruta. O valor de umidade foi de 14,56 ± 0,49,
valor abaixo do encontrado por Caetano, Daiuto e Vieites (2012) em seu estudo sobre geleia
com polpa e suco de acerola, cujo percentual de umidade foi de 29,79 ± 0,10, o que pode se
justificar devido ao aproveitamento integral da fruta. Para os teores de cinzas os resultados da
geleia de laranja integral é de 0,14 ± 0,04 valor também se encontra a baixo do encontrado no
artigo de Damiani et al. (2009), qual analisou a geleia de manga com casca e com polpa no qual
obteve o valor de 0,32 ± 0,01 para cinzas.
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Os valores encontrados na análise de açúcares redutores é de 29,05 ± 0,1 e os açúcares
totais indicou 80,39 ± 0,2 para a geleia estudada. No estudo de Caetano, Daiuto e Vieites (2012),
os valores encontrados na geleia de acerola para açúcar redutor ficou entre 24,77 ± 1,26 á 32,55
± 0,82 e os açúcares totais encontrados é de 62,30 ± 1,04 á 60,88 ± 1,44. Na analise de fibras
alimentares na geleia de laranja em 100 gramas encontrou-se 2,35 gramas de fibra alimentar.
Estes valores estão próximos da geleia de cagaita elaborada por Santos et al. (2012), onde em
100 gramas de geleia encontrou o valor de 1,56 g de fibras alimentares totais. Porém a diferença
no valor de fibras alimentares está relacionada ao produto utilizado como base para a produção
da geleia.
Tabela 1.- Resultados obtidos nas análises bromatológicas da geleia de laranja com aproveitamento integral da fruta
Análises
Resultados
Umidade (%)
Cinzas (%)

14,56 ± 0,49
0,14 ± 0,04

Açúcares redutores

29,05 ± 0,1

Açúcares totais

80,39 ± 0,2

Fibras alimentares 100g

2,35

A Tabela 2 apresenta os valores para controle de qualidade da geleia estudada, sendo
eles: pH, ºBrix e acidez titulável. A análise de pH da geleia de laranja integral apresentou pH
5, comparado com o estudo de Caetano, Daiuto e Vieites (2012) para o valor encontrado na
geleia com polpa e suco de acerola, o pH foi de 3,42 a 3,48. Relata-se que as geleias apresentam
em geral pH entre 3 e 3,5 sempre acima de 3,0, porque pH abaixo pode causar sinérese no
produto, logo o aumento do pH na produção de geleia de acerola não prejudicou a qualidade
da mesma, pois obteve, boa aceitação na análise sensorial. Sendo assim o pH da geleia de
laranja integral, desenvolvida, deveria estar inferior a 0,5 para hidrolisar os açúcares não
redutores a açúcares redutores modificando a consistência de gel.
Nesse estudo a geleia de laranja elaborada apresentou 71,5 ºBrix. Assis et al. (2006),
encontraram os valores de 71,86 ºBrix na geleia de caju, após 60 dias de fabricação. Já Santos
et al. (2012) em estudos sobre a geleia de cagaita encontraram o valor de 41,2 ºBrix. Segundo
Santos et al. (2012) o percentual acidez não deve exceder 0,8%, em seu estudo analisou a geleia
de cagaita que apresentou 1,28 +- 0,18 de acidez titulável. No presente estudo foram
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encontrados os seguintes valores na acidez titulável 19,68, portanto o percentual de sólidos
solúveis foi de 3,63, estando acima do percentual recomendado.
Tabela 2 - Controle de qualidade da geleia laranja
Análises

Resultados

Ph
ºBrix

5,00
71,5

Acidez titulável

19,68

Analise microbiológica
Os resultados da avaliação dos parâmetros de qualidade microbiológica analisados da
geleia de laranja com aproveitamento integral apresentaram <10,0 UFC/g para bolores e
leveduras onde foi utilizadado a metodologia Intrução Normativa 62 de 26/08/2003 - MAPA
(BRASIL, 2003). De acordo com os padrões exigidos pela Anvisa através da Resolução nº 12,
de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), as geleias podem apresentar contagem de tolerância de <
10,0 UFC /g, portanto o produto apresentou qualidade de acordo com a legislação vigente.

3. CONCLUSÃO
A geleia elaborada apresentou resultados significativos na análise sensorial, porém na
análise de intenção de compra o percentual ficou abaixo do valor recomendado de 70%, para
ser um potencial produto comercializado. No que tange as análises bromatológicas, sabe-se que
a acidez é fundamental para o processo de geleificação, no entanto a acidez da laranja utilizada
não estava adequada, sendo que a correção deveria ter ocorrido antes do início da cocção da
geleia, processo simples que poderia ter melhorado os resultados das análises sensoriais, de
intenção de compra e bromatológicas. A análise microbiológica estava adequada dentro do que
determina a legislação vigente. De modo geral, o presente estudo foi de grande valia e agregou
conhecimento teórico e prático as envolvidas, sendo possível produzir na agroindústria familiar
na época de safra e que acidez esteja correta.
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MOVIMENTO INDÍGENA – NOVAS PERSPECTIVAS E FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO DO POVO GUARANI
INDIGENOUS MOVEMENT - NEW PERSPECTIVES AND FORMS OF
ORGANIZATION OF THE GUARANI PEOPLE
Elisa Koefender530

Grupo de Trabalho: Movimentos Sociais, Reforma Agrária e Resistência no Campo
Resumo
As nações indígenas sofreram diversas formas de ataque, culminando com devastação de várias
etnias ao longo dos séculos. Inúmeras formas de organização vieram de iniciativas
nãoindígenas, impondo aos mesmos alternativas que não tiveram sucesso. A organização do
movimento indígena, vem sendo cada vez mais apropriada pelos mesmos, inclusive, adotando
ferramentas não indígenas para a própria organização. Este trabalho buscou estudar algumas
formas de organização do movimento indígena, com foco no Guarani, através de métodos não
indígenas para reivindicar seus direitos. Este trabalho demonstrou que a formação de comissões,
associações, acesso às universidades, candidaturas políticas, acesso às redes sociais, vem sendo
atualmente amplamente utilizados para organização da luta.
Palavras-chave: organização, movimento social, guarani, interatividade.
Abstract
Indigenous nations have suffered various forms of attack, culminating in the devastation of
various ethnic groups over the centuries. Numerous forms of organization came from
nonindigenous initiatives, imposing the same alternatives that did not succeed. The
organization of the indigenous movement has been increasingly appropriated by them,
including adopting non-indigenous tools for the organization itself. This work sought to study
some forms of organization of the indigenous movement, focusing on the Guarani, through non
- indigenous tools to claim their rights. This work demonstrated that the formation of
commissions, associations, access to universities, political candidacies, access to social
networks, are currently widely used to organize the struggle.
Key words: organization, social movement, Guarani, interactivity.
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1. INTRODUÇÃO

Após as primeiras abordagens à indígenas nas Américas, vários foram os conflitos e
as formas de ação e reação destas nações. De maneira categórica, o grande interesse,
principalmente por parte dos europeus, sempre foi o domínio do território, seja pelo espaço
físico (o uso da terra e exploração da natureza), mas também e principalmente o poder político,
social e cultural.
Com as primeiras tentativas de domínio, na sua maioria violentos, buscando o
extermínio, e a ação de doenças advindas da Europa, as populações indígenas sofreram com o
desaparecimento de algumas etnias e a diminuição drástica de indivíduos. No Brasil estima-se
que existiam cerca de 4 milhões de pessoas indígenas no período pré-colombiano, caindo para
896 mil indivíduos em 2010 ano (IBGE, 2010).
Decorrente os primeiros contatos, no Brasil Colonial, indígenas ainda passaram pela
escravidão, mesmo após a sua proibição com a Carta Régia de 1570, exigida por Jesuítas, ou
mesmo ainda, após 1757, quando Marques de Pombal estabeleceu um conjunto de
transformações na administração colonial, entre elas a extinção da mão de obra escrava
indígena. Recentemente tem-se notícias de mão de obra escrava indígena, como por exemplo
na colonização do oeste paranaense ou então no trabalho em fazendas no Mato Grosso. Ou seja,
percebe-se que pouco mudou com o passar dos tempos (SUED, 2015). Este fato também é
descrito por MARTINS (2019), em entrevista ao “Le Monde Diplomatic Brasil”, ao chamar de
“a Terceira Escravidão”, fatos como “retenção de documentação pessoal com o fim de reter o
trabalhador no local de trabalho”, a “submissão do trabalhador a trabalho exigido sob ameaça
de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária” a “manutenção de segurança
armada com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho em razão de dívida contraída com
o empregador ou preposto”.
De qualquer forma, tanto Jesuítas, na busca de catequizar indígenas, ou então, num
período histórico mais recente, o Serviço de Proteção ao Índio, tinha como objetivo principal,
incentivar a introdução de indígenas à cultura e sociedade não-índia, como por exemplo a
criação programas para tornar indígenas camponeses (BRANT DE CARVALHO, 2016).
Mesmo com todo esse esforço, a grande questão sempre foi o domínio do território,
em vários aspectos. Nesta situação os indígenas da América, bem como aqueles que se
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encontravam e se encontram em território brasileiro, levaram desvantagem e foram perdendo
aspectos de sua cultura, espiritualidade, modo de vida e o mais importante, o domínio do espaço
territorial e a relação com a natureza, que de fato lhe traz identidade.
Ao longo dos anos, iniciaram algumas tentativas de “resolver” a questão, com a criação
de reservas e demarcações, de certa forma, delimitando o espaço dos indígenas e liberando o
restante da área para a colonização. Algumas reservas surgiram em 1915, no estado do Mato
Grosso do Sul, gerenciados pelo Serviço de Proteção do Índio (TROQUEZ, 2006) e mais
recentemente, em 1961, no Parque do Xingu. Ainda neste período foi criada a FUNAI, em 1967,
cujo intuito seria proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil (SUED, 2015).
Em 1972, no Brasil, a igreja católica muda a forma de abordagem ao indígena, criando
o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que tem como objetivo testemunhar e anunciar
profeticamente a Boa-Nova do Reino, a serviço dos projetos de vida dos povos indígenas,
denunciando as estruturas de dominação, violência e injustiça, praticando o diálogo
intercultural, inter-religioso e ecumênico, apoiando as alianças desses povos entre si e com os
setores populares para a construção de um mundo para todos, igualitário, democrático,
pluricultural e em harmonia coma natureza, a caminho do Reino definitivo (CIMI, 2018).
Numa outra linha de atuação, o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), criado em 1979,
buscando realizar ações e projetos voltados aos interesses e necessidades dos povos indígenas,
a partir de seus próprios princípios e conhecimentos, visa alternativas de futuro. Com uma
intervenção contínua, pontuada por atividades definidas pelo contexto político e social dos
povos indígenas, os focos do trabalho indigenista do CTI são: reconhecimento dos direitos
territoriais dos povos indígenas, valorização das suas referências culturais e proteção e manejo
ambiental das suas terras (CTI, 2019).
Ainda assim, as formas de organização de alguma pretensão em se reparar injustiças
acometidas contra os povos indígenas, conhecidas até então, partiam do Estado (mesmo que
contra os interesses dos indígenas), ou da sociedade organizada, em igrejas e demais grupos
não-indígena que sentiam a necessidade de intervenção, no sentido de levar algum tipo de
resistência aos mesmos. Os próprios indígenas do Brasil, organizaram-se através de movimento
social, entendendo como movimento social como ações sociais coletivas de caráter
sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar
suas demandas (GOHN, 1997).
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Este trabalho teve como objetivo elencar e compreender, algumas, das diversas formas
encontradas pela nação Guarani para organizar o movimento indígena, utilizando-se de
ferramentas não-indígenas, na busca pela demarcação das terras tradicionais, bem como demais
direitos garantidos na constituição, como educação, moradia, saúde, alimentação, assessoria
jurídica, entre outras.

2. DESENVOLVIMENTO
Dentre os vários povos absurdamente lesados pelo processo de colonização, estão os
Guarani, que se localizam, em sua maioria, na região sul do Brasil, mas também em São Paulo
e Rio de Janeiro, sem citar a presença deles em países vizinhos, como Paraguai e Argentina. O
povo Guarani, também sofre e sofreu com a abordagem truculenta, com doenças, com a
escravidão, com as tentativas de violações da cultura e religiosidade. Fisicamente, sofreram
com a fronteira imposta, dividindo os povos, dificultando o ir e vir dos mesmos, e ainda com o
alagamento de suas terras pela Usina Hidroelétrica Binacional de Itaipu. Mas, assim como os
demais, o maior prejuízo se dá na violação do direito à terra, ao território originário, atualmente
muito degradado pelo agronegócio (CGY, 2017).
Com 112 áreas regularizadas, homologadas e/ou delimitadas; e outras 42 áreas em
estudo, nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Tocantins e Amazonas (FUNAI, 2019), os Guarani
têm encontrado grande enfrentamento junto à setores do agronegócio para conseguirem dar
seguimento à outros processo de demarcação. Enquanto isso milhares de famílias sobrevivem
em acampamentos, improvisados, expostos à própria sorte e violência (CGY, 2017).
Até então, entidades não-índias (indigenistas, mas não oriundas da organização dos
próprios índios) e governamentais, como a FUNAI, CIMI e CTI tem atuado junto aos Guarani,
auxiliando, cada uma delas dentro de seus propósitos, na busca pela demarcação de terras e
demais demandas do povo Guarani. Porém, atualmente, com o avanço da tecnologia e com a
compreensão da cultura não-indígena, os próprios guarani têm intensificado a organização
interna da luta pela terra, utilizando muitas vezes, ferramentas burocráticas, próprias da
organização social do Juruá (não-indígenas em guarani).
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Após todo o processo de colonização e as tentativas de entidades públicas e entidades
não governamentais em “contribuir” na organização dos povos indígenas no Brasil, os próprios
indígenas tomam a iniciativa de fazê-lo, das mais variadas formas possíveis. Utilizando-se,
inclusive, de métodos não-indígenas, para levar até a sociedade de seus países e para o exterior
a sua realidade e problemas, numa tática clara de reverter dentro do possível a situação
calamitosa em que se encontram, e que, se arrasta por séculos.
2.1 – Materiais e Métodos
Para este trabalho, segundo Gil (1991), fez-se uma pesquisa qualitativa, exploratória
(bibliográfica e entrevista) sobre as entidades e demais formas acessadas por indígenas Guarani
para contribuir na organização da luta pela terra, saúde, educação, alimentação, segurança, entre
outras reivindicações. Para tanto buscou-se identificar conteúdos da internet que se relacionam
com a questão indígena, especificamente o Guarani no Brasil. Nesta pesquisa, buscou-se
entender a forma de atuação e objetivos, tanto de organizações formadas por indígenas, quanto
organizações de apoio à causa indígena ou mesmo entidades governamentais.
Além da fundamentação teórica, realizou-se uma entrevista (história oral), com o
cacique Ilson Soares, da Tekoha (aldeia) Yhovy, do município de Guaíra – PR, no mês de
janeiro de 2019, através de aplicativo de “whatsapp”. Esta metodologia foi utilizada para
compreender os acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida e outros aspectos que
envolvam a organização do movimento indígena através de metodologias “não indígenas”
(CPDOC, 2019).

2.2 – Resultados Alcançados
A partir da pesquisa realizada, percebeu-se que o Guarani se organiza desde um contexto
mais amplo do que apenas o território brasileiro, organizando-se através de movimento social,
compreendido aqui como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que
viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (GOHN,
2008). Indígenas Guarani do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, criaram o “Consejo
Continental de la Nacion Guaraní - CCNAGUA, em 2010, no III Encontro Continental da
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Nação Guarani, realizado em Assunção – PY, como um grande conselho composto por
representantes da nação Guarani dos quatro países, tendo como sua instância máxima uma
grande assembléia composta pelas bases e pelas lideranças tradicionais da nação Guarani. Desta
forma, alicerçado sobre os preceitos da coletividade, o Conselho Continental pretende levar a
patamares continentais e instâncias oficiais a força da organização tradicional e originária das
nações indígenas (CIMI, 2014).
O CCNAGUA busca realizar encontros periódicos, debatendo a questão do povo
Guarani nos 4 países que a compõem. Em 2014 foi realizado um encontro com discussões
diversas, onde foi possível definir o objetivo do CCNAGUA, como sendo um espaço de
articulação política e de reivindicação de direitos junto aos Estados nacionais (CIMI,2014). Em
outubro de 2015, foi realizado o IV Encontro da CCNAGUA, no Paraguay, na Tekohá
Ka´a Kupé, cujo lema foi “Justiça, Território e Liberdade”. Neste encontro, reuniram-se 300
comunidades Guarani, do Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguay, para a aprovação do estatuto
e renovação da diretoria (PROYECTO DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN,
2015). A partir de 2015, não foram encontradas informações a respeito de novos encontros da
CCNAGUA, apenas declarações de alguns representantes da mesma, em eventos.
Segundo o CIMI (2014), com o avanço do CCNAGUA o Yvy Rupá (grande território
Guarani), foi novamente traçado no mapa, suas fronteiras se redesenham no coração de cada
Guarani, de onde ele nunca foi apagado, e nas sombras do Conselho os passos deste povo
gigante passam a trilhar estradas e caminhos comuns. Na defesa de seus direitos e na resistência
do cotidiano nenhum Guarani caminha só, junto, em cada um, mora um continente e todo um
povo o acompanha.
A nível nacional, os Guarani têm se organizado em torno da Comissão Guarani Yvyrupa
(CGY), que formou-se após uma reunião com mais de 300 lideranças políticas e espirituais,
realizada em novembro de 2006 na Terra Indígena Peguaoty, no município de Sete Barras/SP
(CGY, 2018).
Segundo Soares (2019), “a CGY contribui para o avanço das demarcações, os Mbya,
que são os Guarani do litoral Sul principalmente, formalizaram a CGY, com o objetivo de
fortalecer as lideranças e as pequenas organizações dos parentes Guarani, que seria ter um
representante dessa comissão em cada região”. A intenção é articular os caciques, as
mobilizações, realizar assembleias e encaminhamento de documentos para órgãos públicos
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responsáveis, como o senado, o Superior Tribunal Federal, o Ministério Público, a Funai e até
mesmo as prefeituras e secretarias locais. A CGY também faz a publicações sobre assuntos
ligados à luta Guarani, denunciando a realidade de injustiças no Brasil (CGY, 2017).
A mais recente assembleia realizada pela CGY ocorreu em maio de 2019, em Palhoça SC, na Terra Indígena Morro dos Cavalos. Neste evento reuniram-se mais de 500 lideranças
Guarani com representantes dos Guarani Nhandeva, Mbya e Ava de todo Sul e Sudeste do país,
também houve a participação de representantes de outras entidades indígenas, como Arpin-Sul
(Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul) e APIB (Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil), bem como a presença de demais de apoiadores. A assembleia culminou com a
elaboração da “Carta da 8ª Assembleia da Comissão Guarani Yvyrupa”, documento este que
reforça o não recuo na luta por direitos, bem como denuncia a violência sofrida nos últimos 519
anos (CGY, 2019).
Outra modalidade de organização são as associações, como é o caso da Arpinsul, que
engloba Kaigangues, Guaranis, Xetás e Xokleng. A Arpinsul buscar unir os povos indígenas do
sul do Brasil, organizando eventos e mobilizações, tanto na busca da valorização cultural, como
de aspecto sócio-político na exigência por direitos (BAPTISTA, 2014). A Arpinsul é uma
organização que faz parte de um projeto maior de organização do movimento indígena no
Brasil, a APIB (BAPTISTA, 2014). Atualmente, é comum encontrar, a nível local, aldeias que
organizam associações comunitárias para oficializar e possibilitar a entrada de recursos,
doações e/ou acesso a projetos diversos em parcerias com entidades públicas, no site Povos
Indígenas no Brasil (2019), é possível consultar as organizações existentes em todo país.
Segundo o site, estas entidades começaram a surgir na década de 1980 e a partir de 1988, com
a promulgação da nova Constituição Federal, elas se multiplicaram, no Paraná, há uma lista de
14 entidades, dentre elas 2 Guarani (Povos Indígenas do Brasil, 2019).
Saindo do universo das pessoas jurídicas, outra tática interessante que vem sendo
adotada entre os Guarani do oeste do Paraná, tem sido a escolha do cacique. Segundo o
entrevistado para este trabalho, o cacique Soares, da Tekoha Y’hovy, afirmou que:
O correto seria uma pessoa mais velha assumir como cacique, porém, pela necessidade
de diálogo com entidades e pessoas não-índias, várias aldeias têm indicado como
)
cacique, jovens que dominem o português e o guarani (SOARES, 2019 .
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Ainda segundo Soares (2019), esta tática, permite uma proximidade maior com
entidades governamentais ligadas aos diversos setores, como saúde, educação, mas
fundamentalmente, a possibilidade de denúncia da violação de direitos junto a órgãos como o
Ministério Público.
No campo da política partidária, nas eleições de 2016, segundo o site “Midiamax”
(2016), no Mato Grosso do Sul, 12 indígenas foram eleitos entre as etnias Guarani e Terena,
dentre estes, duas são mulheres. Este ainda é um campo em disputa no Brasil, haja visto, o povo
originário ainda ser tão pouco representado. O curioso é que nem sempre estes indígenas estão
vinculados à partidos, que em seu programa, defendem a causa indígena. No MS, existem
indígenas eleitos por partidos como o DEM, por exemplo (Midiamax, 2016). Para o pleito de
2018, o número de indígenas candidatos aumentou 56,47%, no total de 133 indígenas se
candidataram, elegendo de uma deputada federal e do vice-presidente do país (TSE, 2019).
O ingresso na universidade também tem sido adotado por indígenas no Brasil. Em 2013,
havia 8 mil indígenas matriculados em todo território nacional. As políticas de acesso à
indígenas nas universidades iniciaram em 1990, como uma preocupação de política pública,
quando na LDBEN/9394/96, a educação passa a ser um direito de todos. Muitos indígenas
ingressam no curso superior através de vestibular específico para indígenas. Atualmente, apesar
de todo debate e algumas conquistas, as universidades ainda representam um universo inóspito,
com diversos problemas de adaptação e conclusão dos cursos por indígenas. Porém, há uma
constatação dos pesquisadores da área quanto à escassez de informações sobre o acesso, a
permanência, a evasão e a conclusão dos cursos superiores pelos indígenas (FUSTINO,
NOVAK, SIPRIANO, 2013).
Faustino; Novak e Cipriano, (2013), apresentaram os dados fornecidos pela Comissão
Universidade para Índios (CUIA) de cada universidade estadual do Paraná, referente a
indígenas formados no ano de 2012. Foram 6 indígenas formados na Universidade Estadual de
Londrina, nos cursos de jornalismo, medicina, medicina veterinária, odontologia e serviço
social; na Universidade Estadual de Maringá, formam-se 8 indígenas, em direito, enfermagem
e pedagogia; na Universidade e Estadual de Ponta Grossa formaram-se 2 indígenas, em
pedagogia e direito; a Universidade Estadual do Centro Oeste formou 5 indígenas, em
pedagogia, serviço social e administração; a Universidade Estadual do Norte do Paraná formou
7 indígenas, em ciências biológicas, geografia, histórias, letras e pedagogia. Portanto, no total,
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28 indígenas formaram-se nas universidades estaduais do Paraná naquele ano, destes, 15
indígenas eram Guarani.
Outra ferramenta muito utilizada por todos os povos indígenas, para comunicação entre
si e para a comunicação com pessoas não-indígenas, tem sido as redes sociais. O guarani tem
aderido amplamente esta ferramenta, onde inclusive, possibilita a mobilização para
manifestações em todo o país. As entidades, como a CCNAGUA, Arpinsul, CGY, possuem
páginas no “facebook”, de maneira a facilitar a divulgação de eventos, denúncias, documentos,
aos demais indígenas e não-indígenas interessados.
Segundo Ghon (2011), os movimentos sociais são fontes de inovação e matrizes
geradoras de saberes, num processo de caráter político-social. A rede de articulação dos saberes
nos movimentos sociais tem se tornado cada vez mais interativa, atuando por meio de redes
sociais, locais, regionais, nacionais, internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos
novos meios de comunicação e informação, como a internet, mantendo a sua comunicabilidade.
Com estas novas formas de organização, percebe-se que uma tática dos indígenas
brasileiros, dentre eles o povo Guarani, é a compreensão e o contato mais qualificado do mundo
não-indígena. Porém, nos documentos das diversas entidades, fica bem claro, que mesmo
criando-se pessoas jurídicas, como ferramentas no movimento indígena, estas não devem
sobrepor suas práticas tradicionais e culturais de organização.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notoriamente os povos indígenas no Brasil não querem ficar no “esquecimento” e

abandono. A partir da percepção concreta da devastação causada pela colonização, e depois de
passados séculos, agora indígenas aderem cada vez mais a métodos não-índios de organização.
É clara a intenção de mobilizar inclusive a comunidade não-indígena a compreender o contexto
histórico devastador ao qual foram submetidos. Mesmo, com os devidos cuidados para manter
a essência cultural e modo de vida, povos indígenas de todo o Brasil e América Latina querem
mostrar ao mundo quem são e que merecem respeito e ressarcimento, dentro do possível, por
parte do Estado de cada país de dos prejuízos históricos que lhes foram causados. Desta forma,
adotaram como forma organizativa cotidiana do seu movimento social, práticas interativas que
indagam sobre a conjuntura política, econômica e sociocultural ao qual estão submetidos,
gerando a comunicabilidade necessária para avanços na busca por seus direitos.
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EM BUSCA DOS SABERES AGRÍCOLAS TRADICIONAIS DAS MULHERES
IN SEARCH OF THE TRADITIONAL AGRICULTURAL KNOWLEDGE OF WOMEN
Renata Rocha Gadelha 531

Grupo de Trabalho: GT8 – EDUCAÇÃO DO CAMPO; PATRIMÔNIO
CULTURAL E SABERES TRADICIONAIS; GÊNERO E
RURALIDADES
Resumo
As pesquisas sobre saberes agrícolas tradicionais já revelaram a sua importância como
meio de pensarmos em modelos de agricultura sustentáveis. Contudo, dificilmente,
encontramos investigações relacionadas aos saberes específicos, desenvolvidos pelas
mulheres. Este trabalho teve como objetivo realizar esta busca: de pesquisas que abordem
os saberes agrícolas tradicionais das mulheres no Brasil. As pesquisas realizadas no Brasil
sobre as mulheres no campo estão focadas em compreender as relações de gênero, sem
um aprofundamento em suas práticas agrícolas. Por outro lado, as pesquisas acerca dos
quintais produtivos, espaços que, em sua maioria, são desenvolvidos por mulheres, estão
focadas nos atributos ecológicos, não aprofundando nas questões culturais. Pesquisas
internacionais já conseguiram avançar na articulação dessas diferentes dimensões e
apontam caminhos para pesquisas futuras no Brasil.
Palavras-chave: construção de conhecimentos, relações de gênero, sustentabilidade.
Abstract
Research on traditional agricultural knowledge has already revealed its importance as a
way of thinking about sustainable agriculture models. However, it is difficult to find any
research related to the specific knowledge developed by women. The objective of this
work was to carry out this research: of research that addresses the traditional
agricultural knowledge of women in Brazil. Research conducted in Brazil on women in
the countryside is focused on understanding gender relations, without a deepening of
their agricultural practices. On the other hand, research on home gardens, spaces that
are mostly developed by women, are focused on ecological attributes, not deepening on
cultural issues. International research has already managed to advance the articulation
of these different dimensions and point out ways for future research in Brazil.
531

Doutoranda em Desenvolvimento Rural Sustentável no Programa de Pós Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PPGDRS UNIOESTE) campus de Marechal Cândido Rondon/PR. Mestra em Agroecologia e Desenvolvimento Rural
Sustentável. Graduada em Filosofia. E-mail: regadelha@hotmail.com.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Key words: knowledge building, gender relations, sustainability.

1.

INTRODUÇÃO
Este artigo faz parte de uma pesquisa maior de doutorado, na qual a autora busca

identificar se o Movimento de Mulheres Camponesas têm contribuído (e como) para que
as integrantes consigam resgatar antigas estratégias de construção de conhecimento, que
historicamente configuraram os chamados saberes agrícolas tradicionais. Para tanto,
como parte do referencial teórico, é importante que se investigue o que já existe sobre
pesquisas similares532: o que já foi pesquisado sobre os saberes tradicionais agrícola das
mulheres no Brasil? Este trabalho é fruto desses esforços.
Primeiramente, realizamos uma busca sobre trabalhos que envolvem o tema
acerca das mulheres no campo, no intuito de verificar se neles havia informações sobre
os saberes das mulheres. Contudo, na maioria dos trabalhos estudados percebemos que o
foco, em geral, é a discussão das relações de gênero dentro da agricultura
familiar/camponesa, e as/os autoras/es apenas listam os trabalhos desenvolvidos pelas
mulheres, sem se deterem num maior aprofundamento sobre estes. Todavia, essas
informações não são de menor importância. Pois, entre saber e fazer existe uma relação
dialética, na qual um transforma e é transformado pelo outro. Ou seja, os trabalhos
desenvolvidos irão gerar determinados saberes e habilidades que, por sua vez, irão
aprimorar estes próprios trabalhos, transformando-os. Sendo assim, compreender as
diferenças nas relações de gênero, na divisão sexual do trabalho, é decisivo para que
possamos compreender as distinções dos saberes e fazeres das mulheres, dos saberes e
fazeres dos homens.

532

Neste trabalho não abordamos as pesquisas já realizadas sobre o Movimento de Mulheres Camponesas.
Pois, como são diversas pesquisas, este tema merece um trabalho a parte que não caberia desenvolver aqui
devido à limitação do texto.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A cultura apresenta um papel importante na construção dos conhecimentos e em
uma sociedade culturalmente patriarcal, ancorada na divisão sexual do trabalho, homens
e mulheres terão formações, papéis, culturais distintos533. Contudo, apesar da

importância dessas pesquisas, verificamos que as mesmas possuem esta limitação, pois
não encontramos em nenhuma um aprofundamento sobre as práticas agrícolas das
mulheres, como podemos encontrar trabalhos, por exemplo, muito bem detalhados, das
práticas agrícolas masculinas (WOORTAMNN & WOORTMANN, 1996).
O que pudemos encontrar em comum nessas pesquisas é que, na maioria delas, é
apresentado o quintal produtivo como o espaço por excelência dos trabalhos agrícolas das
mulheres. Sendo assim, avançamos na investigação sobre o que existe de pesquisas acerca
dos quintais produtivos (homegardens) tanto no Brasil, como no mundo. E o que pudemos
observar nestes trabalhos, como veremos adiante, foi o oposto: uma preocupação em
detalhar as estruturas e funções ecológicas desses quintais, deixando de lado o
aprofundamento sobre a questão cultural e das relações de gênero. Sendo assim,
percebemos esta lacuna nas pesquisas acerca dos saberes agrícolas tradicionais das
mulheres no Brasil que precisaria ser suprida. As pesquisas internacionais já têm
avançado nessa direção e podem nos servir de exemplo para o aprofundamento de nossas
pesquisas.

2. EM
BUSCA
MULHERES

DOS

SABERES

DAS

Estudos realizados no Brasil4 sobre as mulheres na agricultura familiar e
camponesa apontam algumas características em comum: a presença da divisão sexual do
trabalho, ficando a mulher com todos os trabalhos domésticos, efetuando também

533

Muito embora as mulheres façam (logo, tenham o saber para fazer) quase todos os trabalhos
desenvolvidos pelos homens, em geral, a recíproca não ocorre. É costume, ainda nos dias de hoje, trabalhos
domésticos, de cuidados, serem realizados exclusivamente pelas mulheres. Nossos trabalhos
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trabalhos de produção de alimentos, levando a uma sobrecarga do trabalho feminino5; a
desvalorização e invisibilidade do trabalho da mulher, sendo este considerado apenas

4

As pesquisas citadas foram realizadas nas seguintes localidades: Roces & Montiel (2010) no Acre;
Calvelli et al. (2019) em Pernambuco e no Ceará; Ramos (2017) em Santa Catarina; Cunha & Brandão
(2017) e Maia (2004) em Minas Gerais; Brumer (2004) e Andersson et al. (2017) no Rio Grande do Sul; e
Pacheco (1997), Nobre (1998) e Heredia (2006), apresentam dados sobre pesquisas feitas em todo o país.
PACHECO, 1997; ROCES & MONTIEL, 2010; ANDERSSON et al., 2017; CALVELLI et al., 2019;
RAMOS, 2017; BRUMER, 2004; HEREDIA, 2006; MAIA, 2004; CUNHA & BRANDÃO, 2017;
NOBRE, 1998.
5

como “ajuda” no âmbito da esfera de produção de alimentos534; a relação de subordinação
da mulher ao homem em várias instâncias, como por exemplo, na administração dos
recursos econômicos da família535.
Tendo em vista estas características, algumas pesquisas apontam para uma maior
migração da mulher do campo para a cidade, atribuindo este êxodo, justamente, a essas
desigualdades de gênero e do avanço da modernização no campo, que tende a acentuar
essas desigualdades. Isto ocorre porque com a modernização há uma maior tecnificação
e mecanização dos processos produtivos e estes afastam, devido a questões culturais,
políticas e econômicas (CARRASCO, 2003), cada vez mais, as mulheres dos sistemas
produtivos, ficando as mesmas restritas aos trabalhos domésticos, levando ainda mais a
uma desvalorização de seus de seus trabalhos536. Por outro lado, há casos em que ocorre
o contrário, a mulher fica no campo e o homem realiza migrações temporárias para
conseguir recursos, para a família conseguir permanecer vivendo no campo (MAIA,
2004).

534

PACHECO, 1997; ROCES & MONTIEL, 2010; ANDERSSON et al., 2017; CALVELLI et al., 2019;
RAMOS, 2017; BRUMER, 2004; HEREDIA, 2006; MAIA, 2004; CUNHA & BRANDÃO, 2017;
NOBRE, 1998.
535
PACHECO, 1997; ROCES & MONTIEL, 2010; CALVELLI et al., 2019; RAMOS, 2017; BRUMER, 2004;
MAIA, 2004; CUNHA & BRANDÃO, 2017; NOBRE, 1998
536
RAMOS, 2017; CALVELLI et al., 2019; BRUMER, 2004; MAIA, 2004; CUNHA & BRANDÃO, 2017;
NOBRE, 1998.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Algumas pesquisas observam também que as mulheres agricultoras têm
preservado saberes mais ecológicos, enquanto que os homens, devido ao avanço da
modernização no campo, têm perdido esses saberes e práticas sustentáveis537. A presença
de quintais produtivos, que são de responsabilidade das mulheres, é destacada10 ou de
hortas diversificadas (BRUMER, 2004; MAIA, 2004). Sendo assim, estes espaços
parecem ser os locais mais propícios para a construção dos conhecimentos agrícolas das
mulheres, por isso, nos dedicaremos a este tema no próximo item deste trabalho. No
momento, gostaríamos apenas de resgatar alguns elementos, encontrados nessas diversas
pesquisas, que apontam para uma percepção, sensibilidade, distinta nas mulheres em
relação aos homens, sobre as práticas agrícolas, de criação de animais e de relação com o
meio ambiente e, também, as relações de gênero identificadas nessas investigações.
Em pesquisa realizada no Acre, Roces & Montiel (2010) relatam que, na
comunidade estudada, a entrada de agrotóxicos veio através da assistência técnica para
serem manejados pelos homens e nunca foram utilizados pelas mulheres.
Una de las agricultoras denuncia como la política pública de créditos rurales
incentivaba la compra de agrotóxicos y abonos químicos afirmando: “éramos
financiados por el banco y el banco exigía que usases todo lo que ellos
determinaban. Hubo un año que mandaron tanto agrotóxico que no sabíamos
qué hacer con él” (ROCES & MONTIEL, 2010, p. 55).

Em outra fala, outra agricultora do Acre complementa:
Hay mucha diferencia: es más fácil convencer a una mujer a no usar veneno que a un
hombre porque la mujer está acostumbrada a lo pequeño, el hombre sin embargo quiere
saber de cosas grandes, de mucho… y para quien está acostumbrado a usar agrotóxico,
la producción orgánica es muy diferente… la orgánica va despacio pero es constante.
Con agrotóxicos si es mil, es mil, pero cuando termina se terminó. Es así, orgánico es
paciencia, calidad y para eso tiene que ser despacito (ROCES & MONTIEL, 2010, p.
55).

As pesquisadoras identificaram quintais produtivos manejados por mulheres nesta
comunidade, cujo objetivo principal era a alimentação da família e venda dos excedentes.
Os homens controlavam a comercialização e a administração do dinheiro, assim como, o
que deveria ser comprado nos mercados (ROCES & MONTIEL, 2010). O surgimento de
537

PACHECO, 1997; ROCES & MONTIEL, 2010; RAMOS, 2017; CUNHA & BRANDÃO, 2017. 10
PACHECO, 1997; ROCES & MONTIEL, 2010; CALVELLI et al., 2019; RAMOS, 2017; HEREDIA,
2006; CUNHA & BRANDÃO, 2017.
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feiras para a comercialização de produtos agroecológicos contribuiu para o início da
valorização do trabalho da mulher, que passam a ter um canal certo de comercialização,
o que levou a visibilização do seu trabalho e também a possibilidade delas terem uma
renda própria (ROCES & MONTIEL, 2010).
Resultados similares podem ser observados na pesquisa de Andersson et al.
(2017). Nesta pesquisa, realizada no Rio Grande do Sul, identificou-se o potencial da
agroecologia no sentido da visibilização e valorização do trabalho das mulheres nos
quintais produtivos e hortas (entre outros), a partir de sua inserção na comercialização e
geração de renda, levando a um empoderamento parcial. Pois, o que se observou foi que
em relação à gestão das propriedades, independente se o sistema produtivo é convencional
ou agroecológico, as formas são as mesmas: atribuição de tarefas excessivas às mulheres,
assim como, o status de ajudante (ANDERSSON et al., 2017). Não muito diferente,
Calvelli et al. (2019) também relatam, em sua pesquisa no Ceará e Pernambuco, o trabalho
das mulheres com os quintais e hortas, sendo desvalorizado devido a não remuneração
dessas atividades.
Em pesquisa realizada em Santa Catarina, Ramos (2017) se aprofunda na discussão
sobre empoderamento das mulheres através de projetos que visam promover a agroecologia.
Ela tece críticas, justamente, na questão da construção dos conhecimentos:
(...) embora se defenda que a agroecologia seja construída pela articulação
entre conhecimentos científicos (de homens e mulheres) e saberes populares
(de homens e mulheres), na maior parte das vezes tais saberes são referenciados
como sendo simplesmente do agricultor, entendendo-se esse como
representante de um conjunto amplo do meio rural. Inocência ou não, a falta
de crítica e de ampliação do olhar dos pesquisadores corrobora para a
permanência de práticas e ideias nas quais as mulheres, bem como crianças
e/ou idosos, aparecem como complemento desse sujeito, reunidos pelos laços
da família nuclear (RAMOS, 2017, p. 49).

Ou seja, o que a autora quer enfatizar aqui é que se a Agroecologia não inserir a
discussão de gênero em todas as suas pautas, os processos não serão verdadeiramente
participativos, pois temos uma cultura no campo que é fortemente patriarcal e centrada
na figura masculina, do chefe de família (WOORTMANN & WOORTMANN, 1996;
PAULILO, 1987). Sendo assim, não podemos falar em conhecimentos/saberes da família
agricultora. É importante que façamos as devidas diferenciações, mesmo porque o que os
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estudos revelam é, justamente, uma preservação de saberes ecológicos nas mulheres,
enquanto que os homens têm perdido estes saberes com o avanço da modernização.
Na perspectiva agroecológica, as atividades realizadas cotidianamente pelas
mulheres em hortas e pomares têm grande valor, pois possibilitaram a
preservação de conhecimentos ancestrais, técnicas tradicionais, espécies
variadas e sementes crioulas, que em muitos casos foram abandonados e/ou
menosprezados pelos homens e técnicos por não se tratar do ‘moderno’
(RAMOS, 2017, p. 54).

Em sua pesquisa Ramos (2017) também identificou que as mulheres entrevistadas
sempre mantiveram hortas para consumo próprio nas quais não eram utilizados
agrotóxicos. Da mesma forma, como nas outras pesquisas, a gerência da propriedade e
controle financeiro, mesmo agora tendo feito a transição para a agroecologia,
continuavam nas mãos dos homens. Assim como, a responsabilidade dos trabalhos
domésticos permanecia somente com a mulher. “Entre as dez mulheres entrevistadas,
apenas uma afirmou que há partilha dos rendimentos entre o casal, de modo que ela tenha
acesso a recursos próprios” (RAMOS, 2017, p. 56).
A autora ainda afirma que a preocupação das mulheres com a saúde, alimentação
adequada de sua família, sempre esteve presente. E, por este motivo, “quando a família
estava majoritariamente dedicada à produção de uma cultura comercial, coube às
mulheres o desenvolvimento de uma série de estratégias que visavam manter a oferta de
alimentos tanto em quantidade como em qualidade (diversidade)” (RAMOS, 2017, p. 57).
Ramos (2017) aponta que as estratégias desenvolvidas por estas mulheres se relacionam
com a conservação de alimentos, troca de produtos, comercialização de excedentes em
circuitos curtos de comercialização para garantir uma renda mínima para a compra
daquilo o que não é produzido na unidade familiar.
Em pesquisa no Rio Grande do Sul, Brumer (2004) também enfatiza o trabalho
das mulheres nos quintais produtivos, hortas, pomares e jardins. Em sua pesquisa ela
aborda a questão de como a modernização do campo leva a um afastamento do trabalho
da mulher no campo.
Graças à modernização da agricultura e à adoção de novas tecnologias, o
trabalho produtivo tornou-se mais complexo, obrigando o produtor a investir
em novos conhecimentos, a utilizar técnicas novas e a usar máquinas agrícolas,
algumas delas bastante sofisticadas. Ao mesmo tempo, parte do trabalho que
antigamente era feito à mão hoje pode ser feito com auxílio de máquinas, o
que, em algumas situações, levou à diminuição do número de pessoas
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empregadas na agricultura. Como o responsável pela parte produtiva
geralmente é o homem, é ele que investe no aprendizado das novas tecnologias,
mantém os contatos com técnicos rurais ou agrônomos, faz a maioria das
vendas e contatos com os bancos (empréstimos e pagamentos) e participa de
associações tais como cooperativa e sindicato (BRUMER, 2004, p. 213)

Brumer (2004) identificou que nos estabelecimentos maiores (mais de 100
hectares) e com maior uso de tecnologias e máquinas modernas as mulheres, em geral,
não participavam mais nas atividades produtivas (cujo foco era a comercialização),
dedicando-se exclusivamente ao trabalho doméstico e ao cuidado da horta.
Heredia (2006) é outra autora que enfatiza a presença das mulheres na produção
em quintais produtivos. Esta autora busca ressaltar como a cultura da divisão sexual do
trabalho, somada a falta de políticas públicas para o âmbito rural, leva a uma sobrecarga
imensa do trabalho das mulheres no campo. Heredia (2006) levantou dados, por exemplo,
acerca do acesso a recursos básicos como: água, energia elétrica, esgotamento sanitário,
coleta de lixo, etc. Todos estes serviços afetam diretamente a qualidade dos serviços
domésticos que, via de regra, é exclusivo das mulheres no campo.
A falta de abastecimento de água e de sua canalização interna no domicílio é
talvez o elemento da infra-estrutura que mais conseqüências traga para o
trabalho das mulheres na zona rural, dado que em geral compete a elas a busca
de água para o abastecimento da casa e que a falta de canalização interna
dificulta em muito todas as atividades domésticas, como cozinhar, lavar a
louça, lavar roupas, o cuidado com as crianças (banho e asseio) (HEREDIA,
2006, p. 4).

A autora traz também números de como é restrito o acesso a, por exemplo,
máquina de lavar roupa: em 2002, apenas 9% dos domicílios rurais possuíam este item
(HEREDIA, 2006). Tendo em vista que, em geral, este é um serviço exclusivo das
mulheres, que as famílias rurais tendem a ser maiores e que o trabalho no campo suja
muito as roupas, é possível estimar a quantidade de trabalho que essas mulheres têm
diariamente.
É interessante ressaltar este aspecto da exclusividade do trabalho doméstico nas
mãos das mulheres, pois o trabalho desenvolve não apenas habilidades, mas percepções
e sensibilidades, e gera saberes. Quando se desvaloriza este trabalho cotidiano realizado
pelas mulheres, está se desvalorizado também a saúde da família, o bem estar, a qualidade
de vida e o cuidado que se tem com a mesma (e, igualmente, todos os saberes em torno
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dessas questões). Essas questões não são elementos menores na vida das pessoas, ao
contrário, elas são essenciais. Mas, justamente, devido a questões culturais, políticas e
econômicas (CARRASCO, 2003), estes trabalhos não são visibilizados e valorizados.
Dessa forma, as habilidades e percepções e saberes acerca dos cuidados ficam restritos às
mulheres, e os homens não os desenvolvem.
A pesquisa de Maia (2004) no vale do Jequitinhonha apresenta uma situação
distinta. Para conseguirem se manter no campo os agricultores homens migraram
temporariamente para se assalariar, sobretudo no corte de cana em São Paulo. Com isso,
quem assume todos os trabalhos do sítio são as mulheres. Contudo, as relações de gênero,
hierárquicas, permanecem. O trabalho da mulher continua sendo visto como “ajuda”, as
decisões são tomadas pelos chefes de família, mesmo que a distância, assim como, eles
detêm o controle financeiro da família. O trabalho valorizado é daquele que parte (do
homem) e que volta com recursos monetários (MAIA, 2004).
A autora enfatiza também a importância do trabalho das mulheres no terreiro, que seria
similar aos quintais produtivos mencionados nas outras pesquisas.
É no terreiro, termo pelo qual se designa a área contígua à casa, onde se criam
os animais de pequeno porte, galinhas, porcos, cocás, perus, que servem para
a despesa da casa e também para trocas mercantis. No terreiro, é onde se criam
os bichos de estimação e se plantam as ervas medicinais. Também são comuns
árvores frutíferas como mangueiras, laranjeiras, abacateiros, mamoeiros e
limoeiros. O terreiro, como um dos espaços culturalmente construídos,
articulado com os outros espaços, é de elevada importância na reprodução
social dos camponeses (...) se encontram o forno de barro, utilizado pelas
mulheres para fazer as quitandas para o consumo interno; a “roda de fiar”, onde
produzem fios de algodão utilizados na fabricação de roupas, ambos
fundamentais para reprodução do grupo (MAIA, 2004, pp. 92-93)

Outros trabalhos de responsabilidade das mulheres eram: a produção de sabão
(com elementos encontrados no próprio sítio), manutenção da estrutura das casas (seu
enchimento, já que as casas eram feitas com materiais do sítio também, terra, palha, etc.).
Em mais uma pesquisa realizada em Minas Gerais, desenvolvida por Cunha e
Brandão (2017), revelou como o processo de modernização no campo trouxe
modificações nas relações de trabalho das famílias agricultoras. A pesquisa aponta que
no passado as mulheres tinham participação maior na produção agrícola, contudo, a partir
de finais da década de 1990, mudou-se o foco produtivo dessas unidades familiares,
passando a ser este a criação de gado. Culturalmente este trabalho é, sobretudo,
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masculino. Os autores apresentam algumas modificações que ocorreram na comunidade
com o avanço da modernização no campo. Uma delas é: “se antigamente as pragas eram
combatidas por ‘curadeiros’ (...) atualmente combate-se com ‘venenos’ (CUNHA &
BRANDÃO, 2017, p. 76). Contudo, os autores ressaltam que nas hortas e quintais as
mulheres mantêm o costume de não utilizar agrotóxicos.
Estas pesquisas sobre as relações de gênero na agricultura familiar e camponesa
nos informam características muito similares em diversas regiões do país. Por mais que
cada estado, região, tenha sua cultura específica, o que percebemos em comum a todas é
a cultura patriarcal imperando no campo: a sobrecarga do trabalho das mulheres e a
invisibilização e desvalorização de seus trabalhos, práticas e saberes. Nesse sentido, já
em 1997, Maria Emília Pacheco alertava:
A invisibilidade do trabalho da mulher é antes de tudo uma questão política.
Os "silêncios" sobre as mulheres estão a requerer outra matriz de análise, que
parta dos ecossistemas e sistemas de produção, da ampliação do conceito de
trabalho produtivo, em articulação com a questão da diversidade social, como
constitutiva de uma visão de agricultura sustentável que relacione gênero e
agroecologia (PACHECO, 1997, p. 38).

Em 2009, Emma Siliprandi defendeu sua tese intitulada “Mulheres e Agroecologia” que,
posteriormente, em 2015, foi publicada em formato de livro. Dessa forma, esta autora buscou
visibilizar a importância das mulheres para a agroecologia, e teceu críticas às pesquisas
agroecológicas empreendidas até então:
Parece existir um ‘vazio de análise’ entre o nível micro enfocado pelas teorias
agroecológicas (o agroecossistema) e o nível macro (as comunidades rurais, os
“camponeses”, os “indígenas”, a “agricultura familiar”), um espaço que merece
ser analisado, no qual se encontram as pessoas concretas, homens e mulheres
que trabalham na agricultura (Siliprandi, ibidem, 2015, p. 95).

E é neste “vazio”, justamente, onde se encontram as relações de poder que vão
evidenciar uma cultura que valoriza/ou não os cuidados, a saúde, o bem estar, a relação
harmoniosa com a natureza, etc. Valorizações estas que não são expressas pelo suposto
sujeito universal da agricultura familiar, o pai de família, mas expressas de formas
distintas conforme as diferenciações entre os diversos sujeitos que compõem a família.
O que estas pesquisas apontaram foram características gerais dos espaços das
práticas e de construção de saberes das mulheres, indicando os quintais produtivos como
o local onde ocorre maior dedicação do trabalho produtivo de alimentos, logo, os espaços
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nos quais a geração dos saberes agrícolas tradicionais das mulheres devem melhor se
desenvolver. Sendo assim, buscaremos no próximo item explorar algumas pesquisas
realizadas em torno dos quintais produtivos para averiguar o que há já registrado acerca
dos saberes tradicionais agrícolas femininos e a forma como eles são construídos.

3. QUINTAIS PRODUTIVOS

Os quintais produtivos, também conhecidos como jardins produtivos ou
homegardens, são considerados uma das mais antigas formas de manejo e uso dos
agroecossistemas e um modelo de sustentabilidade (KUMAR & NAIR, 2004;
DENEVAN, 1995)538. Segundo Galhena et al. (2013), os primeiros estudos sobre quintais
produtivos ocorreram em 1930, realizados em Java, Indonésia. Embora o cultivo e
cuidado desses quintais possam ser feitos tanto por homens como por mulheres 539, eles
são majoritariamente atribuídos ao trabalho das mulheres540.
A importância do trabalho da mulher e do saber feminino na construção destes quintais
produtivos também é ressaltada por diversas pesquisas14 541 , algumas evidenciando a
formulação de um saber local, a partir de uma estratégia de construção de conhecimento
ancestral, assim como, de seu compartilhamento de geração para geração542. Sendo assim,
538

Denevan (1995) considera os quintais produtivos ou agroflorestais como sistemas pré históricos, que
para ele são os sistemas produtivos existentes antes da invasão dos europeus nas Américas. Estes sistemas
podem ainda ser encontrados, como herança ancestral, nas comunidades dos Bora (Leste do Peru) e no
povo Huastec (México). Além disso, Posey (1987), em seus estudos sobre os Kaiapós, na amazônia
brasileira, também identificou a presença desse sistema de cultivo, indicando a possível influência dos
quintais produtivos na formação da terra preta de índio (TPI).
539
GALHENA et al., 2013; AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et. al; 2017; ALBUQUERQUE et al., 2005.
540
TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; OAKLEY, 2004; ALI, 2005;
FLORENTINO et al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; CARVALHO et al., 2013; KUMAR & NAIR,
2004; PACHECO, 1997.
541
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; OAKLEY, 2004; ALI, 2005; KIMBER, 2004; KUMAR &
NAIR, 2004; PACHECO, 1997.
542
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et
al; 2017; CARVALHO et al., 2013; KUMAR & NAIR, 2004; PACHECO, 1997.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

algumas pesquisas apontam também para o fato de que os aspectos culturais e sociais
influenciam na estrutura e composição de cada quintal produtivo 543 , este sempre
localizado próximo a residência.
Em geral, as pesquisas costumam ressaltar a extrema importância destes quintais
para a segurança alimentar das famílias, sendo que sua produção tem como objetivo o
autoconsumo18. Contudo, as pesquisas apontam também a sua relevância para a geração

de renda, com a venda dos excedentes544. Os cultivos dos quintais produtivos visam não
apenas a alimentação da família, mas o suprimento de diversos outros recursos de uso
cotidiano: plantas medicinais, lenha, material para artesanato, ornamentação, material
para construções, alimentos para animais, etc.545. Sendo assim, a importância dos quintais
para a promoção da saúde das famílias é comumente ressaltada546.
As pesquisas costumam observar que os quintais produtivos são também espaços onde
ocorrem diversas interações sociais, servindo de local de encontro entre vizinhos e
familiares, confraternizações ou de descanso da própria família 547 . Outros aspectos
também identificados são o fato de que, em geral, estes quintais ocupam áreas pequenas,

543

GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; OAKLEY, 2004; PEREIRA et al; 2017; CARVALHO et al., 2013; KUMAR & NAIR, 2004.
18
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO et
al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et. al;
2017; CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; ALI, 2005; KIMBER, 2004; KUMAR &
NAIR, 2004; PACHECO, 1997.
544
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004;
PACHECO, 1997
545
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et
al; 2017; CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004;
PACHECO, 1997.
546
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et
al; 2017; CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004.
547
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; OAKLEY, 2004;
AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et al; 2017; KUMAR & NAIR, 2004
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com produção em pequena escala548 e necessitam de poucos recursos para se manterem24.

Em relação aos aspectos ecológicos dos quintais produtivos é comum encontrarmos, em
diferentes pesquisas, as mesmas características: alta biodiversidade549; elevada densidade
de cultivos 550 , contribuindo na prevenção da erosão dos solos; utilização de espaços
horizontais e verticais, ou seja, estratificação27; adubação orgânica, realizada com
insumos do próprio local28; são espaços que, pela alta densidade e diversidade, assim
como pelo consórcio entre diferentes plantas e animais551 se tornam abrigo para animais
polinizadores e inimigos naturais de predadores 552 , propiciando, dessa forma, um
equilíbrio biológico que garante o controle natural de pragas e doenças 553. Além disso,
diversas pesquisas identificam estes quintais como locais de inovações e experimentos
por parte das/os agricultoras/es554.

Kumar & Nair (2004), em sua

pesquisa buscaram extrair os princípios científicos que estariam por detrás dos sistemas
produtivos desenvolvidos nos quintais produtivos. Estes autores realizaram uma
comparação dos atributos ecológicos destes quintais com os das florestas clímax, e
encontram muitas similaridades entre eles555. Estes autores ressaltam a importância do
548

GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; OAKLEY, 2004;
CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004. 24
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO et
al., 2007; OAKLEY, 2004; KUMAR & NAIR, 2004.
549
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO
et al., 2007; SOUZA & SCUDELLER, 2011; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et
al; 2017; CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004;
PACHECO, 1997.
550
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; FLORENTINO et al., 2007; OAKLEY, 2004; AMARAL &
NETO, 2008; CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; KUMAR & NAIR, 2004. 27
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; FLORENTINO et al., 2007; OAKLEY, 2004; AMARAL &
NETO, 2008; CARVALHO et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2005; KUMAR & NAIR, 2004. 28
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; OAKLEY, 2004;
AMARAL & NETO, 2008; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004.
551
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; FLORENTINO et
al., 2007; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; ALI, 2005; KUMAR & NAIR, 2004.
552
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; OAKLEY, 2004.
553
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; OAKLEY, 2004; AMARAL & NETO, 2008; KUMAR & NAIR,
2004.
554
GALHENA et al., 2013; TSEGAYE, 1997; MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003; OAKLEY, 2004;
AMARAL & NETO, 2008; PEREIRA et al; 2017; KUMAR & NAIR, 2004.
555
Segundo a pesquisa desses autores, em relação à biogeoquímica, na floresta clímax observam-se
entradas e saídas iguais de nutrientes, já nos quintais essas entradas e saídas, embora não sejam iguais, se
equilibram. Ambos os sistemas apresentam estresse biótico baixo e arquitetura de dossel multiestratificada.
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papel da mulher na decisão das espécies que farão parte dos quintais produtivos. Em
muitas culturas, plantar e manter um quintal produtivo reflete o status do lar e, sobretudo,
das mulheres, que são as responsáveis por ele. Ter um quintal produtivo diversificado e
abundante é sinal de um status elevado. “O cultivo de hortaliças, a colheita de produtos
(frutas, nozes, vegetais e plantas medicinais), coleta de combustível e criação de animais,
especialmente nas hortas menores são de domínio exclusivo do sexo feminino” (KUMAR
& NAIR, 2004, pp. 145-146). As mulheres são responsáveis pela alimentação e nutrição
das famílias, ter um quintal rico e

diversificado indica a presença de uma mulher trabalhadora e que cuida bem de sua
família, nas culturas locais556.
Oakley (2004) também identificou a importância do trabalho feminino nos
quintais produtivos em suas pesquisas em Bangladesh. “As mulheres preservam a
agrobiodiversidade através de plantações em alta densidade de espécies subutilizadas de
forma que seus quintais se transformam em um laboratório de experiências para a
adaptação de variedades locais e não-domesticadas” (OAKLEY¸ 2004¸ p. 37).
A autora ressalta a importância da diversidade produtiva para a garantia da
segurança alimentar das famílias, assim como, estabilidade econômica e equilíbrio e
sanidade do sistema agroecológico. Além disso, ela enfatiza o fato dessas mulheres
utilizarem variedades (sementes/plantas) locais que além de serem altamente produtivas,
necessitam de poucos insumos externos para se desenvolverem e “são capazes de
sobreviver às freqüentes inundações típicas de Bangladesh” (OAKLEY¸ 2004¸ p. 38).
As variedades locais são preferidas porque se adaptam ao clima¸ solo e ao

Em relação aos regimes de perturbação dos sistemas, nas florestas clímax os distúrbios são raros, exceto
quando ocorrem perturbações naturais, como queda de árvores, etc. Já nos quintais produtivos, os distúrbios
são considerados intermediários. A diversidade na floresta é alta, enquanto que nos quintais é intermediária.
Nas florestas a sucessão ecológica é ininterrupta e nos quintais ela é manejada conscientemente. Ambos os
sistemas apresentam baixa entropia. Por fim, os autores consideram que os dois sistemas podem ser
definidos como sustentáveis (KUMAR & NAIR, 2004).
556
Em pesquisa realizada na Amazônia, os quintais também apresentaram essa característica de representar
o status da agricultora, sobretudo, acerca de suas características estéticas e ornamentais 34 (MURRIETA &
WINKLERPRINS, 2003).
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controle biológico de pragas e doenças. Elas crescem sem a necessidade do uso de
fertilizantes ou venenos¸ necessários nas variedades comerciais. Além disso¸ essas
mulheres não apreciam o sabor e a textura das variedades comerciais e afirmam não
possuírem muitas qualidades culinárias e serem mais demoradas no cozimento.

Podemos perceber uma diversidade de saberes apresentados por estas mulheres:

o conhecimento das diferenças entre as sementes e suas capacidades produtivas, quais
precisam mais cuidados, os diferentes sabores, as capacidades culinárias, etc. Além disso,
como a autora aponta, estas mulheres indicam ter um conhecimento profundo do
funcionamento do clima, dos diferentes tipos de solos, o controle de pragas e doenças,
etc. Isto fica claro a partir da fala de uma das agricultoras entrevistas por Oakley (2004):
Eu decido o que plantar no quintal. Seleciono as verduras que tiveram um bom
desempenho no ano anterior e as planto de novo. Vou ao quintal e vejo se há condições
do solo para plantio. Manejo as frutas para seu amadurecimento, tomo conta
diariamente do progresso de cada fruta e me certifico de que não está faltando
nenhuma. Quando planto, preciso me assegurar que as plantas vão germinar. Cuido
das sementeiras. Colho e cozinho as frutas e verduras. Se plantas morrem, as substituo.
Retiro as plantas espontâneas para dar mais espaço para a plantação. Preparo o solo,
arejo-o, e me certifico de que está bem drenado. Quando o solo está seco, semeio de
novo (Agricultora de Bishnapur, apud OAKLEY, 2004, p. 39).

Segundo Oakley (2004) existe uma troca de conhecimentos e de sementes muito grande
entre as mulheres e comunidades o que tem propiciado a diversidade genética dos cultivos.
“Essa arte vem passando de geração em geração através da tradição oral, observação e
experiência prática” (OAKLEY, 2004, p. 39).
Galhena et al. (2013), a partir de uma revisão de literatura de mais de 100 artigos de
pesquisas com quintais produtivos, desenvolvidas em diversos países, também destacam a
importância da mulher nestes sistemas produtivos. Eles relatam que através dos cuidados nos
quintais as mulheres desenvolveram proficiência em relação às plantas e ao manejo produtivo,
sobretudo, dos cultivos voltados para a alimentação da família. Em geral, quando os homens
assumem a produção nesses espaços o foco é a produção para a venda. Estes autores ressaltam
também a importância dos quintais produtivos como locais nos quais os saberes são criados,
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preservados e repassados de geração para geração, contribuindo para a preservação dos saberes
ancestrais (GALHENA et al., 2013).
Tsegaye (1997) em uma pesquisa realizada na Etiópia também identificou a diversidade
e complexidade de conhecimento das mulheres agricultoras:
As mulheres agricultoras têm uma enorme riqueza de conhecimentos na
identificação e caracterização das várias culturas com as quais estão lidando.
Os critérios de diferenciação comumente usados pelas mulheres incluem: cor
do grão, tamanho, sabor, qualidade de cozimento, resistência ou maciez para a
moagem, vida de armazenamento, qualidade nutritiva e similares. Eles sabem
não apenas de raças locais, mas também de materiais recémintroduzidos que
são encontrados em sua localidade. Elas identificam e descrevem os novos
materiais em comparação com os seus tipos tradicionais de culturas ou
variedades (TSEGAYE, 1997, p. 223) [tradução livre minha].

Contudo, apesar das mulheres apresentarem uma gama muito grande de
conhecimentos, em geral, estes não são visibilizados e valorizados. Tsegaye (1997)
explica que isso ocorre devido ao fato de o trabalho da mulher não ser considerado
produtivo, já que não gera renda monetária, assim como, pelo fato de que a norma cultural
da sociedade reconhecer apenas os homens como chefes de família, logo, aquele que pode
falar em nome da família. Da mesma forma, como vimos no item anterior, que ocorre no
Brasil557.
Maria Emília Pacheco já em 1997 escreveu um artigo abordando este tema no
Brasil, enfatizando a importância do trabalho das mulheres nos quintais produtivos e
como este trabalho era subestimado “pelas fontes estatísticas oficiais, pois parte-se da
premissa que a mulher ocupa o espaço da casa e que sua ocupação principal é, portanto,
a atividade doméstica” (PACHECO, 1997, p. 30).
Essa cultura, segundo Tsegaye (1997), leva a uma introspecção da própria
mulher, que mesmo tendo oportunidade, não fala sobre seu papel e importância no
processo produtivo, já que ela mesma foi ensinada que seu trabalho não é relevante. Sendo
assim, a riqueza dos conhecimentos das mulheres é obscurecida. Por isso, a autora afirma
que “as mulheres desempenham um papel silencioso, mas ativo na produção de alimentos
e no manejo dos recursos genéticos das plantas (TSEGAYE, 1997, p. 224).

557

Em pesquisa sobre os quintais na Amazônia brasileira Murrieta & Winklerprins (2003) também identificaram
essa desvalorização do trabalho feminino realizado nos quintais.
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Assim como ocorre em Bangladesh (OAKLEY, 2004), na Etiópia, Tsegaye (1997)
identificou alguns elementos da construção de conhecimentos dessas mulheres: a
experimentação que são feitas em seus espaços produtivos e a troca de saberes e
sementes/mudas entre as mulheres da comunidade e vizinhança. Nesse sentido, essas
autoras enfatizam a importância cultural na manutenção desses sistemas produtivos
sustentáveis. Tsegaye afirma que: “a conservação da biodiversidade também precisa da
conservação desses sistemas agrícolas tradicionais (...). As mulheres fazem parte do
sistema e têm que ser parceiras ativas e beneficiárias de tais atividades” (1997, p. 225).
Nesse sentido aqui fica claro que alguns aspectos da cultura precisam ser
preservados (os manejos dos agroecossistemas, as trocas de saberes, a relação com a
natureza), enquanto que

outros, precisam ser superados (a cultura patriarcal que

invisibiliza, desvaloriza e sobrecarrega o trabalho da mulher no campo).
No Brasil temos também diversas pesquisas sobre os quintais produtivos, contudo, na
maioria delas a preocupação está em identificar os aspectos ecológicos desse sistema de
cultivo, não se aprofundando nos saberes e conhecimentos femininos envolvidos na
construção e manejo destes espaços, como pudemos observar nas pesquisas
internacionais.
Por exemplo, nos estudos sobre quintais no Brasil, a pesquisa de Carvalho et al.
(2013) identificou estruturas complexas e alta diversidade nos quintais produtivos da
Paraíba; Florentino et al. (2007) também se focaram no estudo da a diversidade florística
e a contribuição de quintais agroflorestais para a conservação da diversidade local em
Pernambuco, trazendo as diferenciações de uso das espécies558.
Já a pesquisa de Albuquerque et al. (2005) se focou mais no papel que os quintais
desempenham na conservação de espécies nativas na região do semi árido em
Pernambuco. Amaral & Neto (2008), em pesquisa no Mato Grosso, identificaram a
função ecológica, a alta diversidade de plantas e a variabilidade genética dos quintais,
sendo muito importante para o autossustento das famílias. Em algumas pesquisas é

558

Em geral os usos são divididos nas seguintes categorias: alimentar, forragem, medicinal, ornamental,
madeireira (incluindo os usos para construção, tecnologia e combustível), produção de sombra e outros
usos (correspondendo a uma miscelânea de finalidades citadas ocasionalmente, como mágico-religioso e
fibra) (FLORENTINO et al., 2007).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

enfatizada a importância do saber local, da relação entre diversidade biológica e
diversidade cultural, contudo, o foco continua se restringindo a inventários das espécies
presentes nos quintais e seus diferentes usos pela família, como ocorre no caso da
pesquisa de Souza & Scudeller (2011), realizada na Amazônia.
Murrieta & Winklerprins (2003) fazem essa mesma observação sobre as pesquisas
realizadas sobre os quintais: que elas são focadas nos aspectos ecológicos e econômicos,
deixando de lado os aspectos sociais e culturais. Contudo, a pesquisa desses autores na
Amazônia brasileira (MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003) nos pareceu também um
pouco limitada, não trazendo muitos aspectos da cultura, sobretudo, no processo de
construção de conhecimentos. O que os autores mencionam é o significado emocional
que as plantas apresentam para as agricultoras que as cultivam e como estas realizam
diversas experimentações em seus jardins. “Em outras palavras, através desta mistura
quase poética de motivações estéticas e emocionais, importantes conhecimentos e
informações foram trocados entre as mulheres e experimentos oportunos poderiam
acontecer” (MURRIETA & WINKLERPRINS, 2003, p. 42). Todavia, não há um
aprofundamento de que conhecimentos são estes.
Na pesquisa sobre quintais, de Pereira et al. (2017), realizada em quatro
comunidades tradicionais em Minas Gerais, os autores buscaram identificar elementos
culturais, destacando a importância dos saberes locais: “estes povos e comunidades, ao se
relacionarem com o ambiente e o clima, criaram múltiplas estratégias de manejo e
convívio com a terra” (PEREIRA et al., 2017, p. 5). Assim como, a influência da cultura
na composição destes quintais: “(...) os múltiplos usos e significados atribuídos ao
agroecossistema “quintais” são elementos identitários, que marcam histórias, práticas e
costumes dos grupos pesquisados” (PEREIRA et al., 2017, p. 12).
Contudo, o estudo destes sabres acabou também se focando no inventário das
espécies identificadas nestes quintais, para demonstrar a sua diversidade. Com o
diferencial de que além de apresentarem os diferentes usos das espécies cultivadas
(alimentício, medicinal, etc.), eles investigaram as diferentes formas de preparo e
consumo desses cultivos (consumido in natura, bebidas, etc.). Dessa forma, essa pesquisa
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também não se debruçou sobre a construção dos conhecimentos, como estes ocorrem e,
muito menos, nos saberes específicos femininos.
O que podemos perceber é que não tem sido o foco, objetivo, das pesquisas
desenvolvidas acerca dos quintais produtivos no Brasil, identificar quais são os
conhecimentos presentes neste sistema produtivo, nem como eles são construídos. Assim
como, por mais que se reconheça a importância do papel das mulheres nestes espaços, a
preocupação maior nessas pesquisas tem sido a identificação de plantas para a
comprovação da biodiversidade dos quintais. Ou seja, o foco está mais no produto, do
que no produtor; está mais no agroecossistema, do que naquele que construiu este
agroecossistema.
Felizmente, pesquisas internacionais como as de Oakley (2004) e de Tsegaye
(1997) nos dão pistas de como aprofundar nossas investigações acerca dos conhecimentos
femininos em seus sistemas produtivos.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo buscamos identificar o que há de publicação em relação aos saberes
das mulheres do campo, sobretudo, no Brasil. As pesquisas feitas no Brasil evidenciaram
o quintal produtivo como sendo o espaço por excelência do trabalho agrícola feminino.
Isto nos levou em busca de pesquisas já realizadas acerca dos quintais produtivos em
diversos países e no Brasil. O que pudemos observar é que pesquisas internacionais têm
conseguido se aprofundar mais na relação entre saberes e práticas femininas nesses
espaços, enquanto que as pesquisas nacionais estão mais preocupadas em comprovar os
atributos ecológicos desses espaços, revelando uma lacuna nessas pesquisas no Brasil.
Tendo isso em vista, observamos que as pesquisas nacionais precisam avançar
para além da visão restrita: ou apenas focada nas relações de gênero, ou apenas nos
atributos ecológicos.
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: TRIBUTAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
APLICADAS AO SETOR DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY: TAXATION AND PUBLIC POLICIES APPLIED
TO THE DISTRIBUTED GENERATION SECTOR
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Resumo
Cada uma das áreas de produção energética renovável pode desenvolver um papel substancial
para a elevação da participação no volume total da crescente demanda energética mundial.
Assim, o presente trabalho apresenta um estudo sobre os efeitos diretos e indiretos do direito
tributário no setor de energia solar fotovoltaico, com foco na instrumentalização dos tributos
ambientais e seus efeitos parafiscais, sua utilização, bem como a proteção aos princípios
constitucionais respeitados. O presente trabalho utilizou-se do método de pesquisas
bibliográficas, consultando a doutrina especializada, a jurisprudência e a legislação pátria
vigente, caracterizando uma pesquisa qualitativa e descritiva. Deste modo concluiu-se que o
caminho a percorrer ainda é longo no que tange a concessão de políticas públicas que venham
efetivamente a incentivar a produção de energia limpa, em busca de um desenvolvimento
sustentável.
Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Segurança Jurídica. Tributação. Políticas
Públicas. Desenvolvimento Sustentável.

559

Graduando em Direito na Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon. E-mail:
igor_talarico@hotmail.com
560
Graduanda em Direito na Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon. E-mail:
natielefriedrich@hotmail.com
561
Mestrando no Programa de Pós-graduação em Bioenergia na Universidade Federal do Paraná. Docente na
Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon. E-mail: danilohmicheletti@hotmail.com 4
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná. Docente na Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon. E-mail:
flavia@gubertepaz.com

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Abstract
Each of the areas of renewable energy production can play a substantial role in increasing
participation in the total volume of increasing global energy demand. Thus, the present work
presents a study on the direct and indirect effects of tax law in the photovoltaic solar energy
sector, focusing on the instrumentalization of environmental taxes and their parafiscal effects,
their use, as well as the protection of the respected constitutional principles. The present work
used the method of bibliographical research, consulting the specialized doctrine, jurisprudence
and the current national legislation, characterizing a qualitative and descriptive research. In
this way it was concluded that the way forward is still long in terms of the concession of public
policies that effectively encourage the production of clean energy, in search of sustainable
development.
Key words: Photovoltaic Solar Energy. Legal Security. Taxation Public Policies. Sustainable
development.

1.

INTRODUÇÃO
O processo de desenvolvimento das nações aconteceu essencialmente através de uma

grande utilização de recursos naturais. Este fato se baseou na ideia de que estes recursos seriam
inesgotáveis e, consequentemente, provocou uma grande deterioração das condições
ambientais do planeta. O desenvolvimento econômico brasileiro não foi diferente, sendo
historicamente marcado pela degradação e poluição dos recursos naturais, sem qualquer
preocupação com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.
A energia tornou-se um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea,
permeando todos seus setores e fazendo-se necessária para desenvolver as atividades humanas.
Com os impactos ambientais afetando diretamente a sociedade, o incentivo à utilização de
fontes energéticas ambientalmente conscientes tem ganhado força nesta última década. Neste
sentido, a qualidade de vida da população mundial pode melhorar junto ao crescimento
econômico sustentável através do uso planejado e eficiente dos recursos energéticos
disponíveis e do desenvolvimento de novas tecnologias de geração de energia. (HINRICHS,
2010)
A hidroeletricidade, fonte energética primária no Brasil, enfrenta hoje enormes
dificuldades para sua expansão com a construção de novos grandes reservatórios,
principalmente na região da bacia amazônica, devido às interferências com áreas de proteção
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ambiental ou de ocupação social (TOLMASQUIM, 2016). Além disso, os períodos de estiagem
em diversas regiões do país promovem um déficit energético, que pressiona o sistema
interconectado nacional a utilizar termelétricas movidas a combustíveis fósseis a fim de suprir
a esta demanda. Dentre as atuais pesquisas, ainda não há previsão de aumento significativo na
capacidade instalada de geração hidrelétrica, mas sim com o incremento cada vez maior da
participação das demais fontes renováveis de geração de energia elétrica.
Com base neste fato, o Plano Decenal de Expansão 2024 (EPE, 2017) priorizou a
participação das fontes renováveis como uma das principais diretrizes para suprir o crescente
consumo de energia elétrica nos próximos 10 anos, com enfoque em manter a rede estável e o
atendimento energético seguro. Essa necessidade por mais energia também vem crescendo pelo
mundo e, portanto, os setores de engenharia têm se deparado com a necessidade de viabilizar
tecnologias e projetos de produção energética ambientalmente responsável, como também os
juristas que estão tendo que analisar as implicações dessas mudanças no direito público e
privado.
Com intuito de fomentar a utilização de meios de produção energética renováveis e
sustentáveis com menor impacto ao meio ambiente, a União, os estados e municípios têm
gradativamente desenvolvido políticas públicas engajadas no incentivo à utilização de energias
renováveis, como também a implementação dos chamados tributos ambientais nas diversas
esferas dos entes federativos.
Desta forma, busca-se por meio do presente artigo investigar as políticas públicas
tributárias que beneficiam o consumidor final, com o fim de facilitar a fabricação, montagem,
importação e distribuição desses equipamentos.

2.

DESENVOLVIMENTO
2.1 Energia solar fotovoltaica no Brasil
Cada uma das áreas de produção energética renovável pode desenvolver um papel

substancial para a elevação da participação no volume total da crescente demanda energética
mundial. Assim, a energia solar é uma fonte de energia inesgotável e, deste modo, é um dos
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elementos essenciais para o futuro do uso energético sustentável. Seu potencial pode ser
aplicado em regiões com alto índice de irradiação solar. Dentre as formas de aproveitamento
da luz solar, a conversão fotovoltaica de energia solar tem se difundido devido ao avanço
tecnológico na fabricação dos equipamentos e pela versatilidade na construção de sistemas
integrados em unidades consumidoras ou de usinas de produção em larga escala. (EUROPEAN
COMMISSION, 2009)
FIGURA 1 – MAPA DA IRRADIAÇÃO SOLAR HORIZONTAL GLOBAL NO BRASIL.

FONTE: GLOBAL SOLAR ATLAS (2017).

A quantidade de energia produzida por um sistema de geração fotovoltaico depende
diretamente da irradiação solar diária do local a ser instalado. No Brasil as regiões Nordeste e
Centro-Oeste são as que possuem maior índice de irradiação solar, conforme observado na
Figura 1. Entretanto, as outras regiões também são consideradas muito boas no quesito de
irradiação solar. Alguns países como Alemanha, China, Japão e Estados Unidos incentivam a
matriz energética com a utilização de energia solar fotovoltaica, entretanto os índices de
radiação solares geralmente são bem menores que em várias localidades do Brasil.
(VILLALVA e GAZOLI, 2012)
O potencial brasileiro para Energias Renováveis Complementares é gigantesco. Para
a geração de energia elétrica fotovoltaica, seja centralizada ou distribuída, temos
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excelentes índices de irradiação solar, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, com
maior intensidade em toda a região do semiárido nordestino. (FREIRE, 2015, p. 06)

No Brasil, o amplo sistema de produção energética fica afastado dos grandes centros de
consumo, o que demanda grandes custos com a transmissão de energia elétrica. Como a matriz
energética brasileira é basicamente hidrelétrica, o país sofre muitos prejuízos econômicos e
ambientais em períodos de seca, tendo de ativar usinas termoelétricas, movidas a óleo, gás,
carvão e outros materiais que, além de ter custos elevados, possuem maior grau poluente. Esse
conjunto faz com que as contas de energia elétrica aumentem de valores, como também levou
o governo a adotar cobrança de taxas extras intituladas de bandeiras amarela e vermelha nas
faturas de energia elétrica. Assim, esse cenário acabou por expor a fragilidade do sistema
elétrico nacional e torna-se importante debater outras formas de geração de energia, capazes de
atender à crescente demanda de energia nacional. (BORBA, 2015).
As energias renováveis como a solar fotovoltaica dão a possibilidade de que cada
imóvel possa gerar a própria energia, com o intuito de aliviar o sistema interligado, investindo
cada vez mais na microgeração e na minigeração distribuída fotovoltaica como uma solução
para obter segurança energética em tempos de secas, os quais são os períodos de maior
irradiação solar. (ULIANA, 2018)
Apesar de haver um alto potencial de irradiação solar, somente com o advento da
Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL que os sistemas conectados à rede se tornaram
realidade, sistematizando-se sobre a microgeração e minigeração alimentadas por fontes
renováveis de energia e conectadas com sistemas de distribuição em baixa e média tensão.
(VILLALVA e GAZOLI, 2012)
A geração distribuída é uma modalidade de conexão de fontes geradoras de energia
elétrica com a rede de distribuição das companhias de energia. Este conceito engloba a
instalação de geradores de pequeno e médio porte, conectados por meio de unidades
consumidoras já existentes em propriedades privadas ou públicas. Esta modalidade viabiliza a
implementação de diversas fontes intermitentes de energia para produção de energia elétrica,
possibilitando um melhor aproveitamento energético. (DANTE e EDELSTEIN, 2017)
De modo geral, a utilização da geração distribuída tem mais consequências positivas do
que negativas, trazendo vários benefícios à sociedade e ao sistema elétrico como um todo, pois
acaba por suprir ou complementar a matriz energética nacional (BARBOSA e AZEVEDO,
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2013). Portanto, a geração distribuída proporcionou ao consumidor uma maior liberdade de
escolha, auxiliando na estabilidade do sistema elétrico nacional.
Há também os benefícios técnicos, como a possibilidade de instalação em áreas urbanas
que já possuem construções no local e a não utilização de baterias, as quais possuem uma curta
vida útil e são consideradas um descarte de lixo muito poluente, havendo inclusive uma redução
dos impactos ambientais. (NARUTO, 2017)
A RN nº 482/2012 da ANEEL foi o marco regulatório para que a utilização de energia
solar fotovoltaica se desenvolvesse no Brasil, pois permitiu aos consumidores realizar a troca
da energia gerada com a da rede elétrica, criando as regras e o sistema que compensa o
consumidor pela energia elétrica injetada na rede.
A resolução 482/2012 definiu a microgeração distribuída como uma central geradora
de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize
fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração
qualificada. Tratou também da minigeração distribuída, definindo-a como uma
central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e
menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica,
biomassa ou cogeração qualificada. (AGUIAR JUNIOR e PINTO, 2017, p. 3)

Em 2015, o regulamento vigente foi aprimorado pela RN n° 687, tornando o processo
de conexão mais rápido, melhorando o sistema de créditos e flexibilizando a distribuição de
créditos entre as unidades consumidoras (ANEEL, 2015).
Neste sentido, o Instituto Nacional de Eficiência Energética afirma que esta modalidade
é mais vantajosa que a geração centralizada, pois economiza investimentos em transmissão e
reduz as perdas nestes sistemas (INEE, 2017). A RN nº 517/2012 (ANEEL, 2012b também
participa na regulamentação do processo de injeção e consumo de energia elétrica, criando-se
o sistema de compensação de energia elétrica.

2.2 Direito tributário e a energia solar fotovoltaica
Uma questão de grande relevância na geração distribuída no Brasil consiste na relação
com o direito tributário nacional e com a cobrança de tributos no setor. Tem sido amplamente
discutido sobre como o direito tributário tem influenciado o desenvolvimento do setor no país.
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A tributação possui duas principais funções, no qual a primeira e mais comum consiste
na chamada função fiscal dos tributos com objetivo de abastecer os cofres públicos com o
necessário para que o Estado venha custear as despesas e desenvolver seus objetivos, já a
segunda função é conhecida como extrafiscal, que ocorre quando a tributação busca outros fins
além da arrecadação de recursos para os cofres públicos, mas visa intervir em assuntos
específicos como a sustentabilidade e preservação ambiental, assuntos que o Estado acredita
merecer tal intervenção. (CAVALCANTI, 2017)
Não se pode negar a importância da preservação do meio ambiente nos dias atuais,
além da extrema necessidade de a sociedade como um todo achar meios eficazes na
preservação e na restauração de danificações causadas ao longo do tempo pelo homem, para
que se possa manter o equilíbrio do meio ambiente para as gerações futuras. Hoje se vive uma
nova realidade cheia de incertezas, riscos ambientais e tecnológicos, os quais geram grandes
consequências ao coletivo (SMANIO e JUNQUEIRA, 2017).
Tendo em vista que o meio ambiente é um direito fundamental, o Estado tem
responsabilidade por tutelar este direito, devendo criar políticas públicas ambientais, aplicar
sansões e criar mecanismos que incentivem o desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2017).
Sendo assim, visar um futuro sustentável baseado na preservação do meio ambiente e na
manutenção do desenvolvimento sustentável são metas incontestáveis. Portanto, o Estado tem
um papel crucial para o desenvolvimento de ações que possam combater os retrocessos e ao
mesmo tempo implementar novas políticas públicas que ajudem nesse desenvolvimento.
Dentre os papéis do Direito está o de implementar políticas públicas, com a intenção
ordenada e coordenada do Estado na atividade econômica, sendo o direito tributário
um importante instrumento para tal fim, motivo pelo qual vem se consolidando o
tributo ambiental. (CORBETTA, 2017, p.46)

Nesse sentido, os tributos ambientais pretendem encontrar o equilíbrio entre a proteção
e a preservação ambiental. O tributo ambiental continua tendo objetivo arrecadador de recursos,
os quais deverão ser utilizados na consecução de tal fim. Assim, este tributo visa coibir,
desanimar as pessoas de cometer danos que possam a prejudicar o meio ambiente, podendo
tratar os tributos ambientais como aqueles imbuídos de motivação ambiental. (CORBETTA,
2017)
A utilização dos tributos como forma de reparar ou evitar danos ambientais oriundos da
atividade econômica encontra fundamentação na Constituição Federal de 1988 em dois
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principais momentos: no art. 225, caput, onde impõe ao Poder Público e à coletividade o dever
de defender e preservar o meio ambiente, e no art. 170:
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: [...] VI - defesa do meio ambiente. (BRASIL,
1988)

Assim, pode-se estabelecer como princípio da atividade econômica a defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços, e de seus processos de elaboração e prestação. No setor de energia solar
fotovoltaica frequentemente se escuta sobre obstáculos que atrapalham o bom desenvolvimento
energético no país.

Dentre estes,

vale destacar a falta de incentivos fiscais diretos para a utilização da tecnologia e a falta de
formas atrativas de financiamento. (SEBASTIÃO, 2007) Dentro do Direito Tributário existem
várias espécies de tributos, como impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos
compulsórios e contribuições especiais. Tratando de energia elétrica, há o PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) ambos de cunho federal
incidindo sobre a tarifa. Já no âmbito estadual, há o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS). E no âmbito municipal ou do Distrito Federal temos a Contribuição de
Iluminação Pública (CIP). Estes tributos, são considerados grandes barreiras no
desenvolvimento do setor fotovoltaico, visto que eles não são totalmente isentos na maioria dos
casos e incidem sobre a energia elétrica que é injetada na rede pública que, posteriormente,
retorna para a unidade consumidora. (CAVALCANTI, 2017)
Além dos tributos incidentes a conta de energia elétrica, temos os que incidem sobre a
matéria prima ou o produto. Temos várias isenções sobre o setor fotovoltaico, porém a algumas
que beneficiaram significativamente o desenvolvimento qualitativo do setor no país.

2.3 Isenção de IPI para painéis de energia solar fotovoltaica
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incide sobre produtos industrializados
nacionais e importados. Ele está regulamentado pelo Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010,
que legislou os aspectos da incidência desse imposto. Ele também tem respaldo constitucional
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no art. 153, IV da CF/88: “Compete a União instituir impostos sobre: [...] IV – produtos
industrializados.” (BRASIL, 1988)
É bem conhecido o fato de que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um
tributo de competência da União, muito utilizado na implementação de objetivos que
não meramente arrecadatórios. A incidência do IPI pode estimular ou desestimular
comportamentos e, por causa disso, pode – se afirmar que esse imposto possui um
caráter fortemente extrafiscal. No noticiário e em nosso dia a dia de consumidores
observamos com frequência a utilização do IPI como instrumento de Política
Econômica. (LO VISCO, 2017, p. 479)

Com enfoque nessa característica extrafiscal, observamos que o imposto é seletivo em
função da essencialidade dos produtos e não cumulativo, de forma a não sobrecarregar a cadeia
produtiva. Em relevante perspectiva, o princípio da seletividade pela essencialidade do produto
está previsto no art. 153, § 3º da Constituição Federal, ao qual concede benefícios ou não,
baseado na necessidade ou essencialidade dos produtos. (OLIVEIRA, 2017)
Segundo esse princípio, o legislador deve estabelecer incidência do IPI diferenciada
entre produtos, de acordo com um critério que leva em conta a essencialidade. Nesse
sentido, a incidência do IPI deve ser mais acentuada sobre os produtos supérfluos, e
menos acentuada sobre os produtos de consumo generalizado pela população. (LO
VISCO, 2017, p. 484)

A industrialização ou montagem de painéis solares se encaixa perfeitamente ao inciso
III do Art. 4º do Decreto 7.212/2010, pois os benefícios se estendem aos insumos dos painéis
fotovoltaicos que, juntos, resultam em um novo produto. Neste sentido o IPI beneficia os
módulos solares fotovoltaicos, entretanto deixa de fora os inversores e estruturas metálicas que
compões os chamados kits fotovoltaicos. (OLIVEIRA, 2017)
A isenção do IPI tem sido um grande aliado no desenvolvimento do setor, além deste
há o ICMS que tem trazido maior viabilidade ao consumidor que optar por gerar sua própria
energia.

2.3 O ICMS e sua relação com a energia solar fotovoltaica
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi criado pela Lei
Complementar 87 (BRASIL, 1996) e incide sobre uma gama grande de produtos, sejam de
origem nacional ou importados, além de serviços de transporte. Este é um tributo aplicado de
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forma indireta, no qual é adicionado ao preço final do produto ou serviço, como ocorre nas
faturas de energia elétrica no país.
O ICMS, imposto estadual, sucessor do antigo Imposto de Vendas e Consignações
(IVC), foi instituído pela reforma tributária da Emenda Constitucional n. 18/65 e
representa cerca de 80% da arrecadação dos Estados. [...] Ademais, é imposto que
recebeu um significativo tratamento constitucional – art. 155, § 2º, I ao XII, CF. O
tratamento constitucional dado à exação em tela é robustecido pela Lei Complementar
n. 87/96, que substituiu o Decreto-lei n. 406/68 e o Convênio ICMS n. 66/88,
esmiuçando-lhe a compreensão, devendo tal norma ser observada relativamente aos
preceitos que não contrariem a Constituição Federal. (SABBAG, 2009, p. 939-40).

O ICMS como tributo está genericamente previsto no artigo 155, inciso II da
Constituição Federal, a qual outorga a competência de instituir esse imposto aos Estados e
Distrito Federal. Já no § 3º do mesmo artigo, fica definido que somente incidirá sobre a energia
elétrica o ICMS, o imposto de importação e o imposto de exportação, equiparando a energia
elétrica às mercadorias. Assim, o ICMS incide sobre a compra de energia pelo consumidor
final, titular das unidades consumidoras. (BRASIL, 1988)
Alguns dos principais obstáculos da microgeração e minigeração distribuída estão
intrinsicamente ligados a incidência de ICMS na energia injetada na rede e que é usada como
forma de compensação pela energia consumida posteriormente, como também a cobrança de
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). Para viabilizar a
utilização de energia solar fotovoltaica no país, após a revisão da RN nº 687/2015, o Estado
efetivou um convênio através do CONFAZ, o convênio ICMS 16, de 22 de abril de 2015, no
qual dava competência a cada uma das Unidades Federadas a conceder isenção nas operações
internas relativas à circulação de energia elétrica, as quais possuíssem geração distribuída no
sistema de compensação de energia. Com isso os Estados que aderiram ao convênio, o ICMS
incide somente sobre a diferença entre a energia consumida e a energia injetada na rede, sendo
normalmente computado mês a mês. Todos os estados já aderiram o convênio do Confaz.
(MONZONI, 2018)
Os Estados do Paraná, Amazonas e Santa Catarina, foram os últimos estados a
integrarem o convênio, o qual foi firmado na 302ª Reunião Extraordinária do CONFAZ e
celebraram o Convênio ICMS nº 42/2018, cuja finalidade foi a adesão dos referidos Estados ao
Convênio ICMS nº 16/2015, que tem como objetivo a isenção do ICMS sobre a micro e mini
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geração de energia elétrica geradas por fontes renováveis e que forem enviadas a rede de
distribuição.

Os Estados ficam livres para legislarem internamente a regulamentação deste benefício.
No caso do Paraná, a Assembleia Legislativa havia aprovado um projeto que regulamentava
esse benefício, a PL 378/2015, entretanto a governadora em exercício Cida Borghetti vetou o
projeto de Lei, alegando em seu veto a inconstitucionalidade da Lei, pois a iniciativa gera
despesa ou renúncia fiscal, não apontando as devidas compensações. Desta feita, a governadora
efetuou a regulação via decreto, estipulando que a isenção tenha validade de 48 meses, como
uma medida provisória, e será encaminhado um novo texto legislativo à Assembleia para ser
votado, para garantir a isenção por força de Lei (BREMBATTI, 2018).
Assim, conforme acrescido pelo Convênio ICMS nº 42/18, “§3º Para os Estados do
Paraná e de Santa Catarina, o benefício previsto no caput será concedido pelo prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) meses, na forma da legislação estadual.” (CONFAZ, 2015). Referente
a estes dois estados, apesar de estarem com o benefício em execução por meio de decreto, se
discute a validade deste, pois o STF deixou assentado a exigência de uma lei específica para a
concessão de benefícios fiscais conforme tratado no RE-Ag 414249/MG, Rel. Min. Joaquim
Barbosa (STF, 2012), além do art. 7º da Lei Complementar 24/1975 que deixa claro a
necessidade de uma lei específica efetuada pelos Estados e Distrito Federal. (RAMOS FILHO,
2017)
O sistema CONFAZ aplicado ao setor de energia solar fotovoltaico ajudou no
desenvolvimento comercial deste, além de outras políticas públicas governamentais.

2.4 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores
e as isenções tributárias de PIS e COFINS no setor de energia solar fotovoltaica
O PADIS foi criado pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e regulamentado pelo
Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007:
O PADIS é um conjunto de incentivos fiscais federais estabelecido com o objetivo de
contribuir para a atração de investimentos e ampliação dos já existentes nas áreas de
semicondutores e displays (mostradores de informação), incluindo células e
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módulos/painéis fotovoltaicos e insumos estratégicos para a cadeia produtiva, como
o lingote de silício e o silício purificado. O Programa possibilita às empresas
interessadas a desoneração de determinados impostos e contribuições federais
incidentes na implantação industrial, na produção e comercialização dos
equipamentos beneficiados. Em contrapartida, as empresas estão obrigadas a
realizarem anualmente investimentos mínimos em atividades de P&D.
(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2018)

Esse conjunto de incentivos fiscais federais vieram estabelecer isenções tributárias ao
setor industrial para levar maior competitividade à indústria nacional. As células e módulos
fotovoltaicos, incluindo os lingotes de silício e a purificação destes, estão contempladas nos
incentivos desta lei por se tratarem de elementos fotossensíveis como diz a lei:
Art. 2o É beneficiária do Padis a pessoa jurídica que realize investimento em Pesquisa
e Desenvolvimento - P&D na forma do art. 6o e que exerça isoladamente ou em
conjunto, em relação a: [...] II – mostradores de informação (displays) de que trata o
§ 2o deste artigo, as atividades de: a) concepção, desenvolvimento e projeto (design);
b) fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores
de luz; ou c) montagem final do mostrador e testes elétricos e ópticos. (BRASIL,
2007)

Dentre os benefícios trazidos pela Lei 11.484/2007, podemos destacar a reduções a 0%
nas alíquotas do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e de Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) na aquisição local ou importada de máquinas, equipamentos, aparelhos,
instrumentos utilizados na implantação dos investimentos industriais. Podendo se aplicar essa
isenção tributária aos insumos e bem como ferramentas de software. Dentro do setor de solar
fotovoltaico existem os incentivos de IPI e PIS/COFINS, os quais impactam diretamente na
indústria brasileira. Após esses incentivos, houve a publicação da Lei 13.169/2015 que, com
objetivo tributário ambiental, concedeu isenção de PIS/COFINS sobre a energia produzida em
geração distribuída e injetada na rede, cujo o crescimento é preponderantemente da energia
solar fotovoltaica. (VALADÃO e CARNAÚBA, 2017)
A aplicação de isenções de PIS e COFINS dentro do PADIS converteu maiores
benefícios ao setor fotovoltaico.

2.5 PIS/Pasep e COFINS: sua relação com a energia solar fotovoltaica
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Na esfera dos tributos federais que alcançar o setor de energia elétrica, temos a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS). Antes do advento da Lei 13.169/2015 os tributos de PIS/Pasep e COFINS eram
cobrados com base no consumo bruto da unidade consumidora, sem levar em consideração a
energia que fosse injetada na rede da concessionaria. Entretanto após a referida lei, se passou
a cobrar PIS e COFINS apenas do consumo líquido da unidade consumidora.
Entretanto, com a edição da Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015, passou-se a isentar
a parcela da energia fornecida pela distribuidora, na quantidade correspondente à energia
elétrica ativa injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora, ou seja, a
cobrança de PIS/Pasep e COFINS começou a ser realizada com base no consumo líquido da
unidade consumidora, como transcrito a seguir:
Art. 8º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a
energia elétrica ativa fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na
quantidade correspondente à soma da energia elétrica ativa injetada na rede de
distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa
originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou
em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de
Compensação de Energia Elétrica para microgeração e minigeração distribuída,
conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
(BRASIL, 2015)

Após a alteração da RN nº 482/2012 pela RN nº 687/2015, ambas da ANEEL, muitos
juristas ficaram na dúvida se essa isenção valeria para as novas modalidades de geração
distribuída acrescentadas pela RN nº 687/2015. Com objetivo de adequar a isenção do
PIS/Pasep e COFINS constante na Lei nº 13.169, de 2015, com as alterações promovidas no
sistema de compensação de energia regulamentado pela Resolução ANEEL nº 482, de 2012, o
Projeto de Lei de Conversão nº 29, de 2016, referente à Medida Provisória nº 735, de 2016,
aprovado no Congresso Nacional, incluiu o seguinte dispositivo:
Art. 14. O art. 8º da Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015, passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 8º [...] § 1º Para fins do disposto no caput, são consideradas
outras unidades consumidoras do mesmo titular: I - as unidades consumidoras da
matriz e das filiais de uma mesma pessoa jurídica; II - as unidades consumidoras de
titularidade de uma mesma pessoa física situadas em locais diferentes das unidades
consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída, nas quais a energia será
compensada. § 2º O benefício de que trata o caput se aplica ainda: I - aos participantes
de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras que sejam titulares do
sistema de microgeração ou minigeração; II - aos participantes de consórcio ou
cooperativa que sejam titulares do sistema de microgeração ou minigeração na
modalidade geração compartilhada. § 3º O benefício de que trata o caput se aplica
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inclusive aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, desde que
correspondentes à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela
mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados, no mesmo
mês ou em meses anteriores. (BRASIL, 2016)

Desta feita, o benefício de isenção tributária de PIS e COFINS poderia atingir as novas
modalidades de geração distribuída de empreendimentos com múltiplas unidades
consumidoras e de geração compartilhada, que aderirem aos sistemas de compensação de
energia elétrica. Porém, o dispositivo foi vetado pelo Poder Executivo conforme constante na
Mensagem nº 613, de 17 de novembro de 2016, com a justificativa transcrita a seguir:
O dispositivo acarretaria renúncia de receita tributária, sem atentar para os
condicionantes do artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF) e não se faz
acompanhar dos necessários dimensionamentos do impacto tributário sobre a
arrecadação ou de medidas de compensação. Além disso, compromete o esforço
fiscal, contribuindo para o baixo dinamismo da arrecadação tributária. (BRASIL,
2016)

A ABSOLAR, lançou suas reinvindicações no Seminário Internacional de Micro e
Minigeração Distribuída da ANEEL, onde visou a cobrança de expandir a isenção de PIS e
COFINS a todas as modalidades de geração distribuída e a todos os componentes tarifários.
(SAUAIA, 2018)

2.5 Políticas públicas e o incentivo tributário
O atual cenário político-econômico brasileiro vem demonstrando um grande interesse
no setor de energias renováveis, que venha fomentar e complementar a matriz energética do
país. Nos últimos anos, aumentou-se a discussão e o número de projetos de lei que discutem
ações de incentivos voltadas para o setor. Tendo propostas que visam incentivar, através de
políticas públicas, a inserção dessas novas fontes de geração energética, inclusive tendo
propostas legislativas que avaliam a possibilidade de criação de uma agência reguladora
específica para tal segmento, a Agência Nacional de Energias Renováveis, desmembrada da
Agência Nacional de Energia Elétrica, que funcionaria como um mecanismo de transição na
política de adoção de novas fontes de energias. Esta nova agência teria como principais
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responsabilidades a elaboração de políticas públicas direcionadas para o setor e a fiscalização
do cumprimento das normas que regram o setor. (XAVIER et al., 2013)
Um dos primeiros programas de incentivos fomentados ao setor de energia elétrica foi
o PROINFA – Programa de Incentivo ás Fontes Alternativas de Energia Elétrica, lançado em
2004, com objetivo de incrementar a matriz energética nacional através da participação de
energia eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH), gerando energia e conectando
com o Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). Nesse momento a energia solar fotovoltaica
não foi incluída, por falta de viabilidade econômica e estratégica. (CAVALCANTI, 2017)
FIGURA 2 – POTÊNCIAS CONTRATADAS E PREÇOS MÉDIOS A CADA LEILÃO DE ENERGIA.

FONTE: EPE (2018).

No ano de 2014, o BNDES lançou o Plano de Nacionalização Progressiva (PNP) para
o setor fotovoltaico, visando incentivar a indústria nacional. Este plano faz parte do Programa
de Aceleração Econômica (PAC) e tem como objetivo a promoção de financiamentos conforme
os índices de nacionalização dos produtos, tendo como base os parâmetros da metodologia já
utilizada pelo banco, conhecida como FINAME. O programa foi adaptado em 2017, se
tornando mais flexível, com objetivo de atender uma gama maior de pessoas físicas e jurídicas.
(TORRES FILHO e COSTA, 2012)
Outro importante fator nas referidas políticas públicas de incentivo ao setor fotovoltaico
são os Leilões de Energia de Reserva e os Leilões de Energia Nova, que de 2014 a 2018,
contrataram mais de 3 GW de geração de energia através de fonte solar fotovoltaica. A projeção
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da EPE é que a fonte acumule 9.660 MW de capacidade instalada até o final de 2026, que leva
em consideração o Plano Decenal de Expansão (MAXIMO, 2018). A Figura 2 ilustra a redução
de preços dos leilões de energia dos projetos de usinas solares fotovoltaicas, a qual está ligada
principalmente à redução nos custos de investimento e ao aumento no fator de capacidade das
usinas.
Uma importante medida em favor da proteção ambiental e da maior sustentabilidade da
matriz energética nacional é representada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE), e dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dando nova
redação a Lei 9.427/1996. Tal Lei em seu artigo 3º institui o Proinfa, cujo objetivo é aumentar
a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes
autônomos, cuja a produção seja baseada em fontes eólicas, solar fotovoltaicas, pequenas
centrais hidrelétricas e biomassa, no sistema elétrico interligado nacional (ANTUNES, 2005).
No contexto tributário, há políticas públicas de isenção fiscal como o Convênio
CONFAZ nº 101/97 com incentivos de isenção de ICMS para módulos e células fotovoltaicas,
desde que haja alíquota 0% de IPI ou isenção para esses produtos, válido para os produtos
nacionais e importados. Temos também o Convênio CONFAZ nº 16/2015, que oportuniza aos
Estados e ao Distrito Federal a concessão de incentivos de ICMS para micro e minigeração,
para usuários residenciais, comerciais e industriais. Além disso, temos a Lei nº 13.169/2015
que trata da isenção de PIS/COFINS para micro e minigeração para consumidores residenciais,
comerciais e industriais que produzam sua própria energia nos termos das Resoluções ANEEL
482/2012 e 687/2015.
O Programa PADIS é o conjunto de incentivos fiscais que visam atrair investimentos
ao setor de solar fotovoltaico, no qual há incentivos de IPI e PIS/COFINS, impactando
diretamente na indústria brasileira. Após esses incentivos, houve a publicação da Lei nº
13.169/2015 com objetivo tributário ambiental que concedeu isenção de PIS/COFINS sobre a
energia produzida em geração distribuída e injetada na rede, cujo o crescimento é
preponderantemente da energia solar fotovoltaica. (VALADÃO e CARNAÚBA, 2017)
Podemos citar também o Fundo Clima, programa vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA), que disponibiliza recursos, inclusive não reembolsáveis, para financiar
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estudos, projetos e empreendimentos que visam à redução dos impactos da mudança climática
e adaptação aos seus efeitos, tendo como forte aliado a energia solar fotovoltaica pelo pequeno
índice de degradação ambiental produzido pela fonte geradora. (SILVA e VIANA, 2017)
Visando à segurança da utilização dos módulos solares fotovoltaicos, o governo
desenvolveu o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) fotovoltaico pelo INMETRO através
da Portaria nº 4/2011, visando analisar a qualidade, eficiência energética e segurança dos
produtos nacionais e importados. Esse programa tem trazido muitos benefícios ao setor solar
fotovoltaico, pois padroniza os critérios mínimos para que os investidores do setor se sintam
seguros ao investir no setor. (MAXIMO, 2018)
Para os projetos de Geração Centralizada também conhecido como Parques Solares, o
governo lançou através do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura (REIDI), que visa beneficiar essas centrais geradoras com fonte solar
fotovoltaica com a desoneração de PIS e COFINS para os produtos finais como módulos
fotovoltaicos, inversores, estruturas metálicas e outros. (SILVA E VIANA, 2017)
Muitas políticas públicas foram desenvolvidas pelo governo, entidades privadas e
sociedades civis para fomentar a utilização da energia solar fotovoltaica, além de muitos
projetos que podem vir a ser desenvolvidos.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer que o direito ao acesso à energia constitui direito fundamental,

consagrado em muitas constituições pelo mundo, incluindo a brasileira, pois é essencial a
sobrevivência pessoal e em sociedade. O Direito da Energia tem um papel importante no
contexto da vida em sociedade, pois visa regular um dos fatores mais importantes para o
desenvolvimento de um país em seu potencial econômico, social e ambiental. Assim, é nítido
o crescente consumo de energia aliado ao desenvolvimento industrial e tecnológico que passa
cada Estado.
A constituição brasileira fez um grande avanço quando da constituinte procurou aliar
desenvolvimento com a proteção ao meio ambiente sustentável. Observando a inserção das
energias renováveis na matriz energética nacional, que se faz de extrema importância para o
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, visando diversificar a matriz.
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O governo deve levar em consideração que a indústria nacional de energia solar
fotovoltaica está produzindo muitos empregos, sendo as políticas públicas fomentadas pelo
governo federal através do BNDES um dos principais mecanismos de sucesso do setor no
desenvolvimento da indústria nacional e de distribuidoras de produtos importados.
Desde 2012, o país vem investindo no setor de energia solar e muito das políticas
públicas vem fomentando o setor. A isenção de ICMS, PIS e COFINS foi um importante passo
no desenvolvimento do setor fotovoltaico, abrindo maior viabilidade econômica ao consumidor
final apesar de, no caso do ICMS, por ser matéria de cunho Estadual ou Distrital, possuir muita
discrepância e ainda algumas reinvindicações das associações de energia solar para abranger
outras partes da conta de energia elétrica.
Com um planejamento governamental a longo prazo, que seja bem elaborado através
de políticas públicas, financiamentos, investimentos e muitas pesquisas, o desenvolvimento
tecnológico das indústrias nacionais irá ser promovido, a viabilidade econômica ao consumidor
final será realidade e haverá um percentual de energia solar fotovoltaico maior em nossa matriz
energética, o que garantirá uma maior sustentabilidade ao país.
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Resumo
Com o intuito de garantir a preservação dos recursos naturais, o desenvolvimento rural
sustentável preconiza a sustentabilidade ambiental, social e econômica, das comunidades.
Como o oeste do Paraná tem sua economia baseada na produção agropecuária, evidencia-se a
necessidade de estudos e implementações de técnicas produtivas sustentáveis na região. O
trabalho trata-se de um estudo exploratório, que por meio de uma revisão bibliográfica e análise
de dados secundários identifica o oeste paranaense como o responsável por 22,5% da produção
de leite, 63,5% do rebanho de suínos, 31,9% dos galináceos e 22,3% dos ovos da produção total
do Estado. Com a articulação dos dados levantados, e o direcionamento teórico, buscou-se
apresentar técnicas sustentáveis de produção, aplicáveis a agropecuária. Dentre as alternativas,
foram descritas técnicas de: integração lavoura-pecuária; adubação e calagem; sistema
silvipastoril e integração lavoura-floresta-pecuária; e o uso de forrageiras.
Palavras-chave: Desenvolvimento. Agropecuária. Sustentabilidade. Rural

Abstract
Sustainable rural development seeks to ensure the preservation of natural resources while
maintaining the environmental, social and economic sustainability of property. The economy
of western Paraná is based on agricultural production, evidencing the need for studies and
implementations of sustainable productive techniques in the region. This work is an exploratory
study, through a literature review on sustainable rural development from the agricultural
production in western Paraná. The western part accounts for 22.5% of milk production, 63.5%
of the herd of pigs, 31.9% of chickens and 22.3% of eggs from total state production. It presents
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sustainable production techniques applicable to agriculture, referring to the recovery of
degraded pastures, are: crop-livestock integration; fertilization and liming; silvopastoral
system and crop-forest-livestock integration; use of legumes as fodder.
Key words: Development. Agropecuária. Sustainability. Rural

1. INTRODUÇÃO
A discussão a respeito do desenvolvimento rural sustentável é algo muito em voga na
sociedade contemporânea, por se tratar de um conhecimento inovador que engloba as questões
inerentes ao meio rural, pelo aspecto da conservação, da manutenção e da proteção.
Para iniciar a discussão sobre o conceito de desenvolvimento, devemos partir do
princípio de que ele será analisado, em meio as questões do sistema capitalista, entendendo-o
como sistema planetário que engloba países centrais, que são representados pelas grandes
potências econômicas; e os países periféricos, aqueles que estão à margem do progresso
econômico (FURTADO, 1974: NETTO; BRAZ, 2012).
Dentro desta perspectiva, do desenvolvimento rural sustentável, o que se apresenta é uma
valoração do indivíduo que vive no meio rural, dos conhecimentos das comunidades
tradicionais, bem como o desenvolvimento de técnicas “limpas” para o manejo dos recursos
naturais.
É valido ressaltar que tal reconhecimento deriva de construções teóricas a respeito do
que seria desenvolvimento e desenvolvimento rural, que aqui serão descritos como uma forma
de melhor compreensão do que validamos como desenvolvimento rural sustentável.
Após a consolidação do referencial teórico aqui delimitado, faremos uma breve constatação,
com base em dados secundários, sobre a produção agrícola da região Oeste do Paraná, a fim de
identificar quais atividades produtivas mais se destacam na região.
Por fim, traremos algumas atividades produtivas de sucesso, dentro da perspectiva do
desenvolvimento rural sustentável, e tendo como recorte as práticas de produção mais
desenvolvidas no Oeste do Paraná, como uma forma de divulgação do que já é realizado no
Estado, em relação a tal prática.
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2.

DESENVOLVIMENTO
2.1

Procedimentos Metodológicos

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, que segundo
Richardison (2012) constitui-se em “descrever sistematicamente um fenômeno ou área de
interesse”, por meio de uma revisão bibliográfica de caráter analítico a respeito do
desenvolvimento rural sustentável e de um levantamento de dados secundários referentes a
produção agropecuária no oeste do Paraná, que foram sistematizados com o intuito de
identificar as atividades rurais mais rentáveis para a região, bem como, indicar práticas
sustentáveis que venham a contribuir para a desenvolvimento sustentável, dentro deste
contexto.
2.2
Desenvolvimento,
sustentável

desenvolvimento

rural

e

desenvolvimento

rural

Para iniciar a discussão sobre o conceito de desenvolvimento, devemos partir do
princípio de que ele será analisado, em meio as questões do sistema capitalista, entendendo-o
como sistema planetário que engloba países centrais, que são representados pelas grandes
potências econômicas; e os países periféricos, aqueles que estão à margem do progresso
econômico (FURTADO, 1974: NETTO; BRAZ, 2012).
Devido à complexidade deste sistema planetário e do ditar das relações sociais que o
permeiam, constatamos que o mesmo não se sustentaria, somente com base no crescimento
econômico.
Segundo Veiga (2010, p 19),
Até o início dos anos 1960, não se sentiu muito a necessidade de distinguir
desenvolvimento de crescimento econômico, pois as poucas nações desenvolvidas
eram as que haviam se tornado ricas pela industrialização. De outro lado, os países
que haviam permanecido subdesenvolvidos eram pobres, nos quais os processos de
industrialização era incipiente ou nem havia começado. Todavia, foram surgindo
evidências de que o intenso crescimento econômico ocorrido durante a década de
1950 em diversos países semi-industrializados (entre os quais o Brasil) não se traduzia
necessariamente em maior acesso de populações pobres a bens materiais e culturais,
como ocorrera em países considerados desenvolvidos.

Haja visto, que dentro da lógica do capital, um país que acumula mais riquezas não significa
intrinsicamente que terá maior distribuição de riquezas, ou que a mesma será realizada de forma
mais igualitária, ou mais justa.
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Dentro deste contexto, impulsionado pela luta de classes, o sistema se vê pressionado a
regular, por meio do Estado, a discrepância entre ampliação do produto interno bruto e a
redução da pobreza.
Com base no exposto por Alan Thomas (2000), o direcionamento de se pensar o
desenvolvimento ocorreu em três sentidos: na visão do Estado sobre uma sociedade “ideal”;
em um processo histórico de mudança social; e como um esforço deliberado, das agências,
governo, organizações e movimentos sociais, no sentido de promover melhorias na prática.
Um dos grandes marcos deste novo posicionamento, de se pensar o desenvolvimento
como instrumento que mensura o “caminhar” dos países, foi a criação do Índice de
Desenvolvimento Humano- IDH, em 1993. Instrumento que utiliza três características para
mensurar desenvolvimento: a renda, a longevidade e a educação. Sendo que o IDH de um país,
pode variar de 0 a 1, e países com um desenvolvimento precário não atingem 0,499 pontos. Em
suma, pensar em desenvolvimento é pensar em qualidade de vida, sem deixar de lado as
condições econômicas, fator que é intensificado principalmente em 1990, onde se inserem
elementos como: questões ambientais, de justiça social e participação popular, no planejamento
e na gestão de recursos (PLEIN, 2016, p. 27).
Entra neste contexto, alguns aditivos ao conceito de desenvolvimento, dos quais aqui
nos ateremos ao conceito de desenvolvimento rural, para depois no aproximarmos do conceito
de desenvolvimento rural sustentável.
Para Schneider (2010), em consonância com Thomas (2000), alguns dos fatores
decisivos para a inserção dos conceitos acima citados, no debate brasileiro, foram: a ação mais
efetiva do Estado, a criação da categoria social “agricultor familiar”, mudanças políticas e
ideológicas e a discussão sobre sustentabilidade ambiental.
Segundo Schneider (2010), fatores que indicam o pensar do desenvolvimento rural,
podem ser divididos em quatro vertentes: a primeira voltada a análise das instituições, da
inovação e da sustentabilidade e que tem entre seus atores principais Jose Eli da Veiga e Ricardo
Abramovay, o segundo que identifica um novo rural brasileiro, composto põem atividades nãoagrícolas e políticas compensatórias, conhecimento exposto com maestria por José Graziano
da Silva; a terceiro que discorre sobre a “força da tradição” e os limites históricos e sociais ao
desenvolvimento rural, tema aprofundado por Jose de Souza Martins e Zander Navarro, e por
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último o enfoque agroalimentar para o desenvolvimento rural, exposto nas ideias de John
Wilkinson.
Na soma dos autores acima citados, Angela Kageyama (2008), nos sinaliza que o
desenvolvimento rural se identifica como uma combinação de forças internas e externas à
região, onde os atores das regiões rurais estão envolvidos simultaneamente em um complexo
de redes locais e redes externas.
Neste sentido, a autora sinaliza a importância da criação do Programa de
Desenvolvimento Rural, criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico-OCDE e lançado em 1991. O Programa conta com três etapas para a elaboração de
indicadores de desenvolvimento rural.
Primeiro, estabeleceu um esquema territorial para a coleta de dados em nível
subnacional nos diversos países-membros, que permitiu classificar as regiões em três
tipos
(predominantemente
rurais,
predominantemente
urbanizadas
e
significativamente rurais). O indicador básico que define as unidades territoriais rurais
e urbanas e permite classificar as regiões é a densidade populacional. Em seguida, é
definido um conjunto de indicadores demográficos, econômicos, sociais e ambientais.
Finalmente, são produzidas as séries estatísticas que permitem comparar e analisar as
tendências do desenvolvimento rural (OECD, 1996; apud KAGEYAMA 2008).

De acordo com van der Ploeg (2000), está busca por compreender o rural e
consequentemente o desenvolvimento rural, inclui o exercício continuo de se pensar um novo
modelo para o setor agrícola, com novos objetivos, que vise a busca da integração com
ecossistemas locais, que valorizem economias locais, ao invés das economias de grande escala,
com enfoque mas múltiplas atividades das familiar rurais.
A tendência para o desenvolvimento rural sustentável, tendo em vista que o mesmo
preconiza as atividades produtivas com base local e regional, já que são nessas instâncias que
se podem contrapor alguma espécie de controle social legitimamente.
E no fortalecimento de práticas locais e regionais de atividades agrícolas sustentáveis que o
agricultor familiar poderá demostrar sua capacidade produtiva, face ao grande capital.

2.3

Atividades agrícolas em destaque na região Oeste do Paraná
O Paraná ocupa uma área de 199.307,922 km², do território brasileiro, dos quais dos

22.864,70 km² são representados pela região Oeste. Dentro desta região encontram-se 50
cidades divididas nas microrregiões de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Para melhor identificar a situação organizacional da região Oeste do Paraná, elaboramos
a Tabela 1, que pode ser visualizada abaixo, onde constam algumas características essenciais
para se entender a divisão territorial do Oeste, bem como a divisão do trabalho, especificamente
no que se refere a questão agropecuária, já que a identificamos como principal fonte de renda
do meio rural, exceto a produção de commodities, como o milho e a soja.

Tabela 1: Divisão territorial, demográfica, e agropecuária do Oeste do Paraná em relação ao
Estado do Paraná.
ÁREA TERRITORIAL E
DEMOGRÁFICA

FONTE

DATA

REGIÃO

ESTADO

Área Territorial (km2)

ITCG

2018

22.864,70

199.880,20

População Estimada (habitantes)

IBGE

2018

1.307.461

11.348.937

População Censitária (habitantes)

IBGE

2010

1.219.558

10.444.526

População Censitária Urbana
(habitantes)

IBGE

2010

1.044.091

8.912.692

População Censitária Rural
(habitantes)

IBGE

2010

175.467

1.531.834

TRABALHO

FONTE

DATA

REGIÃO

ESTADO

Agropecuária

MTE

2017

4.114

29.281

DATA

REGIÃO

ESTADO

AGROPECUÁRIA

FONTE

Valor Bruto Nominal da Produção
DERAL

2017

19.170.914.125,43

85.307.625.877,22

Agropecuária (VBP) (R$ 1,00)
Pecuária - Bovinos (cabeças)

IBGE

2017

1.138.117

9.370.139

Pecuária - Suínos - Total (cabeças)

IBGE

2017

4.298.588

6.894.069

IBGE

2017

105.935.049

360.835.651

Aves - Galináceos - Total
(cabeças)
Fonte: IPARDES, 2018; Adaptação das autoras 2019.

Dentro do que pode ser visualizado na tabela descrita acima e levando em consideração
o relatório do Observatório Territorial de 2018, o que se identifica como característica
produtiva do Oeste do Paraná, no que se refere a produção agropecuária, podemos identificar
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que 22,5% da produção de leite do Paraná, vem do Oeste, com aproximadamente 17,6% das
vacas ordenhadas.
O Oeste também é responsável por 63,5% do rebanho de suínos no Paraná, com destaque
para os municípios de Toledo e Marechal Cândido Rondon, além de ser a região paranaense
com o maior efetivo de galináceos do Paraná, com 31,9% e contribuir com 22,3% da produção
de ovos do Estado.
Pensando nestes dados é que o tópico a seguir trará estratégias de práticas produtivas
que contribuem para o desenvolvimento rural sustentável, dentro desta perspectiva.

2.4

Técnicas sustentáveis de produção
Conforme o desenho atual a respeito de técnicas produtivas sustentáveis, pratica-se a

reutilização de áreas desmatadas e que se encontram improdutivas (abandonadas), ou com baixa
produtividade (subutilizadas), reduzindo desmatamentos e tornando a atividade mais
sustentável (DIAS-FILHO; ANDRADE, 2006; DIAS-FILHO et al., 2008).
Dessa forma, a recuperação de pastagens degradadas continuará a ter papel decisivo
nesse processo, fator que torna possível o aumento da produção, sem a expansão das áreas de
pastagem.
Grande parte das pastagens cultivadas do país apresentam algum nível de degradação,
assim sendo, não tem a capacidade natural de recuperação, perdendo produtividade. Portanto,
as aplicações de técnicas de recuperação de pastagem são essenciais para a sustentabilidade da
produção animal intensiva, evitando o desflorestamento de novas áreas.
Em vista disso, apresenta-se nos próximos parágrafos técnicas sustentáveis de produção
aplicáveis a agropecuária, referentes a recuperação das pastagens degradadas. Tais técnicas
pretendem diminuir os impactos ambientais negativos e melhorar a produtividade,
consequentemente, a renda da propriedade, são elas: integração lavoura – pecuária; adubação e
calagem; sistema silvipastoril e integração lavoura-floresta-pecuária; uso de leguminosas como
forrageira.
Como estratégia viável neste contexto, o plantio adequado da forrageira associado a um
manejo correto das pastagens são essenciais na contribuição da redução dos índices de
degradação das pastagens. A integração lavoura – pecuária pode ser um meio eficiente na
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recuperação das pastagens, pois pode reduzir os custos na recuperação das pastagens a partir
da produção de grãos (CARVALHO et al, 2017).
É importante ressaltar que para aplicação de técnicas de recuperação de pastagens
degradadas ser economicamente viável é relevante realizar um diagnóstico da situação para que
os procedimentos escolhidos sejam eficientes e corretamente aplicados. Além do viés
econômico, deve-se levar em consideração as perdas ambientais irreversíveis decorrentes da
degradação do solo e da pastagem, principalmente, pela carga animal superior a capacidade da
área (ZIMMER et al, 2012).
Segundo Zimmer et al. (2012) pastagens com manejo adequado podem apresentar
maiores teores de carbono do que culturas anuais, ou até mesmo vegetação nativa. Algumas
práticas como os sistemas de integração com gramíneas forrageiras, apresentam contribuição
para o armazenamento de água e a porosidade do solo, sobretudo no sistema de plantio direto
(SPD), contribuindo para a qualidade ambiental da área.
As técnicas de recuperação direta, como adubação e calagem, costumam ser utilizadas
em pastagens pouco degradadas, apresentando menos riscos ao produtor. De acordo com
estudos realizados por Santini et al. (2015), não é recomendado aplicação única de calagem e
adubação para melhorar a produtividade do capim-braquiária (Brachiaria decumbens Stapf cv.
Basilisk), mas adicionando a sobressemeadura de capim-marandu (Brachiaria brizantha cv.
Marandu) torna-se uma alternativa efetiva e viável para o aumento da produtividade de
pastagens degradadas.
O uso associado de diferentes espécies de gramíneas também foi estudado por Santos et
al. (2016), o qual avalia que para recuperar pastagem formada por capim-braquiária associada
estilosantes (Stylosanthes spp. cv. Campo Grande), adubação fosfata, aração e gradagem obteve
melhores resultados, quanto ao tempo de recuperação, em relação a utilização apenas de
adubação.
Os Sistemas de Integração Lavoura-pecuária (SILPs) tratam-se do consórcio entre grãos
e pastagem, e têem apresentado bons resultados na recuperação de pastagens degradadas,
inclusive, recomenda-se associa-lo ao sistema de plantio direto (SPD), pois há o aumento na
produção de palha pela pastagem, contribuindo para redução de pragas e doenças e de plantas
invasoras.
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Este sistema consiste no plantio de culturas anuais nas áreas degradadas, em sistema de
rotação ou de consórcio com as forrageiras. Esta técnica tem se mostrado viável
economicamente, pois restabelece a produtividade da pastagem degradada, amortizando os
custos da técnica de recuperação, pois a lavoura aumenta a produtividade da área, mantendo a
produção animal e de grão, o que gera fluxo de caixa para o produtor (MACEDO, 2009;
ZIMMER et al, 2012).
De acordo com Carvalho et al. (2016) os SILPs apresentam a capacidade de melhorar a
qualidade do solo, pois além de aumentar a macroporosidade na área de pastagem e a
microporosidade em toda a área do sistema, contribui para o crescimento da diversidade e
abundância da fauna edáfica. Este último contribui para o equilíbrio do agroecossistema,
favorecendo a presença de microorganismos simbióticos de plantas, fixadores de nitrogênio e
fungos micorrízicos, os contribuem para controle de patógenos.
Outra metodologia que pode ser utilizada é a do sistema Silvipastoril (SSP) que integra
a floresta plantada com a pastagem, este sistema é utilizado como uma alternativa viável para
recuperação de pastagem degradada. As árvores criam um microclima propício, o dossel
florestal diminui a erosividade das chuvas, além disso seu sistema radicular mais profundo e
denso favorece o transporte dos nutrientes de camadas mais profundas para a mais superficial
do solo, e consequentemente as características químicas e físicas do solo (CASTRO et al.,
2008).
De acordo com os estudos de viabilidade econômica de Sistemas Agroflorestais (SAFs)
realizado por Faria et al. (2015) a partir da análise de três sistemas, concluiu-se que: a
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é viável economicamente, em razão do corte e
venda das árvores; a Integração Lavoura-Pecuária (ILP) é inviável economicamente; e a
Pastagem em Monocultivo é inviável economicamente. Vale salientar que os autores
utilizaram-se de técnicas de correção, adubação e roçada.
Uma outra técnica recomendada para recuperação de pastagens degradadas é o uso de
leguminosas das espécies de Stylosanthes em pastagem. Apresentando a capacidade de fixação
simbiótica de nitrogênio no solo, facilitando o processo de recuperação de pastagem degradada
por promover uma fonte eficiente de nitrogênio, além disso apresenta melhor valor nutricional,
contribuindo para o melhoramento em qualidade e a quantidade de forragem disponível para os
animais. Uma outra vantagem no uso deste tipo de forrageira é que as leguminosas reduzem os
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efeitos dos Gases de efeito estufa (GEEs) em função da fixação de nitrogênio, além de diminuir
as emissões de metano por ruminantes, como consequência do melhoramento nutricional da
alimentação dos mesmos. Também, as leguminosas podem contribuir significativamente para
amenizar as emissões de metano por ruminantes, pela melhora na dieta consequentemente pelo
melhor desempenho animal (ZIMMER et al, 2012).
Mediante as técnicas de produção sustentável apresentadas, o uso de adubação e
calagem de forma adequada e constante remete a importância de um bom manejo da pastagem;
as pesquisas têm mostrado que a introdução de leguminosas na pastagem agrega um ganho
ambiental e de nutrição animal; os sistemas de agroflorestais têm a característica de melhorar a
qualidade do solo, diversidade de culturas, aumento de produtividade e renda. Dentre as
técnicas explanadas, a integração lavoura-floresta-pecuária, além de mais completa em termos
de diversificação de produção, apresenta maior viabilidade econômica, portanto a
recomendamos como um sistema produtivo que contribui com o desenvolvimento rural
sustentável.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A economia do oeste do Paraná é grandemente movimentada pela produção

agropecuária, tal região concentra cerca de 23% do valor bruto nominal da produção
agropecuária do Estado, fato que evidencia a necessidade de estudos e implementações de
técnicas produtivas sustentáveis na região, garantindo a conservação dos recursos naturais, em
especial o solo e a água, os quais são essenciais para manter a atividade econômica das
propriedades.
Neste sentido, é notória a crescente necessidade de se aumentar a produtividade
mantendo a mesma área, pois evita o desmatamento e contribui para a produção intensiva, a
qual necessita de técnicas para garantir a preservação dos recursos naturais, mantendo a
sustentabilidade

ambiental

e

econômica

da

propriedade,

conforme

preconiza

o

desenvolvimento rural sustentável.
Diante das várias técnicas produtivas expostas, fica evidente a necessidade de um
diagnóstico detalhado das potencialidades e níveis de degradação da propriedade, o que uma
escolha adequada para cada caso em questão.
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Resumo
O artigo tem o intuito de analisar as redes estabelecidas pelo Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no
Assentamento XX de Novembro, Cordeirópolis-SP e compreender o impacto desta rede sobre
a vida social envolvida. As informações foram coletadas, por meio de aplicação de
questionários e entrevistas com os agentes integrantes desta rede, e sistematizadas com a ajuda
do programa Pajek de forma a compor a caracterização e o sociograma da rede. Dentre as
questões levantadas, nos perguntamos se esta rede tem o caráter integrador ou transformador,
como se dá a mobilização desta rede. Identificamos que a mesma se caracteriza como uma rede
tutelar, que integra diversas ramificações de capital social que contribui para uma mobilização
de mais de 48.000 pessoas/ano e ainda estimula a criação de outras formas de escoamento de
produção.
Palavras-chave: PAA; Pnae; sociogramas; mobilização social.
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the networks established by the Food Acquisition
Program (PAA) and the National School Feeding Program (PNAE), at Setação XX de
Novembro, Cordeirópolis-SP, and to understand the impact of this network on the social life
involved . The information was collected through the application of questionnaires and
interviews with the members of this network, and systematized with the help of the Pajek
program in order to compose the characterization and sociogram of the network. Among the
questions raised, we ask ourselves if this network has the integrative or transformative
character, as it is the mobilization of this network. We identify that it is characterized as a
tutelary network, which integrates several branches of social capital that contributes to a
mobilization of more than 48,000 people / year and still stimulates the creation of other forms
of production flow.
Key words: PAA; Pnae; sociograms; social mobilization.

1. INTRODUÇÃO
1.1.Breve contextualização sobre o conceito de redes sociais
Para pensar na análise de redes sociais dentro da perspectiva sociológica, existem três
possíveis usos do conceito: a rede como metáfora, como normativa e como método. Segundo
Marques (2000) rede como metáfora expressa a ideia de que entidades, indivíduos e
pensamentos estão entrelaçados; como normativa é aquela que estrutura um dado conjunto de
entidades que objetivam alcançar algo desejado; e rede enquanto método é aquela que passa a
descrever e analisar os padrões de relações estabelecidas, dentro das redes sociais
Com esta delimitação teórica, a análise de redes sociais do presente trabalho se situa
entre a sociologia relacional, que tem seu enfoque direcionado para os contatos, vínculos e
conexões que envolvem as relações dos indivíduos; e a sociologia econômica que vê na ação
financeira, uma forma de ação socialmente situada em construções sociais (SWEDBERG;
GRANOVETTER, 1992).
A sociologia relacional permite analisar as ações dos atores sociais como ações
estratégicas e ao mesmo tempo condicionadas (BOURDIEU 1989; EMIRBAYER, 1997) e
rompe com a ideia de que existe uma predestinação nas relações sociais colocando “a
necessidade de analisar, em cada configuração empírica específica, como a sociedade civil se

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

constitui na e pela relação com outras dimensões da realidade social em estudo” (SILVA, 2006,
p. 160).
Na sociologia econômica, a análise de redes sociais se divide em duas linhas, a primeira,
utilizada no período anterior aos anos 70, tinha como foco os vínculos entre as entidades e sua
distribuição em redes onde se explorava somente a conectividade de menores proporções e as
sistematizava em sociogramas. Já a segunda, posterior a década de 70, além das preocupações
descritas acima agregou a análise a questão da posição dos indivíduos e a estrutura da rede.
Tanto na sociologia relacional como na econômica, o que se observa é que
A força da análise de redes sociais está na possibilidade de se construir estudos
muito precisos em termos de aspectos descritivos, sem impor uma estrutura a
priori à realidade e aos atores, criando um tipo muito particular de
“individualismo relacional”. (MARQUES, 2000, p.129)

De forma genérica existe um tríplice que pode ser utilizado como plano de fundo para a
análise de redes, composto por: territorialidade e espacialidades, temporalidade e
periodicidades, sociabilidade e articulações político-ético-culturais.
Para Fischer e Carvalho (1993) o espaço territorial delimitado é visto como local de
formação de identidades e práticas políticas específicas. Nesse contexto, enxergam as formas de
sociabilidade desenvolvidas em dois tipos de redes sociais. As redes submersas que têm uma
base social informal, constituída por vínculos de parentesco, vizinhança, amizade; e as redes
associativistas, que são formadas por um conjunto de relações distribuídas em diversos
coletivos, gerando o tecido social local associativo.
Já para Granovetter (2005) existem quatro princípios essenciais da relação entre redes
sociais e resultados econômicos: as normas e a densidade da rede social, a força dos laços
fracos, a importância do “buraco estrutural” e a sobreposição da ação econômica e
nãoeconômica.
No que compete a composição dos laços o autor se diferencia da nomenclatura utilizada
por Fischer e Carvalho, mas não foge do sentido. Segundo Granovetter os laços são divididos
entre fracos e fortes. Os laços fortes são aqueles que envolvem certo grau de parentesco,
vizinhança e/u proximidade. Enquanto os laços fracos conectam membros de diferentes grupos
para a transmissão de informações. A não existência dos laços fracos limita a rede e impede a
criação de pontes entre elas, ocasionando o que Granovetter chama de buraco estrutural.
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Além destes aspectos, Granovetter nos diz que a sistematização de ideias “apropriadas”
de comportamento seguidos pelos grupos e a clareza nesta normatização irá fortalecer a rede
contribuindo para sua densidade. E que nestas relações a atividade não econômica,
principalmente no que refere-se a conteúdos, metas e processos formulados, ira nortear a ação
econômica.
Para Scherer-Warren (1996) é por meio da ideia de redes que se integra as diversidades
do local ao global, nas interconexões das identidades dos atores. Assim participar de uma rede
significa ser um elo de um tecido social movimentalista.
Para Scherer-Warren (1996, p .10)
Essas redes de movimentos podem ser definidas como interações horizontais e
práticas sociopolíticas pouco formalizadas ou institucionalizadas, entre
organizações da sociedade civil, grupos e atores informais, engajados em torno
de conflitos ou de solidariedades, de projetos políticos ou culturais comuns,
construídos ao redor de identidades e valores coletivos.

Vários são os papéis e os pontos de conexão nas redes, um ator central no interior de
uma rede é aquele que, a partir de um número considerável de relações, consegue exercer grande
influência sobre os demais atores e gerar neles certa dependência, controlando possibilidades de
fluxos e desfrutando uma capacidade maior de fazer escolhas (HANNEMAN, 2001). Nesta
linha de raciocínio, a relação entre os parceiros podem se dar das seguintes formas: autônomas
ou orgânicas, tuteladas e subordinadas. As relações autônomas ou orgânicas são compostas por
entes autônomos “com objetivos específicos próprios e que passam a se articular em função de
uma ideia abraçada coletivamente. (INOJOSA, 1999, p.118).
Nas redes tuteladas, os componentes têm uma certa autonomia “mas se articulam sob a
égide de uma organização que os mobiliza em função de um papel de regulação legal ou de
capacidade de financiamento e que, por isso, modela o objetivo comum” (INOJOSA, 1999,
p.118 e p.119). O modelo de redes tuteladas é uma crescente na atualidade, principalmente
quando há o envolvimento do Estado, o que pode acarretar diversos problemas na formação e
permanência das mesmas. Dentre as dificuldades podemos destacar que o distanciamento do
ente regulador pode dispersar a rede, o fato de os parceiros da rede serem tratados como parte
singular de um convênio.
Além das redes orgânicas ou autônomas e das redes tuteladas existe ainda a rede subordinada
“que é constituída por entes que são parte de uma organização ou de um sistema específico e
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onde existe uma interdependência de objetivos” (INOJOSA, 1999, p.119).
Dentro destes tipos de rede, ainda podemos diferenciar o foco de atuação, que pode ser
direcionado para o mercado ou para o compromisso social. As redes de mercado são utilizadas
para a produção e/ou apropriação de um bem ou serviço que faz parte da finalidade de sua
existência, como por exemplo: rede de serviços educacionais e rede de lojas; enquanto as redes
de compromisso social são pautadas a partir de uma ideia e estabelecida no próprio processo de
compartilhamento “dessa ideia e na explicitação do propósito de sua existência, que vai
configurando o seu projeto de atuação” (INOJOSA, 1999, p.120).

1.2.

Conceito de redes para o planejamento em políticas públicas

A literatura internacional assume que os países em desenvolvimento têm maiores
dificuldades técnicas, financeiras e culturais no processo de planejamento e implementação de
políticas públicas.
As políticas idealizadas nestes países, visam integrar os atores envolvidos e as falhas
acontecem “por vários motivos, entre os quais destacam-se os aspectos político-institucionais,
financeiros e técnicos” (OLIVEIRA, 2002) que geralmente ocorrem devido a separação que se
faz entre elaboração e implementação no processo de planejamento.
Com esta dificuldade, as políticas públicas passam a adicionar o componente
implementação no plano, com estratégias que incluem monitoramento, auditorias e reuniões
técnicas. Ou ainda, adicionam a participação popular, onde os beneficiários são parte ativa e
contribuem na elaboração e/ou monitoramento da política. Como, por exemplo, a conquista
popular oriunda da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 194 assegura o caráter
democrático e descentralizado da administração na seguridade social, mediante gestão
quadripartite, com participação dos trabalhadores.
Segundo Oliveira (2006, p. 277 e 278),
O resultado de um processo de planejamento, que inclui sua implementação,
tem que ser visto como uma série de eventos aparentemente simples, mas que
dependem de uma cadeia complexa de interações recíprocas para que
obtenham o resultado esperado, e muitas vezes esta cadeia não pode ser
prevista ou controlada.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Neste sentido, a ideia de rede tem se apresentado frequentemente nas discussões sobre as
políticas sociais e é vista como uma alternativa para o governo, com vistas a ampliar os
resultados e os impactos das políticas públicas.
Esta urgência da utilização do método de redes sociais como forma alternativa para a
atuação do Estado é provocada pela crítica aos resultados da gestão das políticas públicas através
de estruturas organizacionais, públicas ou privadas, que se articulam em sistemas onde as partes
são interdependentes (INOJOSA, 1999).
Para Marteleto e Silva (2004), este interesse da esfera pública também está relacionado
com o aumento dos estudos na área de economia e sociologia sobre a importância do capital
social, que é definido pelos autores como normas, valores, instituições e relacionamentos
compartilhados que permitem a cooperação dentro ou entre os diferentes grupos sociais,
servindo de recurso para comunidades que constroem suas redes de relações.
Os autores apontam para três formas de capital social: o capital social de ligação que
ocorre entre pares e iguais, o capital social de ponte que ocorre entre membros da comunidade
e organizações não-governamentais e o capital social de conexão que ocorre entre os órgãos e
o Estado (MARTELETO; SILVA, 2004)
Em consonância com Marteleto e Silva (2004), Injosa (2006) aponta o conceito de redes
sociais estabelecido dentro de planejamento de políticas públicas como um direcionamento do
compromisso social como base de criação e atuação. Nesta linha as redes mobilizam pessoas e
instituições, tendo um a visão ideal para o futuro, com o objetivo de romper/minimizar
problemas face ao desenvolvimento social.

1.3.

PAA e Pnae enquanto programas de políticas públicas que movimentam redes

sociais
Com a intenção de ter as redes sociais como método de atuação é necessário considerar
o Estado como poder diferenciado que atua na regulação das atividades econômicas, na
definição, alteração, limites e até mesmo na extinção de determinadas redes. (RAUDMATTEDI, 2005)
Fligstein (2007), em sua crítica sobre a análise de redes explicitada por Granovetter,
pontua que o autor não trata das relações do Estado no interior das redes, o que faz o trabalho
de Granovetter ser focalista e limitado. Para Fligstien o mercado é compreendido como um

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

campo que deixa transparecer a habilidade dos atores em interpretar suas situações, construir
rotas de ação e inovar. Nesta relação o Estado é compreendido, como aquele ator que cria e
limita quais instâncias podem ser dominadas coletivamente, quais os movimentos para ser um
ator na rede e como as próprias regras podem ser feitas.
Recentemente, a partir de novas discussões sobre desenvolvimento local, o meio rural
vê surgir algumas oportunidades em forma de programas de políticas públicas que adotam como
estratégia, o trabalho em rede. Fato que pode ser considerado como “fruto de uma mudança na
concepção e na forma de agir do Estado diante da sociedade civil. Todavia, também pode
representar uma mudança na forma de agir e atuar das próprias organizações sociais rurais.”
(BOLTER; SCHNEIDER; HAAS, 2015, p.466)
Segundo os autores, depois do período pós redemocratização, o governo alterou seu
modo de agir sendo mais receptivo, face as questões da sociedade civil, o que possibilitou a
constituição de redes de atores no processo político de formulação dos programas e das políticas
públicas para o meio rural.
Dentre as políticas pensadas para o rural, incluem-se aquelas que recolocam a
importância da produção e da distribuição de alimentos, proporcionam a construção de
mercados específicos para a produção diversificada e, ao mesmo tempo, estimulam a ampliação
de redes externas a sua operacionalização, com o estimulo a expansão de mercado por parte dos
agricultores, principalmente daqueles organizados.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de Aquisição de
Alimentos são exemplos destas políticas.
O Pnae, que surgiu em 1955 como uma alternativa assistencialista que disponibilizava
alimentos para as escolas e suas famílias, se transformou em 1979 em um programa
governamental reconhecido e ratificado pela Constituição Federal de 1988.
A partir de 1994, o programa sofreu modificações pois teve seus recursos
descentralizados, com a lei 9.813/05, quando passa a compor a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Pnsan); e posteriormente, no ano de 2009, quando ocorre a
promulgação da lei 11.947 onde foi definido que, dos recursos financeiros disponíveis para o
Pnae, “no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
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organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e comunidades quilombolas” (BRASIL, 2009).
A relevância do programa é ampliada, ainda mais, quando a lei 11.947 abre precedente para a
dispensa de licitação, sendo necessário apenas que o agricultor apresente um projeto de venda
de gêneros alimentícios para a unidade recebedora, e quando, por meio da Resolução nº 25 de
4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012) é alterado o valor de R$ 9 mil para R$ 20 mil por DAP/ano,
valor este, altamente “significativo para o agricultor familiar, sobretudo para algumas regiões
do País (Norte e Nordeste), uma vez que somente esse canal de comercialização representa em
média R$ 1,6 mil reais/mês/DAP.” (MELÃO, 2012, p.95).
O PAA, diferentemente do Pnae, surge em 2003 pela lei 12.512, com o foco na compra
de alimentos oriundos da agricultura familiar, realçando a questão da segurança alimentar e
nutricional da população, e tem como um de seus principais diferenciais a dispensa de licitações
para aquisição dos alimentos.
Para que os agricultores consigam efetuar a venda de seus alimentos ao programa, os
mesmos precisam identificar a unidade executora do programa, verificar quais alimentos são
adquiridos, e em quais modalidades são operacionalizadas no local (compra com doação
simultânea; compra direta; apoio à formação de estoques; incentivo à produção e ao consumo
de leite; compra institucional e aquisição de sementes; sendo esta última modalidade só
acessível para agricultores com DAP jurídica) e solicitar a sua inclusão na listagem de
produtores. Após a inclusão, a unidade executora repassa ao Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) a identificação dos agricultores familiares e o repasse do valor adquirido é
depositado diretamente na conta do agricultor e sacado através de um cartão bancário.
No que diz respeito a valores disponibilizados pelo programa, em mais de 10 anos,
podemos observar um crescimento em relação aos valores disponíveis por DAP, onde a partir
de Decreto nº 6.959, de 2009, disponibiliza-se um montante de até R$ 9.000,00 por família,
dependendo da modalidade acessada. Houve também um aumento em relação aos
investimentos totais do programa. Segundo dados consolidados pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) em 2003, o valor disponível foi de R$ 145 milhões de reais, chegando
ao ápice em 2012 com um montante de R$ 838 milhões de reais.
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Com os conceitos de redes sociais abordados acima, aplicado ao mercado institucional
originado a partir do Pnae e PAA, analisaremos como se dá a rede social formada pelos
programas no assentamento XX de Novembro. A análise será realizada por meio de
sociogramas relacionando sua disposição enquanto rede com a sociologia relacional e
econômica, principalmente no que refere-se ao plano de fundo das relações, ao tipo de rede
identificada e ao conceito de capital social.

2. MATERIAIS E METÓDOS
Para identificar a rede em nível local, analisa-se as conexões estabelecidas pelos
programas Pnae e PAA no município de Cordeirópolis, que está localizado a oeste do Estado
de São Paulo e faz divisa com os municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes, Iracemápolis,
Limeira e Araras. Com o recorte especifico nos agricultores familiares moradores do
assentamento XX de Novembro, em destaque na Figura 01.
Figura 1: Localização do assentamento XX de Novembro no município de Cordeirópolis-SP.
Fonte: IBGE. Org. Filus (2016)

Fonte: IBGE. Org. Filus (2016)

Para a análise de redes sociais inicialmente fomos até os agricultores familiares do
assentamento e por meio de questionário, que foi aplicado nos meses de janeiro e fevereiro de
2016 com 17 das 21 famílias que residem local, procuramos observar quais os órgãos
representativos que os assentados participam e para quais localidades escoam a produção,
especificamente, nos programas PAA e Pnae.
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Após a identificação inicial dos órgãos representativos da comunidade e dos municípios
para os quais os agricultores escoam sua produção via PAA e Pnae, agendamos entrevistas para
validar as informações obtidas via questionário e para identificar quais as instituições
socioassistenciais e escolas são atendidas pelos programas.
Com este mapeamento detalhado, das redes sociais responsáveis por movimentar uma
parcela da produção de alimentos do assentamento XX de Novembro, formulamos
representações gráficas das redes em formato de sociograma, com o intuito de introduzir
subsídios de caráter qualitativo e tornar mais fácil a compreensão dos resultados, mediante
representações visuais peculiarmente elucidadas.
Para gerarmos os sociogramas utilizamos o software Pajek, que por ser um software
livre proporciona maior mobilidade ao pesquisador. Com o Pajek e as informações obtidas,
criamos os modelos posicionais em uma matriz algébrica que é capaz de identificar os agentes
estruturantes equivalentes, os pares delimitados entre si e vinculados a terceiros (LOPES;
CANÇADO, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o início dos anos 90, não haviam políticas públicas direcionadas para este segmento,
pelo contrário, os agricultores ficaram a margem do setor público por décadas e sofriam as
consequências (concentração de renda e terras, pobreza rural, migração, êxodo agrícola e rural
etc.) das políticas públicas de “modernização” da matriz tecnológica da agricultura.
(SCHENEIDER et. al, 2004)
A construção de mercado institucional como ocorre com o PAA e o Pnae, tem seu
enraizamento político em um conjunto de lutas travadas na década de 1990 pelo
reconhecimento da agricultura familiar e de suas especificidades.
Com esta nova postura governamental, que se deu em um período de luta das classes
trabalhadoras por direitos, o Estado demonstra um papel central na definição, no financiamento
e na operacionalização de programas de políticas públicas. No caso dos programas PAA e Pnae
refere-se diretamente a um “mercado institucional” em que o Estado, além de definir as regras,
atua como o único comprador. Segundo Grisa (2010, p. 114), “na construção social do mercado
referente ao PAA o Estado é o principal “arquiteto”.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

O governo representado pelas prefeituras municipais detém a concentração dos
investimentos tanto do PAA quanto do Pnae, fato que torna as redes estabelecidas pelos
programas, redes sociais tuteladas.
Conforme afirmam Minhoto e Martins, neste tipo de rede os entes têm uma autonomia
relativa já que se articulam sob a égide de uma organização que os mobiliza e modela o objetivo
comum que os aproxima.
Como também,
Não resta dúvida, então, que a eficácia de uma rede induzida e tutelada, no sentido de
alcançar os objetivos inicialmente propostos quando de sua constituição, dependerá
em grande medida na habilidade de seus integrantes (principalmente da organização
indutora) para encontrar um modelo de governança capaz de cobrir os buracos
estruturais e de reverter a citada tendência à centralidade (RANGEL, 2015, p. 104 e
105).

No caso especifico da rede tutelada identificada, os investimentos são administrados
pela secretaria da agricultura (PAA) e pela secretaria de educação (Pnae). Para nos
ambientarmos com os sociogramas obtidos na pesquisa, inicialmente expomos, na Figura 2, um
organograma padrão que ocorre nesta rede tutelada. Nele poderá ser observado que os
agricultores podem escoar seus alimentos via cooperativa/associação, ou de forma direta para
as prefeituras, tanto no caso do PAA quanto do Pnae e que as prefeituras fazem o repasse para
as instituições socioassistenciais/escolas.
Figura 2: Organograma base para entendimento da rede tutelada formada a partir dos
agricultores do Assentamento XX de Novembro- Cordeirópolis SP.
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Fonte: Dados da pesquisa.

Como pode ser visto na Figura 2, outro conceito aplicado a esta rede é o do capital
social, que no caso estudado é identificado em suas três ramificações. O conceito de capital
social de ligação, que ocorre de forma implícita para facilitar o desenho dos sociogramas, está
presente nas relações que ocorrem de agricultor para agricultor.
Além do capital social de ligação também conseguimos identificar o capital social de
ponte e de conexão que ocorre especificamente no escoamento da produção para o Pnae de
Cordeirópolis e Rio Claro, visto que a transação ocorre entre agricultores e organização civil
(cooperativas), e da organização civil para as prefeituras (Estado).
As únicas ligações dentro da rede estabelecida que não se enquadram aos conceitos de
capital social, estão na relação entre os agricultores e a prefeitura de Rio Claro, no caso do
PAA, pois o escoamento é realizado diretamente dos agricultores para a prefeitura.
Se levarmos em consideração somente a análise e tabulação realizada por meio dos
questionários preenchidos pelos agricultores, teremos uma estrutura de rede, que pode ser
visualizada no sociograma 1 (Figura 3).
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Figura 3: Sociograma 1: Identificação, via questionário, das redes de escoamento do PAA e Pnae no Assentamento XX de Novembro
Cordeirópolis-SP

Fonte: Dados da pesquisa
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A identificação dos agricultores serviu para obtermos as informações de quais programas estão
presentes na comunidade.
Nesta primeira visualização da rede identificamos que seis agricultores são
integrantes somente da associação XX de Novembro e não escoam para nenhum dos
programas, já que a associação não tem força para operacionalizar, ou ao menos mediar uma
possível inserção dos filiados aos programas.
Em contrapartida, dez agricultores dizem escoar para pelo menos um dos programas,
sendo cinco de forma direta para a prefeitura e quatro, via cooperativas.
A abordagem também nos fez identificar quais organizações estão presentes dentro
desta rede, que são: a Prefeitura de Cordeirópolis, a Prefeitura de Rio Claro, as Cooperativas
de Cascalho e de Rio Claro.
Munidos destas informações, iniciamos o processo de entrevistas com os órgãos
representantes e as referidas prefeituras e que podemos observar de antemão no sociograma 2
(Figura 4) é que houve uma significativa ampliação dos atores da rede.
Além deste aspecto também obtivemos uma significativa alteração da rede inicial, visto
que as informações repassadas pelos agricultores, via questionário, não condizem com as
informações obtidas nas entidades representantes dos agricultores e nos órgãos municipais.
Apenas quatro das onze informações de escoamento estavam realmente corretas, e
foram validadas pelos agentes4.
A exemplo desta situação, conseguimos identificar que as informações erradas que
surgiram de forma recorrente nas respostas dos agricultores, foram em relação ao escoamento
de alimentos para o PAA de Rio Claro. Este repasse é realizado de forma direta, devido ao
direcionamento adotado pelo programa no município, no entanto, nas entrevistas realizadas
com a gestora do PAA e com o coordenador geral da cooperativa de Rio Claro, nos foi
explicitado que existe uma interação entre os órgãos e geralmente quem escoa para o Pnae de
Rio Claro, vai cooperativa de Rio Claro é informado sobre o PAA, e para ele escoa somente
de forma individual.
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4

As informações completas sobre as validações das informações de escoamento podem ser observadas no artigo
2 desta dissertação de mestrado.
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No caso analisado, somente os Agr 05 e 14 escoam para o Pnae de Rio Claro, mas não
só eles nos deram informações errôneas sobre o escoamento para o PAA, os agricultores 13 e
17 também o fizeram, tendo em vista que acreditavam escoar para o programa via cooperativa.
Tal informação nos leva a crer que não existiu uma comunicação eficaz entre os
agricultores e as organizações, como também validou a questão sinalizada acima em relação
ao capital social de ponte (agricultores que se encontram na região central do sociograma e que
possuem mais de uma ligação seja com as associações/cooperativas, ou com as prefeituras),
que ocorre entre os agricultores e possivelmente também foi responsável pelo erro das
informações.
Somado a estes casos, a ampliação da rede pode ser verificada pelo fato do
aparecimento de mais agricultores, de outros municípios que compõem a rede de recebimento
dos alimentos pelos programas, como o caso do aparecimento de mais duas cooperativas e de
agricultores de outras localidades.
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Figura 4: Sociograma 2: Identificação, via
entrevista, das redes de escoamento do PAA e Pnae no Assentamento XX de Novembro Cordeirópolis-SP

Fonte: Dados da pesquisa

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

PPGDRS – Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Rural Sustentável

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Em relação a ampliação identificada após a realização das entrevistas, no sociograma
2, ainda podemos aumentar esta visualização da rede levando em consideração a contagem
singular dos agricultores participantes dos programas e das instituições recebedoras
(sociograma 3, Figura 5).
Figura 5: Sociograma 3: Identificação completa, via entrevista, das redes de escoamento do
PAA e Pnae no Assentamento XX de Novembro Cordeirópolis-SP

Fonte: Dados da pesquisa
Como os questionários foram realizados em 2016 e as entrevistas em 2017 (momento
em que os órgãos públicos já tinham consolidados os atendimentos do ano de 2016)
conseguimos fazer um levantando do número mínimo de pessoas envolvidas com os programas
PAA e Pnae na rede identificada, no ano de 2016.
Para isso levamos em consideração o levantamento da composição familiar dos
questionários, onde se tem o número real de pessoas por família envolvidas nos programas no
assentamento XX de Novembro, os atendimentos consolidados do Pnae de Cordeirópolis e Rio
Claro de 2016, o total de agricultores envolvidos no PAA de Rio Claro, as cestas semanais
destinadas as instituições e mais as equipes das cooperativas, associações e prefeituras.
Como não temos o número real da composição familiar dos demais agricultores que
destinam produtos para o PAA de Rio Claro, multiplicamos os agricultores por quatro, levando
em consideração que estamos tratando de famílias com o número médio de quatro pessoas. O
mesmo procedimento foi adotado com relação a equipe técnica envolvida nas cooperativas e
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nas prefeituras, onde multiplicamos o número de entidades por cinco, levando em consideração
que é necessário no mínimo uma equipe de 5 pessoas para realizar as destinações.
O que nos deu um número estimado de envolvidos com os programas de 48.413
pessoas, somente no ano de 2016.
Tabela 1: Indivíduos integrantes da rede social de escoamento do PAA e Pnae do assentamento
XX de Novembro, Cordeirópolis-SP, 2016.
Característica nº de pessoas
Famílias do Assentamento XX de Novembro
Agricultores integrantes do PAA Rio Claro
Atendimentos Pnae Rio Claro
Atendimentos Pnae Cordeirópolis
Atendimentos PAA Rio Claro
Equipe Pnae Rio Claro
Equipe Pnae Cordeirópolis
Equipe PAA Rio Claro
Equipe Coop. Rio Claro
Equipe Coop. Cascalho
Total dos indivíduos da rede

70
800
39.000
5.118
3.400
5
5
5
5
5
48.413

Fonte: Dados da pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mescla de conceitos oriundos da sociologia relacional e da sociologia econômica,
foram essenciais para que pudéssemos qualificar a rede estudada.
A configuração que se apresenta é de uma rede tutelada e a mobilização social oriunda
dos programas PAA e Pnae na realidade estudada é essencial para o diálogo dos agricultores
com formas diferenciadas de escoamento de produção e também contribui para uma maior
diversificação alimentar dentro da comunidade.
A comunicação interna da rede, que em sua maioria se dá por intermédio dos
agricultores de ponte (com destaque para os agricultores 02, 05, 14 que na realidade estudada
são os que mais possuem relações de escoamento e vinculação com órgãos representativos da
classe) é importantíssima para a manutenção e ampliação da rede. Por se tratar de um número
baixo de laços fracos esta comunicação ainda é falha, não cabendo apenas responsabilizar os
agricultores por esta falta de comunicação.
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Como foi observado, os agricultores têm maior dificuldade em identificar qual dos
programas participam e estas informações devem também partir dos órgãos representativos
dos agricultores e das entidades mediadoras desta relação tutelar (prefeituras e suas respectivas
secretarias)
Outro aspecto importante identificado pela pesquisa foi a interação entre os diversos
tipos de capital social, fato que contribui para a manutenção de laços de confiança mútua e
para a solução de problemas dependentes da ação coletiva.
Em suma, o que se apresenta é que a rede, mesmo necessitando melhorar em alguns
aspectos, mobiliza um número expressivo de pessoas e foi responsável, em parte, por
movimentos externos a ela, como a criação de um feira local no município de Corderópolis,
do qual alguns integrantes da rede estudada passaram a fazer parte.
Segundo o Agr. 06 a feira foi uma iniciativa identificada após o reconhecimento destes
agricultores, que se deu em período posterior a implementação dos programas PAA e Pnae. Os
programas acabaram aproximando as vias institucionais e o diálogo com os agricultores passou
a ser facilitado.
O que demostra que a força dos laços fracos manifesta-se na criação da reputação dos
produtos, possibilitando a ampliação dos circuitos de comércio. Que passam a ser fortalecidos
a partir dos programas e de sua rede de atores, aproveitando os trunfos locais das relações e
laços sociais já estabelecidas (PANDOLFO, 2008).
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LEVANTAMENTO DOS ATIVOS AMBIENTAIS NAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS EM
PROPRIEDADES DO OESTE PARANAENSE
ASCERTAIN ABOUT ENVIRONMENTAL ASSET IN AGRICULTURE PRACTICES ON
THE WESTERN PARANÁ
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Resumo
O presente artigo avaliou as práticas agrícolas realizadas em duas propriedades do oeste
paranaense, aferindo se essas práticas se encaixam como ativos ambientais. O levantamento das
atividades foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas com os produtores no próprio
local, obtendo dados de caráter qualitativo. Foi constatado que ambas as propriedades
desempenham em suas práticas agrícolas atividades que se encaixam como um ativo ambiental
com ações benéficas ao meio ambiente, embora cada uma tenha um sistema de produção
completamente diferente. Com base nas entrevistas e na própria visita é possível concluir que
a prática de ações sustentáveis a nível ecológico não interfere na produção, seja ela
convencional ou agroecológica, muito pelo contrário, nas propriedades visitadas essas ações
fortaleceram e ainda fortalecem a renda dos produtores.
Palavras-chave: Agroecologia. Ativo Ambiental. Meio Ambiente. Sustentabilidade.
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Abstract
This article evalueted the agricultural practices in two properties on the western Paraná,
checking if this ones could be an environmental asset. The activities in this two places was done
by an interview, and it gave to us some qualitatives data. We could see that this two farmers,
who does very different activities, do in their area sustainable practices, and that fit in
environmental asset. So, with the interview and looking at the data, we could conclude about
this practices. It don’t is a limitant in these two areas gains, contrarwise, this improved the
earnings and still improving, and this don’t change, even if the propriety is conventional or
agroecologic.
Key words: Agroecologic; Environment;Environmental Asset; Sustainability.
1.INTRODUÇÃO
O modelo atual de desenvolvimento mundial vêm causando impactos ambientais em
todo o mundo. Tais impactos vêm, de forma gradual, alterando fatores como a temperatura,
causando o aquecimento global. Por vezes esse aumento de temperatura parece mínimo, porém
ao longo dos anos essa elevação pode desencadear uma série de mudanças climáticas que irão
alterar as características de certas regiões como o regime de chuvas, temperatura, entre outros
(EULER, 2016).
Desde a Conferência de Estocolmo em 1972 já há um consenso de que a preservação do
meio ambiente e dos recursos naturais não deve partir de um indivíduo, empresa ou nação
isolada, mas sim de um conjunto de agentes, onde cada um tem sua responsabilidade.. Embora
a conferência e os acordos tenham sidos desiguais para países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, ela foi de extrema importância pois debateu sobre um tema que na época não
tinha tanta visibilidade (ONU, 1972).
Além da conferência de Estocolmo, houveram outras conferências sobre o meio
ambiente que foram de extrema importância pois embasaram a criação do Protocolo de Kyoto,
que impôs a meta de redução de 5% do total de emissões de 1991, além de viabilizar o comércio
de emissões. Entre os diversos mecanismos do protocolo aparece o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), onde um país desenvolvido pode fomentar práticas de
preservação ambiental ou comprar créditos de carbono de países em desenvolvimento, como o
Brasil, para recuperar os danos causados por suas ações (FERREIRA; SILVA, 2013).

Foz do
Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A
questão ambiental aparece cada vez com maior importância nos debates e na criação de
programas em todas as áreas, incluindo a agricultura, que gera recursos energéticos

renováveis como a cana, a soja, por outro lado desmata áreas para o cultivo e usa combustíveis
não renováveis (ANDRADE; FEIDEN, 2017) . A Lei n° 12.651 trata da preservação ambiental
e influência nas práticas agrícolas por determinar, entre outros pontos, a Área de Preservação
Permanente e Reserva Legal e a criação do Cadastro Ambiental Rural, com intuito de facilitar
o acesso à informação ambiental sobre as propriedades rurais, facilitando o planejamento,
fiscalização e combate ao desmatamento (BRASIL, 2012).
Todos os cidadãos têm direito a um meio ambiente equilibrado, nessa geração e nas
próximas (BRASIL, 1988), e com as mudanças na abordagem do meio ambiente nas últimas
décadas esse direito teoricamente passa a ser mais respeitado. Um exemplo disso é a Lei 10.165,
que determina quais são as atividades potencialmente poluidoras no país, e que os praticantes
dessas devem apresentar um relatório anualmente das atividades exercidas no ano anterior
(BRASIL, 2000). Com base na sua atividade a empresa ou o indivíduo terá um gasto para
remediar suas ações ou prevenir impactos ambientais futuros, e com isso surge a contabilidade
ambiental, que abrange, entre outros pontos, os ativos e passivos ambientais.
De maneira geral o ativo ambiental trata de ações ou investimentos que irão gerar um
benefício ao meio ambiente em compensação a uma atividade que use ou modifique recursos
naturais no futuro, trata de um benefício gerado ao meio ambiente visando remediar um impacto
ou degradação causada em ações do passado (BOLICENHA, 2013). A prática da agroecologia
é um exemplo de ativo ambiental, que embora seja muito mais do que um modo de produção
que oferece maneiras de planejar uma agricultura de base agroecológica, buscando manter o
sistema o mais auto suficiente e resiliente possível, de modo que esse tenha o seu próprio
equilíbrio ecológico e consiga manter uma produção equilibrada ao longo dos anos (HECHT,
1995).
Diante da importância de compreender as práticas agroecológicas para a preservação do
meio ambiente esta pesquisa tem como objetivo analisar o ativo ambiental em propriedades
agroecológicas no oeste do Paraná.
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2.

ARCABOUÇO TEÓRICO

2.1 A degradação ambiental e a problemática nas práticas agrícolas
No modelo adotado de agricultura no Brasil os recursos naturais são prejudicados e
usados de maneira imprudente, sem respeitar as questões locais e a preservação ao meio
ambiente. A adoção de pacotes tecnológicos com a promessa de aumentar a produtividade dos
plantios, a utilização indiscriminada de agrotóxicos, fertilizantes químicos, juntamente com
práticas ineficientes , ocasiona o desequilíbrio natural e consequentemente aumentando o uso
de produtos químicos, gerando assim um ciclo vicioso e prejudicial ao meio ambiente e a
sociedade (COSTA, 2017).
Segundo Nardi et al., (2016), a pecuária leiteira causa diversos malefícios ao meio
ambiente, diminuindo a biodiversidade de plantas e animais, além de esgotar o solo, assim
degradando sua fertilidade. Além disso diversos fatores que degradam o meio ambiente estão
relacionados com práticas agrícolas, entre eles estão desflorestamento, queimadas, erosão e
irrigação, que estão ligados diretamente com a diminuição da fauna e da flora do local,
desencadeando um desequilíbrio, portanto alterando a vida presente na área (FERREIRA; et
al., 2019).
A falta de práticas conservacionistas no solo pode causar erosão, provocando
assoreamento córregos e também acarreta em contaminações, devido ao escoamento superficial
carregar consigo agroquímicos dissolvidos ou absorvidos em camadas do solo, prejudicando as
pessoas e a vida aquática do local (ERTHAL;BERTICELLI, 2018).
Outro fator que contribui para a degradação do meio ambiente e ocasiona problemas é a
pecuária, entre esses problemas está o desmatamento de grandes extensões territoriais para
implantar pastagem. Outro aspecto que causa impactos diretos é a utilização de água
indiscriminada, que continuamente sofre com contaminações oriundas dessa prática, além
disso o solo é explorado de maneira contínua causando a degradação e infertilidade do mesmo.
Outra questão é a contaminação do meio ambiente por resíduos dos animais que são descartados
de maneira incorreta (NARDI, et al., 2016).
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Além dos problemas que o desmatamento traz consigo, seja pela perda da biodiversidade da
fauna e da flora da área afetada, também ocasiona erosão, que é oriunda da retirada de vegetal
da área, que antes atuava como camada de proteção, formando um microclima. Essa ação é
realizada na maioria das vezes por desmatamento ou por queimadas, juntamente com processos
intensivos de práticas agrícolas e manejo incorreto da área, assim

sendo considerado um dos principais aspectos ligados a degradação do solo (OLIVEIRA,
2016).
Existem várias pesquisas que relatam que os agrotóxicos influenciam diretamente no
desequilíbrio de um ecossistema, os impactos variam desde a composição do solo, afetando
organismos vivos aquáticos e terrestres, além de contaminar a água e ar, e também
contaminação de alimentos que influenciam diretamente na saúde das pessoas (LOPES;
ALBUQUERQUE, 2018).
Como resultado dessas práticas citadas anteriormente, sobrevém a desertificação,
proveniente de ações insustentáveis, juntamente com o uso intensivo do solo com monoculturas,
e sistemas de produção inapropriados acarretam. A desertificação de um solo tem como
consequências destruição da fauna e da flora do local , perda do potencial agrícola e diminuição
de áreas cultivadas (OLIVEIRA, 2016).
Nota-se que o agronegócio traz consigo práticas intensivas do uso do solo, água e
agrotóxicos, que está acelerada nos últimos anos, ocasionando impactos, muitas das vezes
irreversíveis, e quando não, demora muito tempo para a sua reestruturação, mesmo com a
adoção de boas práticas após a degradação do local (OLIVEIRA, 2016).
Diante do exposto acima, o ativo e passivo ambiental devem ser sempre analisados de
maneira que priorize , a utilização de boas práticas sobre a área para evitar impactos e reduzindo
ao máximo a degradação ambiental (MARQUES, et al., 2016).

2.2 Conceito Passivo e ativo ambiental no campo
2.2.1. PASSIVO AMBIENTAL
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Os passivos ambientais são todos os danos que estão sendo ou foram praticados contra o Meio
Ambiente, consistindo de ações e investimentos para controle, preservação e reabilitação da
área degradada, além de multas e possíveis indenizações ao agente poluidor (MARQUES, et
al., 2016).
No campo até a menor das ações podem acabar gerando danos ao ambiente em larga
escala, constituindo passivo ambiental, atividades que resultem na contaminação da água, como
uso desenfreado de agrotóxicos, manejos degradativos que aumentem erosão dos solos,

extermínio das matas nativas, com o constante desmatamento, imposto pelo atual modelo de
desenvolvimento (NUNES; LEHFELD 2018).
Estratégias como o cadastro ambiental rural auxiliam na identificação e fiscalização de
propriedades agrícolas com passivos ambientais. Essas propriedades devem buscar a
regularização através do Programa de Regularização Ambiental (PRA), que promove essa
regularização ambiental (ROCHA et al., 2019).
Uma alternativa para o agricultor é o pagamento desse passivo ambiental de uma forma
que ele também possa obter lucro, como é o caso dos Sistemas Agroflorestais, unindo a
produção agrícola com a restauração da flora, visto que essa prática é prevista em lei
(MICCOLIS et al., 2016 apud. ROCHA et al., 2019).
Tais estratégias são sim interessantes, não podendo ser desconsideradas, mas não se
deve abrir mão do ativo ambiental, por se ter uma gestão ambiental mais elaborada, além de
serem realizadas práticas conservacionistas, que protegem o ambiente, e não degradam o
espaço. Deste modo, passar a adotar o ativo nos nossos modelos de produção seria mais
benéfico e vantajoso para o ecossistema em si, e para a própria propriedade.

2.2.2 ATIVO AMBIENTAL
Ativos ambientais são recursos usados pelo indivíduo ou empresa visando benefícios
futuros, diretamente ligados à proteção do meio ambiente ou à recuperação daquele já
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degradado. Isso se torna interessante, por exemplo, para empresas, que ao se certificarem com
a ISO 14001, obtém valorização da marca da empresa (SAGE, 2016).
Um exemplo de ativo ambiental na agricultura é a recuperação de áreas desmatadas para
a expansão da agricultura, em virtude de multas e punições por órgãos ambientais como
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), essas
ações servem para minimizar os impactos causado por esses produtores rurais ao meio ambiente
(MACHADO, 2017).
Segundo (PALHARES, 2018) a utilização de biodigestores para a produção de biogás
vem sendo uma alternativa para que pequenos suinocultores diminuam os impactos ambientais
da sua atividade com o aproveitamento dos dejetos dos animais. Este é um
exemplo de mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) (ARGONESE et al. 2007
apud QUEIROZ et al. 2018).
Algumas práticas agroecológicas são de fundamental importância para o sucesso da
produção sustentável, como práticas de conservação do solo, troca ou comercialização de sementes
crioulas, produção de compostagem a partir de sobras de materiais orgânicos, cultivo de adubação
verde para fornecimento de nutrientes e matéria orgânica (SILVA, 2017). Com essas práticas
agroecológicas os produtores rurais têm uma maior estabilidade na sua propriedade e na sua renda,
devido ao equilíbrio ecológico e a agrobiodiversidade (ROMÃO, 2016).

2.3 Ativo ambiental e o desenvolvimento rural sustentável
Os ativos ambientais são a base para que haja condições que permitam a possibilidade,
a longo prazo, da vida sobre a terra, promovendo a exploração de maneira consciente,
preservando os ecossistemas (PIASENTIN; GÓIS, 2016).
No âmbito rural, a agroecologia tem como essência, a preservação do meio ambiente e
biodiversidade, seja qualquer escola adotada para esta basear-se. Esse cuidado está desde
pequenas ações, como destinação de resíduos no local correto, até mesmo grandes ações como
reflorestamento de áreas com frutíferas nativas, por exemplo. O que reflete diretamente na saúde
dos agricultores e de toda a vida que circunda na área em questão (CORLETT et al., 2017).
Mesmo quando uma propriedade não pratica desde o início de suas atividades rurais, de
forma autossustentável, é possível reverter a situação através da transição agroecológica, que
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consiste em mudança de método de trabalho, buscando o equilíbrio entre as mais diversas
interações existentes. Tratando as adversidades com um olhar holístico, e não mais sistêmico,
como é feito quando adotado o modo de cultivo convencional. Essa transição irá pouco a pouco
resguardar os recursos naturais, de modo a explorá-lo racionalmente e equilibradamente
(SIQUEIRA, 2016).
Ao contrário do que ainda é muito disseminado, produzir de forma sustentável, além de
ser altamente benéfico para o bem estar da vida como um todo, também resulta no retorno
financeiro para o produtor, que pode ser tão ou mais favorável quando comparado com o
convencional. Embora em diversas regiões do país haja empecilhos para a comercialização do
alimento produzido de forma agroecológica, seja por escassez de políticas públicas que
incentivam o fluxo de vendas, ou até mesmo falta de informação por parte dos consumidores.
O fato é que mesmo com essas barreiras, diversos produtores conseguem reverter o quadro por
meio de ações regionais, como feiras municipais ou comercialização “porta a porta”, garantindo
assim o sustento da família, evoluindo pouco a pouco, e isso acarreta diretamente no
desenvolvimento familiar, local e regional (SAMBUICHI et al., 2017).
A discussão a respeito do papel que a agricultura familiar promove em relação ao
desenvolvimento sustentável, vem recebendo atenção justamente por ser claramente a
responsável pela alternativa que melhor responde ao processo evolutivo de consumo da
população, isso porque atende às necessidades atuais sem comprometer a de gerações futuras,
isto é, a longo prazo. Com manejo que priorize poucas entradas e saídas de energia, fazendo
assim a máxima otimização de recursos, através de ciclagem dos mesmos (BEZERRA;
SCHLINDWEIN, 2017).
Como citado anteriormente, só há sentido o desenvolvimento quando este está
conciliado ao discernimento do consumo, de nada adianta a ilusão do progresso quando este
leva a um desequilíbrio dos aspectos sociais e ambientais.. É justamente nesse ponto que a
agricultura familiar contribui para o desenvolvimento sustentável, potencializado ainda mais
quando as práticas são agroecológica, pois a sustentabilidade está justamente atrelada ao
respeito com o solo, água e ar, seja esses relacionados com a fauna, a flora ou ao ser humano,
respeitando todas as formas de vida do planeta, contribuindo assim para práticas que priorizem
o

ativo ambiental (OLIVEIRA; JAIME, 2016).
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3.

METODOLOGIA
Esta pesquisa de finalidade aplicada atua em torno dos problemas de atividades

realizadas por grupos ou atores sociais, instituições e organizações. É aplicada na construção
de diagnósticos, identificação de problemas e buscas de soluções. Objetiva-se gerar impactos,
que através de conhecimentos anteriormente obtidos, são aplicados de maneira que ocorram a
coleta, a seleção e o processamento de fatos e dados, atingindo diretamente consumidores
públicos e privados, gerando debate na comunidade e influenciando a mesma na tomada de
decisões (FLEURY; WERLANG, 2017).

Para melhor atingir o objetivo proposto nesta pesquisa
qualitativo,

optou-se

pelo método

descritivo, com objetivo exploratório. O método qualitativo não possui

representação numérica, pois assim limitaria interpretações, mas, sim, proporciona uma
compreensão profunda do tema. A pesquisa qualitativa visa às perspectivas reais que não podem
ser quantificadas, explicando e compreendendo as relações da sociedade (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009).
Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa descritiva requer diversas informações,
a fim de expor fenômenos e fatos a respeito do objeto de estudo. Como mencionado
anteriormente, a fim de promover maior envolvimento com o tema, esta pesquisa possui
objetivo exploratório, pois engaja a temática de modo a esclarecer os dados, direcionar e
construir prognósticos. Para tal, é preciso realizar o levantamento bibliográfico, entrevistas para
absorver o máximo de informações e por fim a análise destes para sua compreensão.
O procedimento utilizado para a coleta de dados, foi um estudo de caso em duas
propriedades rurais localizadas no oeste do estado do Paraná, a fim de levantar informações
acerca dos passivos e ativos ambientais de cada estabelecimento visitado. Estudo de caso
utilizado no trabalho tem como objetivo organizar os dados, gerando hipóteses, sem perder o
caráter do estudo (BRESSAN, 2000).
Para obtenção dos dados, foi realizada uma entrevista semi estruturada com os
proprietários das propriedades rurais visitadas. A entrevista é um método indispensável de
investigação nas mais diversas áreas, por ser bem flexível, podendo ser definida como o método
em que o investigador fica a frente do investigado e lhe faz perguntas, a fim de obter dados
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acerca
do que este sabe, espera, sente, o que ele fez, faz e pretende fazer, ou seja, informações
relevantes à investigação (GIL, 2011).
A análise dos dados coletados nesta pesquisa foi através da análise de conteúdo, na qual
possibilitou encontrar um ou mais sentidos para os dados coletados, interpretando todo o
conteúdo e inferindo sobre ele na obtenção de dados (CAMPOS, 2004).

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As entrevistas foram realizadas em duas propriedades distintas, que desenvolviam
diferentes atividades. As duas propriedades se localizam no oeste paranaense, a primeira em
Marechal Cândido Rondon e a segunda em São Miguel do Iguaçu. Em ambas a entrevista foi
realizada na forma de conversa informal, a partir de questionários confeccionados previamente.

4.1 Descrições das propriedades visitadas
A primeira propriedade trabalha com bovinocultura de leite e uma pequena área de
lavoura e a partir de projetos da Itaipu regularizou sua propriedade ambientalmente e instalou
os equipamentos necessários e a canalização para um biodigestor.
Na segunda propriedade o produtor é agroecológico e desempenha na sua área
agricultura sintrópica, turismo, sistemas agroflorestais, agricultura orgânica, tudo isso com
somente mais dois membros da família.

4.1.2

Descrição da propriedade “A”

A primeira propriedade visitada, intitulada nesta pesquisa como propriedade “A”, se
encontra no Condomínio de Energias Renováveis da Agricultura Familiar na Bacia do Rio
Ajuricaba, em Marechal Cândido Rondon. Essa e mais 33 propriedades da região foram
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beneficiadas com o projeto fomentado pela Itaipu, que instalou nas propriedades um
biodigestor, o encanamento, além de instalar uma microcentral
O projeto teve início em 2009, quando alunos de universidades da região visitaram os
produtores e fizeram o levantamento de nascentes e córregos nas áreas. A Itaipu também arcou
com os custos da adequação ambiental das áreas dentro da lei, através do programa Cultivando
Água Boa. Nessa etapa o produtor relata que foram construídas cercas para afastar os animais
do córrego, além da introdução e melhoria da mata ciliar.
O produto relata que na sua propriedade o custo de instalação na época foi de R$ 32.200,00,
sendo totalmente patrocinado pela Itaipu Binacional.
O processo ocorre da seguinte maneira, as vacas passam a noite no curral e de manhã o
produtor joga água e raspa o esterco, jogando por uma abertura em uma primeira caixa, da
qual o esterco escorre pelos canos até chegar ao biodigestor, que vai acumulando o
esterco e de lá sai o biogás, que vai para o balão, e o biofertilizante, que vai para o lago.
Hoje em dia o panorama do produtor entrevistado e do projeto é diferente da época em
que o projeto começou. O produtor reduziu seus animais de 40 a 15 vacas, que produzem cerca
de 100 kg de esterco por dia. Ele relata que com o número reduzido de animais o biodigestor
fica subutilizado, pois ele poderia ter um chuveiro a gás e produzir a própria energia, porém o
volume é muito pouco e o custo é alto.
As principais mudanças econômicas positivas para o agricultor foi a produção do próprio
gás além do próprio biofertilizante, usando ambos na área e reduzindo custos. Além disso houveram
benefícios na qualidade de vida da família, com a redução do número de moscas e o fim do cheiro
causado pelo esterco dos animais, que ficava ao ar livre e escorria próximo da casa

4.1.3

Descrição da propriedade B

A propriedade “B” é localizada na cidade de São Miguel do Iguaçu, a qual o proprietário

administra sozinho uma área de aproximadamente 4,7 ha, sendo esta uma propriedade
agroecológica, voltado para o sistema de produção orgânica, trabalhando com agrofloresta,
agricultura sintrópica e turismo rural Entretanto, nem sempre essa foi a realidade, pois o
proprietário anterior preconizava técnicas degradativas, onde o atual proprietário relata que
quando assumiu o solo não suportava entrada de maquinários devido à voçorocas acentuadas.
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As
práticas anteriores provocaram a compactação do solo, reduzindo a permeabilidade da água,
comprometendo o ciclo da água e resultando na redução da disponibilidade e qualidade dela,
pelo fato que a conversão do solo, esta totalmente interligada com a conservação das nascentes.
O produtor viu a necessidade de mudar após ser apresentado à técnica do Manejo
Integrado de Pragas – MIP, e convidado a participar de um concurso com várias premiações
para o produtor que tivesse melhores produtividades, utilizando menor quantidade possível de
químicos. Com esse desafio ele relata que reduziu em 50% a aplicação de químicos, e obteve
quase o dobro da produção comparado a quando utilizava a aplicação convencional de
veneno.Com os resultados alcançados obteve o primeiro lugar a competição, ficando ainda
mais motivada por esse modelo “mais limpo” de se produzir.
Entusiasmado com as vantagens e potencialidade dessas práticas, posteriormente,
realizou um curso sobre agricultura orgânica ministrado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, e logo começou a repensar o modelo de produção de sua
propriedade.Primeiramente introduziu soja orgânica, a qual sofreu ataque de lagartas, realizou
o controle biológico com baculovirus, prática esta que extingue o uso de agrotóxicos. Ao fim
da safra notou-se que havia talhões com produções muitos baixas, diante disto realizou mapa
de colheita e implantou nessas áreas coquetéis de plantas com culturas melhoradoras do solo,
como exemplo, feijão guandu, crotalária, mucuna, entre outras.
Com o processo de transição, aumentou a diversidade da propriedade fazendo
reflorestamento das áreas desmatadas, implantação de agrofloresta, e atualmente implementando
agricultura sintrópica. Hoje, 16 anos depois, se nota as diferenças exorbitantes infundidas nas áreas,
como ressurgimentos das nascentes d'água da propriedade, que se encontravam totalmente secas. O
trabalho realizado pelo produtor é tão grandioso que recebeu a visita da Itaipu que sugeriu ao
produtor realizar passeios turísticos, para mostrar a propriedade para os visitantes e relatar sua
experiência de vida a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância de se preservar e os
benefícios que isso traz. Nessas visitas ele oferece café da manhã, almoço ou apenas suco, pendendo
do interesse do grupo, agregando assim maior viabilidade econômica ao negócio.

4.2 Práticas agroecológicas realizadas nas propriedades

Foz do
Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

4.2.1

–

Propriedade “A”
Na propriedade “A” em Marechal Cândido Rondon o gado foi afastado de perto do
córrego e aumentou-se a mata ciliar, preservando assim a água. Isso não afeta somente a
propriedade em si, mas gera benefícios também para as outras propriedades por onde o curso
d’água passa.

Na atualidade é muito comum que esses pequenos córregos sejam soterrados por
práticas agrícolas inadequadas, muito além do que se imagina, como é relatado por Nardi, et al.
(2016). Tal problema fica evidente no ocorrido com o produtor “B”, onde não existiam
pequenos cursos d’água na área quando essa era manejada de forma convencional, pois estes
tinham sido soterrados, e foram recuperados com o seu sistema de agrofloresta. Esse exemplo
auxilia a expor ainda mais a importância da proteção da água, que tende a ser um bem cada vez
mais precioso e escasso.
O produtor “A” vêm trabalhando com o biodigestor, evitando que as fezes dos animais
fiquem ao ar livre. Segundo Palhares (2018) a utilização dessa tecnologia traz benefícios
econômicos e ambientais por evitar que os dejetos fiquem ao ar livre. Além disso o produtor
também obteve melhoria na qualidade de vida da sua família, pois a atividade reduziu
significamente o odor e o número de moscas.

4.2.2

Propriedade B

Quando o produtor B adquiriu a propriedade foi realizado o reflorestamento com uma
gama de espécies frutíferas, heveícolas, entre outras, com intuito de recompor o equilíbrio
natural, assim como restabelecer a capacidade da nascente presente na propriedade, também foi
feito a implantação de espécies de plantas bianuais e anuais. Estas práticas segundo Erthal e
Berticelli (2018), proporcionam um equilíbrio de produção, onde há espécies que irão trazer
renda a longo prazo, enquanto que as de crescimento mais rápido, proporcionam renda a curto
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e
médio prazo. Nesses aspectos, a propriedade B atende e segue essa linha de trabalho, mantendo
equilíbrio, o que gera um alto nível de interações entre espécies.
Como os cultivos na propriedade são fonte de renda para o produtor, o manejo demanda
cuidados adequados e recomendados com a finalidade de alcançar a máxima capacidade
produtiva, além disso, o produtor possui experiência e discernimento para identificar a
necessidade de retirar alguma espécie que já não traz os resultados desejados ou que não está
mais contribuindo positivamente ao sistema, assim como inserir novos cultivos que o mesmo
enxerga potencial de produção. Para Andrade e Feiden (2017), esse manejo de diversificação
extrai positivamente os atributos da área, de modo que intervenções planejadas e inteligentes
são capazes de compreender o autocontrole, que trará de modo geral benefícios

permanente à área. A propriedade contempla essas práticas de maneira eficiente, devido à
indicativos tanto de produção como de sustentabilidade e autorregulação dos sistema.
Além de extrair da agrofloresta, sem degradar, a mesma possui uma trilha que o
proprietário usa de forma didática para os visitantes, sejam estes turistas ou grupos escolares e
universitários. Usufruindo assim, mais um benefício presente na propriedade e, exibindo a
importância acerca da preservação, reflorestamento, diversidade e equilíbrio.

4.3 Preservação do meio ambiente e Ativo Ambiental
As práticas desenvolvidas nessas duas áreas distintas promovem benefícios ao meio
ambiente, cada uma de uma forma e com uma atividade diferente. Na propriedade A o produtor
alterou práticas que eram maléficas ao meio ambiente, e além de auxiliar na preservação,
reduziu alguns custos da propriedade.
O afastamento dos animais do curso de água e implantação da mata ciliar caracterizase
como Ativo Ambiental, pois isso reduz a erosão de solo que poderia soterrar o córrego e
consequentemente contaminar a água.
Com a produção de biogás e biofertilizante o produtor dá um destino as fezes dos
animais que ficariam ao ar livre. Essa prática evita que o esterco escorra para os córregos, pois
esse poderia escorrer em uma forte chuva dependendo da declividade do terreno. Além disso a
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liberação de gás metano é reduzida, pois esses dejetos, por não passar por nenhum tipo de
tratamento, liberam o gás metano (CH4 ), um dos gases causadores do efeito estufa.
Esse esterco acumulado ao ar livre pode conter patógenos que acometem os animais, ou
ainda atrair dípteros para a área. Em ambos os casos seria maior a incidência de doenças nos
animais, aumentando o gasto do produtor com o controle e diminuindo a qualidade dos produtos
gerados. Em seu relato o produtor confirmou ter vivenciado com essa prática, um menor número
de problemas fitossanitários e uma redução no número de moscas, além da redução do mau
cheiro. Esses pontos são tão importantes quanto os benefícios ambientais que essas práticas
geram, visto que a agroecologia não trata apenas da questão ambiental, mas também da questão
social, econômica entre outras, garantindo assim a sustentabilidade.

Na propriedade B, o maior ativo ambiental foi o reflorestamento, pois este desencadeou
em diversos outros ativos, como o resgate da biodiversidade da microfauna e flora, conservação
do solo e promoção da sua biota, cursos d’água, entre outros benefícios. Essa ação tem por
objetivo restaurar o ambiente, visto que a agrofloresta fundamentalmente se assemelha à
floresta natural, buscando autorregulação e auto sustentabilidade, que por sua vez requer um
período relativamente longo para se alcançar. Isso tudo através do respeito deste tempo de
regeneração e equilíbrio entre extração e entrada de energia.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atualidade o aumento da produção por vezes é realizado através do aumento das
áreas agrícolas ao invés do aumento da produtividade em si, e esse aumento de áreas vem sendo
feito através do desmatamento, sendo este um grande problema. Portanto, o desmatamento vem
sendo ligado a uma maior produção, e isso pode ocorrer tanto em larga escala, quando pensamos
em grandes áreas desmatadas na floresta amazônica, tanto em pequena escala, quando um
produtor usa a área de mata de sua propriedade para a lavoura ou pastagem. Isso faz com que a
agricultura tenha sua imagem ligada a degradação ambiental, tanto pelo desmatamento quanto
pela contaminação de rios, erosão, entre outros problemas.
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Porém, é possível dentro de áreas agrícolas realizar atividades que não degradem o meio
ambiente e até que promovam melhorias deste, se caracterizando como um ativo ambiental.
Essas atividades são interessantes não só pelo benefício ecológico, mas também para o
produtor, que pode obter renda a partir de práticas sustentáveis.
Existem diversas maneiras de praticar ativos ambientais em uma propriedade, mesmo
que elas tenham atividades totalmente diferentes, como é o caso das propriedades descritas no
artigo. Com base no trabalho, constatou-se que é possível gerenciar uma propriedade com
práticas de ativo ambiental sem haver um decréscimo da receita final.
Além de práticas do ativo ambiental não diminuírem a renda do produtor, houveram
melhorias na qualidade de vida de ambos e constatou-se que houve o aumento de renda das
propriedades. Essas práticas garantem que os produtores estejam dentro da lei, além de manter
sua área produtiva de maneira que não as degradem, degradação que vem se tornando comum
no país, devido práticas não conservacionistas.
O presente trabalho apresentou como principais dificuldades o tempo em que foi
realizado as perguntas aos produtores, pelo curto período de tempo, a falta de propriedades
próximas que possivelmente pratiquem ativo ambiental, além do pouco tempo para a escrita do
artigo. Como sugestões para trabalhos futuros fica a abordagem de um

maior número

propriedades na região Oeste do Paraná.
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A APROPRIAÇÃO ASSIMÉTRICA DO TERRÍTORIO E A NEOLIBERALIZAÇÃO
DA NATUREZA: UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL
THE ASYMMETRICAL APPROPRIATION OF THE TERRITORY AND THE
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Resumo
Este artigo tem por objetivo discutir como a informação ambiental, em um Estado
subdesenvolvido de orientação neoliberal, pode ser utilizada para produzir e reproduzir a
assimetria na apropriação do território. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e
documental a partir da criação de um arcabouço teórico das noções de capital informacional,
território, risco e neoliberalização da natureza. Conclui-se que as ações de neoliberalização da
natureza para a apropriação assimétrica do território se dão principalmente por meio das
estratégias de privatização e comercialização da natureza, corroboradas pela disponibilização
seletiva ou omissão do Estado referente às informações ambientais.
Palavras-chave: informação ambiental, capital informacional, território, neoliberalização da
natureza.

Abstract
This article aims to discuss how environmental information, in an underdeveloped state of
neoliberal orientation, can be used to produce and reproduce the asymmetry in the
appropriation of the territory. For this, a bibliographical and documentary research was
carried out from the creation of a theoretical framework of the notions of informational capital,
territory, risk and neoliberalization of nature. It is concluded that the neoliberalization actions
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of nature for the asymmetric appropriation of the territory are mainly through the strategies of
privatization and commercialization of nature, corroborated by the selective availability or
omission of the State regarding environmental information.
Key words: Environmental information, informational capital, territory, neoliberalization of
nature.
1.

INTRODUÇÃO
Devido à natureza multidimensional e multidisciplinar, complexa e incerta, irreversível

e de inerentes conflitos de interesses sociais (BORINELLI, 2011), os problemas ambientais e
os riscos implicados levam à necessidade da multiplicação de práticas sociais e intervenções
políticas para o fortalecimento do direito à informação acessível, considerando-se a premissa
de que o acesso à informação na resolução dos problemas ambientais pode implicar na
reorganização do poder (JACOBI, 2003; PECCATIELLO, 2011). A informação ambiental, a
partir desse caráter social e político, pode ser definida como a informação sobre a natureza, o
estado e a dinâmica do meio ambiente.
No entanto, o acúmulo do capital informacional, especificamente da informação, pelo
Estado e sua discricionariedade em fazê-la presente e ausente no âmbito público, torna-o
imbuído com potencial de influenciar a conformação de territórios. Considera-se, para tanto,
que as relações entre ser-humano e natureza são mediadas pela informação e corroboram a
constituição desses territórios (SAQUET, 2011). Assim, coloca-se enquanto elemento fulcral
das discussões aqui tratadas o ato de “informar”, compreendido de maneira reflexiva como
resultado de embates para interpretações e determinações dos riscos vividos, ou seja, passíveis
de definição social (BECK, 2010)
Além de influenciar em sua constituição, o Estado o faz assimetricamente pois como
Estado-Corporação, atende a interesses que vão de encontro à sua capacidade, por exemplo, de
estabelecer controles ambientais eficazes (MARQUES, 2016). O encontro entre interesses de
grupos privados e a manutenção da perenidade estatal, esta realizada por meio da capacidade
de obter receitas fiscais, torna o acesso ao meio ambiente-recurso fonte de assimetria,
disponibilidade atualmente compreendida como neoliberalização da natureza (CASTRE, 2008).
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A partir dessas perspectivas, o presente artigo tem por objetivo relacionar a assimetria
informacional, na produção, acúmulo e disponibilização da informação, criada e mantida pelo
Estado, com a assimetria na apropriação do território. Vale-se de construções teóricas como as
apresentadas anteriormente e utiliza-se exemplos empíricos para embasá-las.

2.

MÉTODOS
Visto que o objeto desta pesquisa é a associação entre a assimetria da informação

causada pelo acúmulo de capital informacional por parte do Estado e a apropriação assimétrica
no território, esse artigo busca “ampliar a interdisciplinaridade e promover a construção de
saberes por meio da relação intersubjetiva” em forma de ensaio teórico (MENEGUETTI, 2011).
A partir das noções, principalmente, de capital informacional, território, risco e
neoliberalização da natureza, obtidas da Sociologia e Geografia, elaborou-se o arcabouço
teórico que deu mote à realização do artigo, qual seja a associação supracitada. Trata-se de uma
pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, este caracterizado por um levantamento
nãosistemático de trabalhos que contêm as noções elencadas.

3.

CAPITAL INFORMACIONAL
Com o objetivo de compreender a informação ambiental enquanto capital, este capítulo

trará as interpretações de poder de Bobbio e de Bourdieu, para a posterior discussão das
consequências para a formação do território da assimetria informacional.
Para Bobbio (2003), o poder ideológico é o que se vale da posse de conhecimentos,
doutrinas, saberes ou mesmo informações para exercer influência sobre outros e induzir à certos
comportamentos. Considera esses poderes contribuintes para a instituição ou manutenção de
sociedades desiguais, pois divide seus integrantes, respectivamente, em fortes e fracos, ricos e
pobres, sábios e ignorantes, a depender da tipologia observada (BOBBIO, 2003).
O poder ideológico, especificamente, é o poder que se utiliza da informação, tanto de
sua disponibilidade quanto ocultação, explicitando a relação entre informação e poder. Nesse
contexto, o indivíduo que mais compreende, ou sabe, é o mais poderoso. Assim, a disputa pelo
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poder, principalmente na atual era da informação, implica na disputa pelo conhecimento
(BOBBIO, 2003; BARROS, 2008).
Quando se trata de informações institucionais públicas, o Estado é quem determina a
sua administração e distribuição, toma decisões em nome da sociedade e pode restringir o fluxo
dessas informações. Por consequência, é quem domina o conhecimento produzido (BARROS,
2008) e aumenta, se for de seu interesse, a lacuna entre os “sábios” e os “ignorantes” explicada
por Bobbio (2003), refletindo no questionamento da legitimidade política pela sociedade.
Outro conceito de poder que extrapola os aspectos formais das relações sociais é de
capital informacional (BOURDIEU, 1989). O conceito de capital foi derivado, por Bourdieu,
da noção econômica do termo, definido como a riqueza material, dinheiro, bens, entre outros.
Mas Bourdieu considera outros capitais em sua teoria, são eles: social, cultural e simbólico. O
capital social corresponde ao conjunto de relações sociais do indivíduo, acessos e redes de
contatos. O capital simbólico é uma síntese dos três capitais e se manifesta por meio do prestígio
(THIRY-CHERQUES, 2006). Porém, estudiosos afirmam que a grande contribuição da obra de
Bourdieu pode ter sido mostrar o papel da cultura na formação e na luta de classes – o capital
cultural (JOPPKE, 1986; SILVA, 1995; BONNEWITZ, 2002).
O capital cultural serve para caracterizar subculturas de classe, gostos, estilos, valores,
entre outros, sendo um recurso que se destaca de outros, como por exemplo, econômicos, visto
que é uma analogia ao poder relacionado à posse de informações, gostos e atividades culturais.
Compreende o conhecimento, as habilidades e as informações correspondentes ao conjunto de
qualificações intelectuais, produzidas e transmitidas: qualificações que podem ser tanto
incorporadas quanto institucionalizadas (JOPPKE, 1986; THIRY-CHERQUES, 2006). Assim,
para as classes menos favorecidas, a cultura, principalmente a incorporada, enquanto habitus,
atua na reprodução das condições de vida, levando ao conformismo e à submissão às
autoridades dessas classes.
Em outra concepção, o capital cultural indica o acesso ao conhecimento e às informações
de uma cultura específica. Nesse sentido estratégico e objetivado, o capital cultural se torna um
mecanismo de poder, pois decorre da necessidade de manter uma distinção entre a classe
dominante e a classe dominada. Isso pode ser exemplificado pelo acesso à linguagem, que sendo
desigual, também cria uma hierarquia, em que o poder simbólico é definido na relação de
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legitimação do que é dito e de quem diz. Assim, é necessário a compreensão das relações
objetivas que definem as posições dentro do campo e das formas de censura que cada posição
impõe, bem como as trajetórias e disposições linguísticas dos que ocupam essas posições, para
compreender o significado de uma mensagem (BOURDIEU; WACQUANT, 2005).
Compreendendo o acúmulo de capital informacional por parte do Estado como
consequência da restrição do acesso e do nível de qualidade das informações disponibilizadas
para a sociedade, é nesse processo que podem residir as causas da falta de participação social
nas políticas ambientais, pois a formulação e implementação das políticas ambientais envolve
diversos agentes: desde o Estado e funcionários públicos, universidades, pesquisadores, setores
produtivos e mídia até a sociedade civil organizada e a população em geral. Essa preocupação
com a participação de vários agentes está presente no Art. 225 da Constituição Federal
(BRASIL, 1988) quando se determina que cabe ao poder público e à coletividade, juntos, o
dever de proteger e preservar o ambiente. Na Política Nacional de Meio Ambiente, a abordagem
dos conflitos ambientais também orienta à participação pública no processo decisório (AGRA
FILHO, 2008).
Supõe-se então que as políticas deveriam ser formuladas de maneira que o interesse
desses diferentes agentes se refletisse. Porém, nem sempre elas estão de acordo com os
interesses da população a que se destinam (SIQUEIRA, 2008). Alguns motivos são a longa
tradição da verticalização e não-participação da população na formulação das políticas, a falta
de diálogo claro e objetivo com a população, a possibilidade de participação popular apenas no
final do processo de formulação da política, que muitas vezes recebe apenas uma exposição
sobre os projetos, debates insuficientes, entre outros motivos (SIQUEIRA, 2008).
As implicações da falta de divulgação das informações ambientais pelos estados não se
refletem apenas na desigualdade no campo que minimiza a participação social. Também se
refletem no próprio Estado, na natureza e no sistema econômico. A disponibilidade de
informações de qualidade pelos estados e, como foi percebido, a falta da divulgação das
informações, faz com que o Estado venda uma ideia de meio ambiente seguro e equilibrado,
buscando evitar assumir os custos da degradação ambiental, na qual ele é o maior responsável
(BRASIL, 1988). Quando o sistema econômico, que em busca do lucro, utiliza até a exaustão
os recursos naturais, além de trazer outras consequências ao meio ambiente, como a produção
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de resíduos no processo e consumo dos produtos, isso não vem à tona. Assim, outros atores
acabam por assumir essas externalidades, como a sociedade, principalmente os mais pobres,
que convivem diariamente com os efeitos da poluição e degradação da água e ar, bem como a
própria natureza e outras espécies animais. Além disso, a falta de disponibilização de
informações, como já exposto por Bobbio (2003) e Bourdieu (2012), não é um erro, não se dá
apenas por falta de recursos (GUANDALINI, 2016), mas expressa uma relação de forças, sendo
utilizada como uma estratégia no processo de legitimação do Estado e da redução de demandas.

4. ASSIMETRIA INFORMACIONAL E TERRITORIAL
As implicações do acúmulo de capital informacional pelo Estado e, dessa forma, o poder
assimétrico que se expressa nesse ator por meio da disponibilização (ou não) de informações
acerca do meio ambiente, revelam importantes impactos para a formação de territórios, os quais,
por sua vez, também se fazem assimétricos no que tange à sua apropriação. Antes, contudo, de
estabelecer os pormenores dessa relação é preciso definir o conceito de território. Saquet (2011,
p. 62) expõe que:

[o] território é, sucintamente, produto e condição das relações
sociedadenatureza, multidimensional, com objetivações/formas/relações
sociais e subjetivações/significados econômicos, políticos e culturais,
contendo componentes fixos (naturais e construídos socialmente), redes e
fluxos (produção-distribuição-circulação-troca-consumo) juntamente com o
movimento da natureza; é construído historicamente com des-continuidades
espacio-temporais, ou seja, com rupturas e permanências-reproduções
quantitativas e qualitativas que são sempre processuais e relacionais, ao
mesmo tempo significando, portanto, transtemporalidades, transescalaridades
e transterriatoralidades que podem ser sintetizadas pelas desigualdades, pelas
diferenças e pelas identidades.

Da definição acima, apreende-se o movimento bidirecional entre território e relações
sociedade-natureza, ou seja, aquele conforma e é conformado por estas. Neste caso, a
informação atua como um dos elementos a intermediar as ações entre os seres humanos e o
espaço (SAQUET, 2011), o que a coloca, especificamente, enquanto mediadora das relações
sociedade-natureza e, por sua vez, das alterações territoriais. Tal entendimento é compartilhado
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por Raffestin (1993), autor que afirma que o poder está presente em cada relação e vale-se da
energia e informação para se realizar no trabalho. Todavia, não sendo unidirecional nas
interações entre território e sociedade-natureza e se materializando na particularidade das
relações, poder (ou sua expressão por meio do trabalho) associado a territórios distintos
daqueles perpetrados sob a égide do crescimento econômico capitalista podem consistir em
obstáculos à apropriação. Raffestin (1993) reitera, ainda, essa afirmação ao admitir que a
matéria ou corpo social oferecem resistência à transformação por meio do poder.
Será possível, dessa forma, conceber a associação entre assimetria informacional, no
que tange o Estado e as informações acerca do meio ambiente, e assimetria na apropriação do
território? A resposta passa pela observação do papel desse agente na economia capitalista e do
imperativo desta, bem como pela distribuição de riscos nesse cenário. Quando se considera o
Estado em sua função de construir e manter o senso comum (BOURDIEU; WACQUANT,
2005), verifica-se a centralidade do agente em fornecer sentidos a tornarem-se compartilhados
sobre o meio ambiente e sua utilização (econômica). Isso é percebido, por exemplo, nas
disposições acerca da exploração ambiental, como nos limites que o Estado estabelece para a
poluição hídrica, atmosférica, para o desmatamento, entre outros.
Assim, a despeito do Estado representar, enquanto um de seus papéis, “[...] corpo de
ideias e de conhecimento especialista [...]” (DUIT; FEINDT; MEADOWCROFT, 2016, p. 7,
tradução nossa), o saber que acumula e dissemina (ou não) nessa função assenta-se em
pressupostos sobre a realidade (BECK, 2010; KUHN, 1997) e, portanto, em valores. Para o
entendimento da transmutação desse saber em apropriação territorial, faz-se necessário
caracterizar o conceito de relação, pois, é por meio dele que o poder se faz presente e este, por
sua vez, realiza-se pela informação e energia (RAFFESTIN, 1993).
Os elementos de uma relação são os atores que dela participam e suas políticas, suas
intenções, as estratégias, os meios (compostos por energia e informação) e os códigos que
utilizam para alcançar seus objetivos e os elementos espaço-temporais que a embasam
(RAFFESTIN, 1993). A apropriação de um território pressupõe a transmissão da informação e
a energia despendida no processo para seu controle real (RAFFESTIN, 1993). Portanto, o
conhecimento do meio ambiente e sua expressão, por exemplo, em limites e controles da
degradação ambiental estabelecidos pelo Estado, capacitam e permitem a atividade econômica.
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É nesse cenário que a assimetria na apropriação do território emerge, pois, no caso
contrário, Raffestin (1993, p. 49) esclarece, “[o] risco de dissimetria seria pequeno se nunca
houvesse uma finalidade de crescimento caracterizando um dos polos da relação”. Tais polos
são aqui compreendidos como as corporações privadas e a grande maioria da sociedade civil e,
em se tratando do crescimento, ele é o da economia capitalista, imperativo necessário à
manutenção desta.
A associação entre o Estado e o setor privado encontra suporte na figura do EstadoCorporação, uma fusão entre interesses públicos e privados (notadamente, aqueles que
convergem ao objetivo do crescimento), e que, dessa forma, apresenta-se como ator
impossibilitado de impor controles ambientais eficazes (MARQUES, 2016). Isso é verificado
quando se observa o Estado como sócio das corporações, além de devedor e credor destas
(MARQUES, 2016). A parca expressividade dos partidos verdes na maioria dos países e a
financeirização da economia, responsável por acelerar a transmutação da natureza e sociedade,
por conseguinte, do território, em mercadorias (O´CONNOR, 2002), traz força às associações
entre esses atores.
A apropriação assimétrica do território conduz a uma distribuição desigual dos efeitos
reais e dos riscos (BECK, 2010) que decorrem da modificação da matéria ou do corpo social.
Conforme destaca Goldblatt (1996) os processos de produção trazem um conjunto de
subprodutos que provocam alteração e prejuízo ao meio ambiente, cabendo a pergunta do
motivo de não incorrerem em custos relacionados à disposição desses subprodutos ou a seu
controle aqueles que se beneficiam desses processos. Parte da resposta está em fatores políticos
e econômicos, como o “custo zero” de se apropriar de elementos a natureza e a inexistência de
regulações para tanto (GOLDBLATT, 1996). A assimetria ocorre, dessa forma, pelo uso e
benefício privado do território e socialização, reiterada na presença ou ausência das informações
ambientais disponibilizadas pelo Estado, dos custos de sua utilização.
A respeito dos riscos, Beck (2010) expõe que sua produção acompanha a geração de
riqueza e, embora perpassem as camadas sociais, tendem a se acumular nas mais baixas.
Ademais, o reconhecimento de todos riscos a que se está sujeito poderia implicar o colapso das
estruturas da sociedade (BECK, 2010), o que tornaria tal “consciência” particularmente
problemática no caso daqueles que se expõem a mais e/ou maiores riscos. Nota-se, portanto, a

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

relevância do Estado em garantir o controle da informação ambiental nesse cenário (torná-la
presente e como fazê-lo ou ausente), sobremaneira porque a legitimidade dos governos
permanece latente, mesmo em sistemas democráticos (BARROS, 2008).
Especificamente, dois mecanismos, por meio dos quais o imbricamento entre
informação e território ocorre, são observados: baseada na produção e reprodução cultural, a
associação se dá pela incorporação (habitus) ou institucionalização da cultura (JOPPKE, 1986;
THIRY-CHERQUES, 2006). De forma sintética: o acúmulo de capital informacional pelo
Estado e sua expressão pela exposição ou ocultamento da informação atende, em geral, a
estratégias para alcançar o objetivo de crescimento econômico (do qual esse ator depende) e
para legitimá-lo (controlando riscos e impactos desse crescimento e a interpretação de ambos).
A
expansão econômica vai ao encontro dos interesses de grupos da sociedade (corporações) na
medida em que implica a apropriação do território (pelo trabalho) em formas consoantes a esse
crescimento, notadamente formas incorporadas ou institucionalizadas. Estas são evidentes, por
exemplo, nas interpretações econômicas da realidade disseminadas na mídia (“progresso” do
país mensurado pela expansão do PIB; pelo aumento da exportação de commodities; pela
“modernização” das leis trabalhistas e a diminuição dos custos da “mercadoria” mão de obra);
nas maneiras de se produzir e consumir alimentos (com agrotóxicos, cujos limites “seguros”
participa, de sua fiscalização, o Estado); na permissão para poluir; entre outros.
Ressalva-se, da definição anterior, que o movimento bidirecional entre território e as
relações sociedade-natureza implica, também, a relevância do primeiro para explicar estas.
Ademais, conforme Raffestin (1993, p. 52), “[o] poder se manifesta por ocasião da relação. É
um processo de troca ou de comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois polos
fazem face um ao outro ou se confrontam”. Dessa forma, não é possível desconsiderar da
associação entre informação assimétrica e apropriação assimétrica do território, as mediações
expressas em grupos de resistência que, para além de se contrapor à dominação territorial,
ocupam espaços no Estado. No entanto, em acordo ao exposto anteriormente, os interesses de
crescimento capitalista se mostram como forças principais nesse cenário.
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5.

NEOLIBERALIZAÇÃO DA NATUREZA E APROPRIAÇÃO ASSIMÉTRICA

DO TERRITÓRIO
Em várias partes do mundo, o modelo neoliberal orientou nas últimas décadas e tem
orientado as políticas públicas em áreas diversas e que se relacionam à natureza (CASTRE,
2008), trazendo importantes implicações à apropriação territorial e ao papel do Estado nesse
cenário. Especificamente no Brasil, o modelo tem pavimentado o caminho de desmonte
ambiental, sobremaneira no governo de Jair Bolsonaro (BORINELLI et al., 2019), o que
acentua sua relevância para a compreensão do objeto deste artigo.
A despeito das particularidades contextuais da neoliberalização, algumas características
amplas permitem materializá-la (CASTRE, 2008, p. 142-143, tradução nossa):
•
Privatização: [...] estabelecimento de claros direitos privados de propriedade a
um fenômeno social ou ambiental previamente detido pelo Estado, sem propriedade
ou detido comunamente [...].
•
Comercialização: [...] determinação de preços ao um fenômeno previamente
protegido da comercialização ou por outras razões sem preço [...].
•
Desregulação: [...] ‘recuo’ da ‘interferência’ estatal [...] de forma que (i) a
regulação pelo Estado é ‘aliviada’ e (ii) cada vez mais atores se tornam
autogovernados por meio de estruturas e regras centralmente prescritas [...].
•
Reregulação: [...] desenvolvimento de políticas estatais para facilitar a
privatização e a comercialização de esferas cada vez mais abrangentes da vida
ambiental e social [...].
•
Proxies de mercado para os setores públicos residuais: [...] tentativa de
gerenciar os serviços públicos remanescentes valendo-se de diretrizes privadas como
‘eficiência’ e ‘competitividade’ [...].
•
Construção de mecanismos de auxílio na sociedade civil: [...] incentivo a
grupos da sociedade civil (instituições de caridade, ONGs, ‘comunidades’, etc.) para
fornecerem serviços que o Estado intervencionista realizava ou poderia
potencialmente realizar [...].

A privatização de espaços e recursos que outrora pertenciam ao Estado, a grupos amplos
que os detinha comunamente ou a que não era atribuída propriedade, implica sua conformação
particular, corroborada pela assimetria informacional. Primeiramente, sob a égide do
crescimento infinito (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), o capitalismo distorce a completude
da natureza enquanto tal, tornando-a uma mercadoria fictícia (POLANYI, 2000) e, portanto,
conforma seu uso (significados e exploração) a interesses econômicos. Junto da “alienação” da
natureza em sua totalidade, a privatização capitalista leva consigo a complexidade territorial,
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vislumbrada na definição de Saquet (2011), simplificando-a e homogeneizando-a, assim, a
recurso.
Nesse cenário, o Estado como concentração de ideias e conhecimentos (DUIT;
FEINDT; MEADOWCROFT, 2016), na sua função de construir e manter o senso comum
(BOURDIEU; WACQUANT, 2005), de expor ou não os riscos, inerentes à produção
econômica e cuja revelação poderia implicar o colapso de estruturas sociais (BECK, 2010),
lança mão da acumulação informacional (assimetria) para produzir(-se) e reproduzir(-se).
Evidentemente, os saberes não se localizam apenas no Estado e a dinâmica descrita encontra
resistências de vários tipos, além do próprio crescimento econômico atender a interesses da
sociedade como um todo. Não obstante, em países subdesenvolvidos, como o Brasil, em que
grande parte da população é pobre, os riscos tendem a se acumular em camadas sociais mais
baixas (BECK, 2010), reiterando a relevância da assimetria informacional nesse contexto.
Como exemplo da associação entre assimetria territorial e informacional orientadas pela
neoliberalização da natureza, apresenta-se o Projeto de Lei 3.729, de 2004, que trata sobre
licenciamento ambiental, e seus projetos apensados, como o 9177, de 2017, sobre novas regras
para o licenciamento ambiental, em que este é dispensado para alguns empreendimentos como
de estruturas aeroportuárias, manutenção de rodovias e dragagens em hidrovias e portos, entre
outros (BRASIL, 2017), atividades que são constantemente alvos de conflitos ambientais
(CASTRO; ALMEIDA, 2012).

Cita-se,

ainda, o projeto apensado 4429, de 2016, no qual as audiências públicas para obras
“estratégicas” são dispensadas em favor da comunicação, por parte do empreendedor, das
informações ambientais associadas à obra em processo de licenciamento (BRASIL, 2016).
Nesse último projeto, as audiências são descritas como “insuficientes para sanar todas as
dúvidas da sociedade” (BRASIL, 2016, não paginado), como se seu objetivo fosse esse,
contrapondo-se às descrições de audiência pública presentes na legislação brasileira, como, por
exemplo, no Decreto nº 8.243/2014, que a define como um “mecanismo participativo de caráter
presencial, consultivo, aberto a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral
dos participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais” (BRASIL, 2014, não
paginado).
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O projeto de 2016 substitui a audiência pública por um Programa de Comunicação
Ambiental, a ser realizado pelo empreendedor sujeito ao licenciamento ambiental, que deverá
disponibilizar à sociedade as informações ambientais referentes ao empreendimento, bem como
um espaço para receber sugestões e críticas (BRASIL, 2016). Esse projeto destina-se aos
empreendimentos dos setores de sistemas viário, hidroviário, ferroviário e aeroviário, portos e
instalações portuárias, energia, telecomunicações e de exploração de recursos naturais, todos
setores que possuem grande impacto ambiental considerando o uso de recursos naturais e a
transformação do ambiente necessária para sua atividade. Assim, ao retirar a audiência pública
do processo de licenciamento ambiental, substituindo-o por uma apresentação dos riscos
ambientais, vindas do empreendedor, o projeto retira da sociedade a garantia que tem de
subsidiar as decisões governamentais (BRASIL, 2014) e influenciar a apropriação do território
em que vive, praticamente garantindo a inexistência de confrontos, que Raffestin afirma ser
consequência dos processos de comunicação nas relações de poder no território (1993). Além
do que, a grande maioria dos relatórios apresentados pela iniciativa privada são falhos,
incompletos e tendem a manipular as informações ambientais (ZHOURI; LASCHEFSKI;
PEREIRA, 2005).
Outra característica do processo de neoliberalização, a comercialização, contribui para
se descaracterizar a natureza em sua completude. A atribuição de preços a fenômenos antes
protegidos da comercialização ou, por razões diversas, sem preço (CASTRE, 2008), não abarca
todos os riscos atinentes à produção econômica, haja vista a necessidade em fazê-los submersos
em tal processo. Isso decorre, mais uma vez, da instabilidade social que o ato de trazer à tona
todos os riscos poderia ocasionar (BECK, 2010).

De

outra forma, o objetivo de crescimento econômico exerce pressões para se externalizar os custos
da atividade produtiva, sobremaneira no cenário atual de neoliberalização da natureza, e,
concomitantemente, distribui os riscos de forma desproporcional sobre as classes sociais mais
baixas. Na história do movimento de justiça ambiental, com gênese nos Estados Unidos nos
anos de 1980, a desproporção entre benefício e custos é pauta recorrente, impulsionada pela
“[...] lógica social que associa a dinâmica da acumulação capitalista à distribuição
discriminatória dos riscos sociais” (ACSELRAD, 2002, p. 52). Nesse sentido, o papel do Estado
é observado, principalmente, por se fazer ausente
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Se, por um lado, sabe-se que os mecanismos de mercado trabalham no sentido da
produção da desigualdade ambiental – os mais baixos custos de localização de
instalações com resíduos tóxicos apontam para as áreas onde os pobres moram – o
discurso dos movimentos não deixa de considerar, por outro lado, o papel da omissão
das políticas públicas favorecendo a ação perversa do mercado. A experiência do
Movimento de Justiça Ambiental procurou assim organizar as populações para exigir
políticas públicas capazes de impedir que também no meio ambiente vigorem os
determinantes da desigualdade social e racial. (ACSELRAD, 2002, p. 54)

O segundo exemplo aborda o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12651 de 2012,
que dispôs, entre outras coisas, sobre as vegetações e florestas existentes nas propriedades
agrárias privadas. Essa Lei representou, para diversos autores, um retrocesso ao abrir espaço
para a diminuição generalizada das florestas, cerrados e outros habitats (AZEVEDO;
OLIVEIRA, 2014; VALADÃO; ARAÚJO, 2014; LEWHINSON et al., 2010).
As Áreas de Preservação Permanente (APP’s), por exemplo, são consideradas, desde a
Constituição Federal de 1988, espaços territoriais a serem especialmente protegidos, com o
objetivo de “preservar os recursos hídricos, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
(BRASIL, 1965). O novo código alterou diversos parâmetros da delimitação das APP’s,
reduzindo, dentro da propriedade, a área a ser preservada. Esse Código florestal foi resultado
da disputa de poder, tal como assinala Bourdieu (2012), entre os interesses capitalistas
(MARQUES, 2016) e ambientais.
Os interesses capitalistas podem ser relacionados aos da bancada ruralista, formada por
parlamentares que ou possuem propriedades rurais ou que foram financiados por eles - de 18
parlamentares da Comissão Especial do Código Florestal, 13 tiveram suas eleições financiados
por empresas do setor de agronegócios, pecuária e celulose (PETRY, 2013). O governo, que
caminha entre diversos interesses e pressões da sociedade, havia feito um acordo com o
congresso para a aprovação do código, porém com a exclusão de algumas emendas, entretanto,
quando os ruralistas perceberam sua força no congresso, romperam com o executivo e
aprovaram o código da maneira que os interessava (PETRY, 2013).
No período de discussão do projeto de lei, várias pesquisas foram publicadas, tanto pelos
órgãos estatais quanto por ONG’s ambientais e universidades (WWF, 2009; ALMEIDA et al.,
2016; FEARNSIDE, 2006; FAO, 2009; SALAMENE, 2007), destacando a importância das
APP’s e alertando sobre o aumento do desmatamento para o crescimento da pecuária, além de
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mostrando a possibilidade de crescimento produtivo mesmo com a manutenção das APP’s sem
diminuição de sua área. Mesmo assim, as informações ambientais científicas foram ignoradas
em detrimento dos interesses econômicos dos ruralistas.
A assimetria informacional pode ser causa da aprovação, à medida que a bancada
ruralista, composta por 158 parlamentares em 2012, representa apenas 16% da população
brasileira (PETRY, 2013), assim, desde a criação do projeto de lei, em 1999, até sua aprovação,
foram esses parlamentares que estiveram à frente das comissões e das discussões sobre o Código
Florestal. A sociedade civil, representando os interesses ambientalistas, realizou protestos,
porém, insuficientes para qualquer alteração na lei. Os interesses do capital econômico com a
articulação dos capitais informacionais (BOURDIEU, 1989) venceram, a partir da
desconsideração das informações ambientais publicadas por diversas fontes, no período.
O terceiro exemplo desta pesquisa se debruça sobre o trabalho de Frois (2018), que após
um levantamento das informações ambientais publicadas online de todos os estados brasileiros
e distrito federal, conforme obrigação pelas leis federais nº 6.938/1981, nº 10.650/2003 e nº
12.527/2011, mostrou que apesar de 21 dos 27 estados brasileiros prever em sua legislação
ambiental, um sistema de informações ambientais, apenas 4 estados o possuem como formulado
na lei: São Paulo, com o DataGeo; Minas Gerais, com o SEIAM; Bahia, com o SEIA, e; Distrito
Federal, com o SIRH.

Além

disso, apesar do número já reduzido de espécies de informação publicadas nos sites, poucos
estados disponibilizam a informação de forma acessível e com qualidade para análise da
população. Muitas informações não possuem séries históricas ou não estão atualizadas, fazendo
com que haja uma assimetria muito grande no domínio da informação ambiental que a
população possui em relação às informações realmente geradas pelos órgãos públicos. Esse caso
evidencia o poder do Estado em criar o senso comum (BOURDIEU; WACQUANT, 2005), por
meio da ausência de publicações e da presença de publicações com baixo nível de acesso e
qualidade. A falta de informação não implica apenas na manutenção da dominação do campo
de poder pelo Estado, mas implica diretamente na sociedade e no sistema econômico, além de
ir de encontro aos direitos fundamentais, de liberdade, igualdade e vida.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este artigo teve por objetivo associar a assimetria da informação ambiental por meio do
acúmulo de capital informacional pelo Estado com a apropriação assimétrica do território por
meio da discussão documental e bibliográfica de três casos brasileiros. Para essa discussão, as
noções de neoliberalização da natureza e suas estratégias, risco, capital informacional e
território foram apresentadas.
Após a construção teórica dessas relações, foi apresentado três exemplos empíricos
dessa relação no caso brasileiro. O primeiro foi o Projeto de lei 3.729/2004, mostrando o
processo de criação da lei para a manutenção da assimetria do território e do conhecimento
ambiental da população. O segundo exemplo foi o Código florestal, que mostrou a
desconsideração das informações ambientais, tanto de fontes governamentais, sem fins
lucrativos e científicas, para a aprovação de uma lei visando aumentar a assimetria territorial no
Brasil. O terceiro foi a assimetria informacional demonstrada por meio de uma pesquisa em
todos os sistemas de informação ambiental online dos estados brasileiros e distrito federal, por
meio do descumprimento de leis prevendo um sistema de informação ambiental, e de
publicações de baixo nível de acesso e de qualidade sobre a dinâmica e estado do meio ambiente
nos sites das unidades federativas.
Os três exemplos demonstraram a associação proposta no artigo, à medida que o Estado,
como o maior conformador de território e o maior responsável pela criação de informações
ambientais, age em favor dos interesses do capital, tanto quando publica as informações de
maneira desleixada quanto quando decide omitir ou ignorar as informações em prol de outras
demandas. Em ambo os casos, ele, recorrentemente, contribui para a reprodução da injustiça
ambiental por meio da distribuição desigual e combinada, por um lado, do acesso à apropriação
dos recursos naturais e, por outro, dos riscos e custos socioambientais, com o objetivo de
fortalecer a ideologia do capital sobre o meio ambiente, tornando-o mera reserva de valores de
uso potenciais, que em um Estado subdesenvolvido e guiado pelo neoliberalismo, busca nas
estratégias de privatização da natureza, precificação e comercialização do meio ambiente,
inserir-se no capitalismo global.
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Resumo
A destinação correta dos resíduos gerados em propriedades rurais deve ser amplamente
discutido, visto que ainda não se dá a importância necessária sobre o tema e sobre a gestão do
mesmo. Pela grande quantidade gerada de resíduos e pelo descumprimento da responsabilidade
de todas as esferas sobre o mesmo, esse problema ainda está em pauta em muitas agendas da
sociedade. Nesse contexto este estudo analisou por meio de um
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estudo de caso a gestão dos resíduos sólidos em duas pequenas propriedades rurais
agroecológicas, avaliando como se dá a gestão da mesma e quais as problemáticas enfrentadas
pelos produtores. Nas visitas realizadas nesta pesquisa pode-se observar que apesar de haver
uma legislação que regula a gestão dos resíduos sólidos ainda o lixo é um problema para o
nosso planeta, principalmente em áreas rurais na qual a coleta quando acontece, não é frequente.

Palavras-chave: resíduo, propriedades rurais, poluição, sustentabilidade.

Abstract
The correct allocation of waste generated in certain circumstances should be discussed, since
it is not important on the subject and on the management of it. Due to the large amount of waste
generated and neglecting the responsibility of all spheres on it, the problem is still on the
agenda in many agendas of society. This study has been taken by the study of the study of the
same as the old women's problems of the producers. The visits have again been a research that
may have a problem for legislation that regulates the management of a problem while garbage
is a problem for the planet, especially in rural areas that fall into place when it happens, is not
frequent.

Keywords: waste, rural properties, pollution, sustainability.

1.

INTRODUÇÃO

A preocupação atual com o descarte incorreto de resíduos sólidos tem despertado a
atenção dos diferentes segmentos da sociedade. Esta atenção está voltada para uma solução aos
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resíduos sólidos que possa ser eficiente e ao mesmo tempo barata, para que assim possa ser
amplamente utilizada pelos agricultores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos que foi
promulgada em 2010 estabeleceu os princípios, os objetivos e as diretrizes, para que o poder
público e a sociedade civil tenham conhecimento da responsabilidade compartilhada sobre estes
resíduos (BRASIL, 2010).
O termo lixo passa então a ser diferente do termo resíduos sólidos, enquanto o lixo não
possui valor algum e seu único destino é ser descartado, o resíduo sólido por sua vez apresenta
valor econômico agregado, este pode ser reintroduzido no ciclo produtivo para ser transformado
em algum outro produto de interesse comercial (COSTA et al., 2014).
Neste sentido, a reciclagem passa a ser uma das maneiras mais eficientes de se combater
este problema, porém, a reciclagem e coleta seletiva são bastante eficientes no meio urbano,
mas quando se trata do meio rural a dificuldade de acesso a todas as propriedades, os mesmos
ficam desassistidos. Neste caso, os próprios moradores acabam sendo os responsáveis pela
destinação final destes resíduos (COSTA et al., 2014).
Os resíduos gerados nas propriedades do campo podem ser da mais ampla diversidade,
podendo ser de atividades agrícolas, pecuárias ou de consumo pessoal (KOMATSU et al., 2019
), por não haver a coleta, o destino dado a estes resíduos são geralmente enterrar o lixo ou
queimá-lo (COSTA et al., 2014).
Diante do exposto o presente artigo analisou a gestão dos resíduos sólidos em pequenas
propriedades rurais agroecológicas, avaliando como se dá a mesma e quais as problemáticas
enfrentadas pelos produtores.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Impactos dos resíduos sólidos em áreas rurais
A história do lixo está enraizada na própria história da civilização humana, pois o
homem é o único ser vivo que não apresenta a característica de ter seus resíduos inteiramente
reciclados e decompostos pela natureza (PONTES et al., 2017). Tudo que o homem produz
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consequentemente gera um resíduo que quando descartado de forma incorreta pode causar
impactos ao meio ambiente.
Com as revoluções industriais ocorridas na Inglaterra e o consequente crescimento
desenfreado e desordenado dos aglomerados urbanos e rurais, o equacionamento da geração
excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos despontou como
um grande desafio para a humanidade (SILVA, 2016). Quanto mais a cidade se moderniza,
maiores são os seus resíduos. Na zona rural não é diferente, cada vez mais a tecnologia se faz
presente e com ela os resíduos. Esse crescente consumismo tem causado grandes
transformações, resultando em uma nova realidade, a qual tem gerado o aumento de resíduos e
seu consequente destino (PEREIRA e HORN, 2009; ISMAEL et al., 2014).
Uma prioridade maior foi destinada ao tema em uma escala global a partir da
Conferência Rio 92, em virtude das discussões sobre a contribuição indireta dos resíduos
sólidos para o aquecimento global e as mudanças climáticas (JACOBI; BESEN, 2011).
O estado do paraná segundo dados do Índice Brasileiro de Geografia e estatística-IBGE
(2017), tem uma População estimada (2018) de 11.348.937, População no último censo (2010)
10.444.526 pessoas, com densidade demográfica (2010) 52,40 hab/km².
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Gráfico 1: Dados divulgados pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE (2010), sobre a distribuição das populações urbana e rural no território paranaense.
A diferença entre as duas populações é significativamente alta, no entanto o problema
do lixo rural se dá pelo fato que segundo a perspectiva de Roversi (2013, p. 25) "ao contrário
da população urbana, os habitantes do meio rural nem sempre possuem sistema de coleta de
lixo ou de esgoto".
Além de todos os tipos de lixo normalmente encontrados, como os orgânicos (restos de
alimentos), o material reciclável (vidros, latas, papéis e plásticos),existem certos tipos de
resíduos que podem chegar a causar sérios danos ao ambiente, pois podem conter elementos
químicos em formas iônicas que podem ser absorvidos e acumulados pelo organismo. São
níquel e cádmio presente em baterias e pilhas, mercúrio presente nas lâmpadas, fósforo presente
nos adubos químicos além das embalagens de produtos agrotóxicos e veterinários, também em
dejetos de animais como de aves suínos (ROVERSI, 2013).
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Para Carreta (2013), fazer uso das queimadas ou soterramentos para a eliminar os
resíduos é uma prática muito inadequada, pois traz impactos negativos ao ambiente. Ao enterrar
o lixo sem realizar os critérios de seleção, muitos moradores das áreas rurais podem danificar
bens fundamentais para que a produção agrícola possa ser desenvolvida, como prejudicar o solo
que é de onde muitos agricultores retiram seu sustento.
Outro problema encontrado no meio rural é a carência de saneamento que deixa a
população exposta a ingestão de alimentos e água contaminados levando a consequências
graves deixando a população exposta as seguintes doenças febre tifóide, disenteria, cólera,
diarréia, hepatite, leptospirose e giardíase (SILVA, 2014).
Para Silva (2014) às ações de educação Ambiental são formas de minimizar a falta de
saneamento das populações rurais, por meio dessas novas atitudes é possível que o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente em suas comunidades.
O Estado tem responsabilidades em garantir serviços para uma coleta adequada para as
áreas urbana e rural, porém o cidadão também deve assumir as suas responsabilidades e dar
destinos finais adequados aos resíduos produzidos em sua residência, alguns meios como a
compostagem para os resíduos orgânicos, como também explorar o potencial de reciclagem dos
resíduos inorgânicos, o que pode trazer, dentre outros inúmeros benefícios uma renda extra
dentro de suas comunidades (FELIX, 2014).

2.2. Gestão dos resíduos em pequenas propriedades
O tratamento correto dos resíduos em áreas rurais não é tratada com a devida
importância merecida, principalmente em países que estão em desenvolvimento (ZARATE et
al., 2008; WU et al., 2014). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010) “o trabalho de coleta de lixo na área rural e em outros locais afastados dos centros
urbanos é insuficiente chegando apenas a 26,1% dos domicílios brasileiros”.
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Lima et al (2006) cita que a reciclagem dos resíduos domésticos, realizada por meio de
programas sociais de coletas seletiva, possibilita a geração de renda para diversas famílias de
comunidades rurais, além de minimizar o problema de seu descarte inapropriado. O ideal seria
ter um veículo passando a cada semana, quinzena ou mês pelas vilas rurais recolhendo esses
recicláveis, seguindo o calendário para não ocorrer o acúmulo de resíduos na propriedade.
Uma análise realizada em Inhaúma e Igaraú, localizadas na Zona Rural de São Luís
(MA) em 2018 constatou o destino dos resíduos domésticos. Os questionários foram aplicados
em 84 residências da comunidade Inhaúma e 33 residências da comunidade Igaraú. A maioria
da população entrevistada da comunidade Inhaúma (67%) afirmaram que o lixo era submetido
ao procedimento de coleta pela Prefeitura Municipal, 31% costumam queimar e 2% dispõe em
local irregular ou queimam, enquanto na comunidade Igaraú, 85% dos moradores declararam
que destinam o lixo para coleta, 9% afirmaram queimar estes materiais e 6% disseram destinar
para locais inapropriados ou enterrar (CAMARA et al., 2018).
No campo devem existir os cuidados para impedir a contaminação do ambiente
causadas por embalagens de agrotóxicos. O meio mais adequado é a logística reversa. Para
Leite (2003) a logística reversa é o estudo dos canais de distribuição reversos, concentrando
principalmente no exame dos fluxos reversos, ou seja, naqueles que fluem no sentido inverso
ao da cadeia direta, a partir dos produtos descartados como pós-consumo ou dos produtos de
pós-venda, visando agregar lhes valor de diversas naturezas, por meio da reintegração deles de
seus componentes, ou materiais constituintes ao ciclo produtivo e de negócios. As embalagens
são recolhidas e encaminhadas aos centros habilitados para que ocorra a descontaminação e
descarte ambientalmente adequados.
Um estudo realizado no ano de 2016 em Montadas-PB constatou que quando os
proprietários são indagados sobre o destino final das embalagens dos defensivos agrícolas, os
mesmos relataram o seguinte: 2,22% descartar as embalagens de agroquímicos em depósito de
lixo comum, 1,11% largadas no campo, 20% não fazer uso desses produtos e 76,67% afirmaram
queimar ou enterrar as embalagens (SILVA, 2016). A principal desculpa utilizada pelos
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mesmos é a de que a distância para os postos de coleta está muito distante, fazendo com que
estes tenham que dar outro destino (SILVA, 2016).
Já em 2018, realizou-se um estudo em um assentamento localizado em uma zona rural
do Estado do Maranhão com 20 produtores agrícolas. Foi questionado aos produtores como é
feito o descarte dos resíduos que são gerados pela atividade agrícola dos entrevistados. Os
resultados: 40% devolvido à central de recolhimento, 35% queimados, 10% reutilizados
domesticamente, 10% não sabem ou não responderam e 5% re-utilizam para transporte de
combustíveis (KOMATSU; SANTOS; SOUSA, 2019).
O destino dos resíduos sólidos é feito de maneira errônea, principalmente em pequenas
propriedades rurais, pois é de difícil acesso, os próprios indivíduos não se preocuparem com as
questões ambientais ou também o pouco caso dos órgãos públicos que pecam tanto na coleta
seletiva quanto na oferta de informações.
O melhor destino para os resíduos orgânicos provenientes da cozinha ou dos animais,
em quantidades pequenas, é a compostagem (MOURA, 2016). Essa compostagem vira adubo
que pode ser utilizado na propriedade, evitando assim que esses resíduos misturem com
resíduos recicláveis. Se o número de animais criados for consideravelmente grande o
tratamento pode ser feito com auxílio de técnicos capacitados, com projetos mais elaborados
utilizando biodigestores e outras formas para tratamento em maior escala (MOURA, 2016).
Com a utilização de biodigestores temos alguns subprodutos como o Biogás que pode
ser utilizado simplesmente para queimar, aquecimento de água de chuveiro ou produção de
energia elétrica. Além disso, com a parte líquida, o biofertilizante, é possível fazer a aplicação
nas lavouras e pastagens, desta maneira consegue-se reduzir o custo com insumos externos a
propriedade. Quando se pensa em biodigestores por exemplo, uma grande vantagem está no
tratamento dos dejetos, uma vez que o mesmo não fica mais escorrendo para os mananciais de
água e evitando também a liberação do gás metano.

2.3. Política nacional de resíduos sólidos: desafios no campo

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela lei Nº 12.305 de 02 de
Agosto de 2010, esta lei contempla desde como é classificado os diferentes resíduos, a
destinação correta, quais são os agentes responsáveis pela destinação correta, os diferentes
destinos para os diferentes resíduos, entre outros. Mas um dos principais aspectos vem a ser a
responsabilidade compartilhada entre o poder público, setores privados e a sociedade em geral
(BRASIL, 2010).
Em áreas rurais, a lei estabelece procedimentos referentes à regularização ambiental, e
um plano de gerenciamento de resíduos para empreendimentos que necessitem de
licenciamento para a sua construção. Isso é aplicável para a construção de estrebarias e
chiqueiros acima de uma capacidade mínima de animais que estarão alojados nos mesmos
(BRASIL, 2010).
Um dos principais danos decorrentes da destinação incorreta dos resíduos é a
degradação do solo e da água. A deposição destes resíduos de maneira incorreta ocorre não
somente no meio urbano, mas também na zona rural, nestas situações, não é feita a seleção
destes resíduos e acabam sendo descartados de qualquer maneira, ou até mesmo sendo
queimado, acarretando em diversos danos a biologia do solo (LIMA et al., 2005).
Segundo Darolt (2002), o lixo produzido no meio rural é composto por restos vegetais
provenientes de podas e restos culturais, além de resíduos associados à produção, como
embalagens de defensivos, sacarias, dejetos animais, frascos de medicamentos, entre outros.
Sem contar os resíduos que se assemelham aos produzidos no meio urbano, como, lâmpadas,
pilhas, plásticos, papelão, entre outros.
Outra consequência do desafio no campo é que para as áreas rurais serem atendidas com
a coleta seletiva o custo financeiro para realizar tal ação é muito alto, tendo em vista os longos
trajetos que deveriam ser percorridos para realizar tal ação. Isso provoca uma certa resistência
por parte do poder público em desempenhar essa atividade (MOURA, JOAQUIM, 2017).
Assim, percebe-se que os resíduos produzidos no meio rural são tão prejudiciais quanto
os os produzidos no meio urbano, pois os resíduos hoje em dia são em maior parte de
agrotóxicos, por falta de informações, aterros, reciclagem, coleta de lixo semanalmente e até
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mesmo a locomoção até o destino correto mais próximo, faz com que as consequências se
agravam cada dia mais, assim, agredindo consequentemente o meio ambiente.

3.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa a finalidade utilizada foi a de Pesquisa Aplicada. Segundo Gerhardt
(2009. p. 35) este tipo de pesquisa “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática,
dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”, Fleury
(2016) define como sendo uma pesquisa utilizada para problemas encontrados nas atividades
das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Ela vai estar voltada a elaborar
diagnósticos, identificação de problemas e na busca de soluções.
Para melhor atender o objetivo desta pesquisa optou-se pelo método qualitativo de
caráter descritivo com objetivo exploratório. Trabalhos de caráter qualitativo, normalmente
busca-se realizar entrevistas curtas e rápidas, conduzidas no ambiente natural em um tom
informal (GODOY, 1995). Para Martins (2004) as metodologias qualitativas privilegiam
análise de microprocessos, fazendo uso de estudo das ações sociais individuais e grupais.
Fazendo exame dos dados, tanto em amplitude quanto em profundidade. Já o objetivo
exploratório visa compreender aspectos ainda não muito explorados ou bem específicos (
BRANSKI, 2010), este mesmo autor afirma que o caráter descritivo busca descrever um
determinado fator ou uma população específica.
O procedimento utilizado para coleta dos dados nesta pesquisa foi o estudo de caso
realizado em propriedades rurais no oeste do paraná. O Estudo de Caso se refere a um
procedimento utilizado habitualmente na intervenção clínica com objetivo de compreensão e
planejamento da intervenção, destacando-se pela possibilidade de integração de diferentes
técnicas e campos do conhecimento (PEREIRA; GODOY; TERÇARIOL, 2008). Nessa
condição, o conhecimento teórico é dirigido ao individual e ao particular se tratando de um
"procedimento de observação direta e minuciosa", relacionado ao termo (BARBIER, 1985 p.
45).
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A coleta de dados foi por meio de entrevista semiestruturada com os proprietários rurais
dos locais visitados. Optou-se por fazer a entrevista semiestruturada pois dá a possibilidade de
o informante discorre sobre o assunto mantendo o foco principal do entrevistador, ao mesmo
tempo que propicia respostas livres por parte do entrevistado (LIMA, 1999).
A análise dos dados desta pesquisa foi realizada por meio da análise de conteúdo,
segundo CAREGNATO e MUTTI (2006) a análise de conteúdo é feita através de várias
técnicas de observação do que é transmitido pelo entrevistado, assim sendo possível inferir
resultados sistemáticos replicáveis ao seu contexto social. Este método é muito utilizado
quando se trata da investigação , por ser um instrumento único, porém, com grande variedade
de formas e aplicável a um campo de aplicação bastante vasto (MORAES, 1999).

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1.

Descrição das propriedades visitadas

A visita às propriedades ocorreu por ocasião de uma viagem técnica da matéria de
Responsabilidade Socioambiental que ocorreu no dia 03/06/2019. A mesma tinha como
objetivo conhecer práticas sustentáveis no meio rural, qual a sua importância e a visão dos
produtores sobre as mesmas. A fim de preservar a identidade dos proprietários trataremos as
propriedades como sendo “Propriedade A” e “Propriedade B”.

4.1.1.

Propriedade A

A primeira visita foi realizada nas proximidades do município de Marechal Cândido
Rondon, nesta propriedade vive um casal que trabalha com gado leiteiro e foi beneficiado com
o programa da Itaipu Binacional para a instalação de um biodigestor na propriedade no valor
de R$ 32.800,00.
A propriedade teve que se adequar para receber a instalação do biodigestor, para isso
alunos da Unioeste visitaram a propriedade inicialmente para fazer um levantamento de toda a
propriedade e assim poder determinar qual as dimensões e sistema seria o mais eficiente.
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Segundo o proprietário, antes da instalação do biodigestor um grande problema
vivenciado na propriedade era o cheiro do esterco dos animais, que após a instalação do
biodigestor o mesmo desapareceu. Os dejetos após processados vão para a lagoa de chorume
de onde ele faz uso do biofertilizante a cada 4 meses. O casal utiliza o gás produzido apenas
para substituir o gás de cozinha e o excedente é enviado para a central de biogás que
posteriormente vai para o uso de uma cooperativa.
4.1.2.

Propriedade B

A segunda propriedade visitada , é um sítio Agroecológico voltado ao turismo rural
localizada na cidade de São Miguel do Iguaçu, onde sua fonte de renda está baseada no turismo
rural, mais especificamente no fornecimento de refeições para os visitantes.
O proprietário relatou que antigamente o seu sistema de produção era convencional,
porém após ter contato com a prática de Manejo integrado de Pragas-MIP, para uma competição
de produtividade de algodão desenvolvido pela cooperativa ele se encantou por práticas mais
sustentáveis, já que realizando o monitoramento foi campeão de produtividade por Ha
reduzindo em mais de 60% a aplicação de agrotóxicos no seu algodão, ganhando um prêmio
em dinheiro, viagem entre outros.
Após esse primeiro contato com práticas mais ecológicas participou de cursos para
produção de alimentos orgânicos, recebeu visitas de técnicos que auxiliaram a adequação na
propriedade e assim foi evoluído ao longo dos anos. Hoje a propriedade possui um Sistema
Agroflorestal - SAFS onde produz principalmente frutas para a produção de polpa, horta,
animais, e está iniciando uma experiência com agricultura sintrópica.
Um fato que chamou bastante a atenção foi que quando o proprietário comprou a
propriedade, a mesma não possuía água em virtude do desmatamento que havia naquele local,
porém após sua mudança para o sistema agroecológico, a água voltou a aparecer na
propriedade.

4.2.

Análise da gestão de resíduo sólido
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Durante a visita realizada nesta pesquisa observou-se que nas duas propriedades em
questão o destino dos resíduos é totalmente diferente, tanto pelos tipos de resíduos como pela
maneira de descarte dos mesmos. Na propriedade A, o proprietário relatou que basicamente os
resíduos produzidos são orgânicos e seu destino é para a alimentação dos animais que possuem
na propriedade.
Como não há coleta seletiva na área rural que está situada a propriedade, o proprietário
comentou sobre a dificuldade que teria em levar os resíduos recicláveis até a cidade para o
descarte correto. Porém ele explicou que antes ele queimava os reciclados e ainda muitos
vizinhos utilizam desta prática.. Carreta (2013) comenta que a prática da queimada passa a ser
muito prejudicial ao meio ambiente, tendo em vista que uma grande quantidade de gases é
emitida, e alguns compostos voláteis podem ser tóxicos. Os resíduos que não queimam como
as latas vão sendo armazenadas para quando passa compradores de metais, sendo então
comercializado estes tipos de materiais.
Já na propriedade B, quando questionado sobre os resíduos gerados na propriedade o
produtor informou que depois de muita insistência na prefeitura conseguiu que o caminhão de
coleta passasse na propriedade uma vez por mês. Brasil (2010) descreve sobre a
responsabilidade compartilhada dos resíduos, não devendo ser apenas obrigação de uma parte.
Neste caso é perceptível a consciência do produtor frente a sua responsabilidade, buscando
maneiras de fazer com que suas necessidades fossem atendidas.
O proprietário da propriedade B explicou que realiza a separação do material reciclável,
enquanto que os orgânicos que sobram dos almoços fornecidos na propriedade são utilizados
para a produção de compostagem, em que juntamente com os dejetos animais proporciona um
excelente composto para a produção de suas hortaliças. Moura (2016) comenta que este
composto é altamente rico em nutrientes, sendo de grande importância para o aumento da
produção, ainda mais se tratando de propriedades agroecológicas, em que a entrada de insumos
químicos não é permitida.
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Pode-se perceber que a transição agroecológica proporcionou nas família visitadas
uma maior consciência ambiental e consequentemente uma responsabilidade com o meio
ambiente.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A destinação correta dos resíduos gerados em propriedades rurais deve ser amplamente
discutido, visto que ainda não se dá a importância necessária sobre o tema e sobre a gestão do
mesmo. Por um lado temos uma política pública que deixa claro a responsabilidade de todos
sobre os resíduos, mas por outro, vemos que nem sempre é possível realizar esta destinação
correta, pelo fato de não haver a coleta seletiva em todos os pontos dos municípios.
Pela

grande

quantidade

gerada de

resíduos e

pelo

descumprimento da

responsabilidade de todas as esferas sobre o mesmo, esse problema ainda este tema esta em
pauta em muitas agendas da sociedade. Nesse contexto este estudo analisou a gestão dos
resíduos sólidos em pequenas propriedades rurais agroecológicas, avaliando como se dá a
mesma e quais as problemáticas enfrentadas pelos produtores.
Nas visitas realizadas nesta pesquisa pode-se observar que apesar de haver uma
legislação que regula a gestão dos resíduos sólidos ainda o lixo é um problema para o nosso
planeta, principalmente em áreas rurais na qual a coleta quando acontece, não é frequente.
Muito ainda deve ser feito tanto pelo setor público, investindo em informações e meios de
favorecer a destinação correta, quanto pelo meio privado, buscando novas tecnologias que
facilitem o reaproveitamento destes resíduos, e principalmente reduzindo o alto custo que há
para se fazer o beneficiamento destes resíduos.
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RELATO DE CASO: PRODUÇÃO EM TANQUES REDES DE TILÁPIA E PACU NO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE, PARANÁ, BRASIL
CASE REPORT: PRODUCTION OF TILAPIA AND PACU IN CAGES IN THE
COUNTY OF ENTRE RIOS DO OESTE, PARANÁ STATE, BRAZIL
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Resumo
O presente estudo foi um relato de caso de um produtor de tilápia e pacu, em tanques-rede, no
rio São Francisco Verdadeiro, no município de Entre Rios do Oeste, Estado do Paraná, Brasil.
Através da aplicação de questionário semi-estruturado ao produtor, obteve-se o histórico da
produção e a situação da atividade do mesmo. E foi realizada uma sessão fotográfica e filmagem
do local para registro digital das condições locais.
Palavras-chave: Aquicultura, pescado, tanques-rede, produção
Abstract
The present study was a case report of a tilapia and pacu production, in cages, in the São
Francisco Verdadeiro river, in the county of Entre Rios do Oeste, State of Paraná, Brazil.
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Through the application of a semi-structured questionnaire to the producer, we obtained the
production history and the situation of the activity of the same. And a photographic session and
filming of the place for digital recording of the local conditions was carried out.
Key words: Aquaculture, fish, cages, production.

1.

INTRODUÇÃO
A Aquicultura vem sendo uma das atividades de mais alto crescimento nos últimos anos,

segundo dados da FAO, que apontam que o Brasil deve ter um crescimento na base de 100%
de 2016 até 2025 (SOFIA 2016). “A demanda por produtos da Aquicultura, tendem a crescer
muito e investimentos na área são necessários”, conforme relatou Alan Bojanic, representante
da FAO no Brasil (2016).
A produção em tanques-rede no Brasil segundo Scorvo Filho et. al. (2010), iniciou-se
no ano de 2000, com a tilapicultura destacando-se, principalmente utilizando-se das águas de
reservatórios da União. Tanques-rede ou gaiolas são estruturas formadas por redes onde ocorre
a livre passagem das águas.
No Estado do Paraná, a produção em tanques-rede, segundo dados da FAEP (2014), é
realizada, em sua maioria, por meio de sistemas de condomínio. Estes possuem em torno de 5
a 15 produtores, que disponibilizam em torno de 500 tanques-rede, com produção média em
torno de 300 toneladas por ano. A produção em tanques-rede no reservatório da UHE Itaipu
Binacional, iniciou-se no ano de 2003, de forma experimental e no ano de 2004, iniciou-se com
a produção em conjunto com os pescadores artesanais. Segundo Silva et. al. (2012), o
reservatório possui uma área alagada em torno de 1.350 km², possuindo na área brasileira em
torno de 20 afluentes, entre eles o rio São Francisco Verdadeiro. Segundo dados do MPA
(2010), a estimativa de produção foi em torno de 4.666 toneladas por ano.
Diante deste contexto o presente trabalho teve como objetivo relatar o histórico e a
situação de um produtor de tilápias e pacus em tanques redes, num dos rios que fazem parte do
reservatório da UHE Itaipu-Binacional, o rio São Francisco Verdadeiro, por meio de aplicação
de questionário estruturado, sessão de fotos e filmagens do local.

2.

DESENVOLVIMENTO
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2.1

MATERIAL E MÉTODOS

2.1.1 População de Estudos: O trabalho foi realizado no município de Entre Rios, PR no Rio
São Francisco Verdadeiro. Há 3 parques aquícolas com produção em tanques-redes de tilápia
(Oreochromis niloticus) e pacu (Piaractus mesopotamicus) onde foram avaliados a produção de um
produtor da Colônia de Pescadores São Francisco. O município de Entre Rios do Oeste, está localizado
no oeste Paranaense, com sua população em torno de 4 mil habitantes e como base econômica na
produção agropecuária. Abaixo segue mapa da localização.

Figura 1: Mapa de Localização.

Fonte: Autores, 2016.
O município possui três parques aquícolas, seis pontos de pesca e um total de 27 pescadores
artesanais. A Colônia de Pescadores São Francisco tem uma média de produção em torno de 900 kg de
pescado por tanque-rede por ano.

Figura 2: Tanques-rede do produtor.
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Fonte: Autores, 2019.

2.2.2 Desenho do Estudo: Trata-se de um estudo transversal com aplicação de
questionário semi-estruturado qualitativo e quantitativo (Apêndice 1). Além disso, foram
realizados registros fotográficos e de filmagem. A coleta de dados foi realizada no mês de junho
de 2019.
2.3. Variáveis envolvidas no estudo: Duas questões nortearam nosso estudo:
1) Como está a atividade de aquicultura realizada num dos braços do rio São
FranciscoVerdadeiro?
2) A colaboração e ajuda das entidades envolvidas no processo contribuíram para
ocrescimento da atividade?
2.3.1.

Variáveis dependentes: Foram elencadas duas variáveis dependentes

para arealização deste estudo: (a) o nível de conhecimento do produtor em relação à
atividade e, (b) qual as avaliações que o mesmo faz em relação à cadeia produtiva.
2.3.2.

Variáveis independentes: As variáveis independentes foram as

relacionadas com acaracterização do perfil do produtor, tais como idade, sexo,
tempo de atuação na área, etc.
2.3.3.

Variável de contexto: A localização da produção, o tempo do produtor

na atividade(tempo de atuação).
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2.4.

Instrumento da pesquisa: O objetivo foi estudar o grau de conhecimento do

produtor naatividade.
2.5.

Procedimentos para a coleta de dados: Antes de iniciar a visita, foi feito o contato

inicial com o produtor para a verificação da possibilidade dele poder nos atender na data
indicada para a visita in loco. Foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre a atividade
no lago reservatório da represa da UHE Itaipu Binacional. A coleta de dados foi efetuada
na data prevista, no dia 11 de junho de 2019.

3.

RESULTADOS ALCANÇADOS
3.1

RELATO DE CASO

O produtor apresenta 71 anos, é casado e tem uma filha. Está na atividade desde 1994,
antes ele era agricultor e pescador. Por insatisfação econômica nestas atividades, tornou-se
produtor de pescado em tanques redes. Para o início da atividade obteve financiamento pelo
Banco do Brasil e obteve apoio da Itaipu Binacional, participando de projetos experimentais.
Os pescadores que iniciaram as atividades de produção em tanque rede logo
necessitaram de mais recursos econômicos. De um total de 20 pescadores, o produtor estudado
e mais dois produtores, solicitaram em conjunto um novo financiamento na Caixa Econômica
Federal. Mas, infelizmente a solicitação foi negada, através da alegação que pescadores não tem
boa índole e que, assim, não iriam pagar pelo financiamento. Após isso, conseguiram um
financiamento por outra instituição financeira, dando como garantia as terras de um produtor
amigo, do município de Pato Bragado-PR.
Na sequência, conseguiram participar de um programa estadual chamado Panela Cheia,
destinado a financiar a produção de alimentos no estado do Paraná. Com isso conseguiram
trazer o então Governador do Estado, Roberto Requião, para um evento que reuniu mais de 300
pessoas. A partir disso, conseguiram crescer com convênios de projetos da Itaipu Binacional.
No ano de 2012, foram obtidos R$ 494 mil reais em recursos, destes, R$ 15 mil reais
obtidos dos pescadores, R$ 45 mil reais obtidos da Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste
e o restante do montante foi recurso obtido através da Itaipu. Esses valores foram investidos na
compra de 90 tanques-rede, mais insumos, para dar início às atividades de Aquicultura. Foram
cadastrados todos os 16 pescadores interessados na atividade e encaminhados os procedimentos
para tirar o registro de Aquicultores. Também receberam uma carreta para transporte de peixes,
do MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura).
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Figura 3: Tanques-rede.

Fonte: Autores, 2019.
Iniciaram a atividade com 16 pescadores e 90 tanques-rede. Os juvenis e a ração foram
doadas através de convênio com a Itaipu. Desta maneira, a produção funcionou muito bem,
porém, com 1 ano e meio e com os peixes terminados, iniciaram os problemas relacionados ao
abate e venda da produção. Surgindo então, um comprador do estado do Mato Grosso.
Neste período, receberam capacitações da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
com minicursos sobre boas práticas de produção e abate do pescado. Após isso, surgiram
divergências pessoais entre o grupo, cuja consequência foi a separação do mesmo. O produtor
estudado resolveu sair do grupo.
O grupo tinha então R$ 16 mil reais em caixa, que foram divididos entre os 16
pescadores. Além desse valor, foram divididos entre o grupo 86 sacos de ração. O referido
produtor ficou com 14 tanques-rede e continuou com a atividade até a atualidade. Outro grupo
foi para o outro lado do rio São Francisco Verdadeiro, com 60 tanques-rede. A Itaipu Binacional
cumpriu corretamente com a sua parte no processo do convênio, porém a Prefeitura Municipal
não. Ela apenas reformou os módulos e não forneceu a camionete prevista no convênio.
Figura 4: Silo de ração.
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Fonte: Autores, 2019.
Relata o produtor que perderam muito dinheiro e muitas horas de trabalho com as
atividades de despesca e guincho para elevação de tanques redes. Atinge hoje uma produção de
60 toneladas por despesca, e tem a assessoria de uma cooperativa de crédito. Contudo, os
envolvidos consideram a atividade lucrativa e possui planos de expansão da produção.
O produtor coloca que “está satisfeito com a atividade, mas ainda faltam alguns
equipamentos, assistência técnica e uma melhor estrutura no local de abate do pescado”.
Figura 5: Tanque-rede com tilápias.
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Fonte: Autores.

4.

CONCLUSÃO
Observa-se que a produção em tanque redes, pode ser uma alternativa vantajosa para os

pescadores artesanais do rio São Francisco Verdadeiro. O volume de produção está de acordo
com a média de produção em tanques-rede no estado do Paraná.
Ocorreu o apoio de uma instituição financeira, no caso, a cooperativa de crédito
Sicredi, além de parcerias com universidades que possibilitaram o desenvolvimento da
atividade. Hoje esta opera com 160 tanques-rede, com a produção de 60 toneladas de pescado
por despesca.
Toda a estrutura inclui silo, rampa de despesca, guincho de elevação de tanques-rede,
mais a estrutura física de abate e congelamento. Com uma média até este estudo de mais de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em investimentos.
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O produtor pretende expandir a produção em conjunto com sua família, buscando auxílio
de linhas de crédito e parceria com instituições.
A produção de pescados em tanques-rede no reservatório da UHE Itaipu Binacional,
pode vir a aumentar a produção piscícola no local, além de gerar emprego e renda na região,
agregando um adicional de renda aos pescadores locais.
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APÊNDICE

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO APLICADO AO PRODUTOR

1-

NOME:

2-

IDADE:

34-

ESTADO CIVIL:
QUEM TRABALHA NA ATIVIDADE:

5-

POSSUIU FUNCIONÁRIOS: ( ) SIM

( ) NÃO
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SE SIM: ( ) CONSTANTES

( ) PARA A DESPESCA/SAZIONAIS 6-

SEMPRE TRABALHOU COM A AQUICULTURA: ( ) SIM

( ) NÃO SE

NÃO, O QUE FEZ MUDAR PARA ELA:
( ) APOIO DE TERCEIROS/PATROCÍNIO ( ) INSATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE
ANTIGA ( ) VISÃO DE MELHORIA DE VIDA ( ) TODAS AS OPÇÕES 7HÁ QUANTO TEMPO/ANOS MUDOU PARA ESSA ATIVIDADE:
8RECEBEU APOIO FINANCEIRO DE ALGUMA INSTITUIÇÃO: ( ) SIM ( )
NÃO
9RECEBEU OPÇÕES DE LINHA DE CRÉDITO DE ALGUMA INSTITUIÇÃO: (
) SIM
( ) NÃO
10RECEBEU TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE ALGUMA INSTITUIÇÃO: (
) SIM
( ) NÃO- Unioeste.
11-

COM QUANTOS TANQUES COMEÇOU A ATIVIDADE:

12-

QUANTO ERA A PRODUÇÃO POR DESPESCA (EM KG/TONELADA):

13-

VC CONSIDERA QUE FOI LUCRATIVO: (

) SIM (

) NÃO 14- COM

QUANTOS TANQUES OPERA ATUALMENTE:
15-

VC PRETENDE EXPANDIR A PRODUÇÃO: ( ) SIM (

) NÃO SE

SIM, COMO:
( ) BUSCANDO LINHAS DE CRÉDITO ( ) PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES
EM QUANTO PRETENDE EXPANDIR (EM TANQUES):
16-

DE 1 À 10, QUAL DIRIA QUE É SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM

A ATIVIDADE:
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LAZER NA ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO E DO TEMPO LIVRE
NO ESPAÇO RURAL: NOTAS INTRODUTÓRIAS
LEISURE IN THE ORGANIZATION OF TIME OF WORK AND FREE TIME IN THE
RURAL: INTRODUCTORY NOTES
Diego Luis Sauer577
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Resumo
O objetivo deste ensaio consiste em apresentar apontamentos introdutórios sobre o tema das
relações entre o espaço rural e o lazer. Partimos do pressuposto de que a configuração do lazer
é consoante com a organização da sociedade e da produção e usufruto dos bens culturais,
materiais e imateriais em uma dada época histórica. Para muitas sociedades camponesas, a
noção do tempo pode ser distinguida em tempo de trabalho, que abrange compromissos
incontornáveis com as questões produtivas, principalmente as agroalimentares; e o tempo de
não trabalho, este dividido em tempo destinado a compromissos cívicos, religiosos, morais; e
o tempo livre no qual pode ser situado o lazer. A compreensão sobre o lazer está, assim,
ancorada nas redes de relações entre trabalho e lazer como resultados humanos da interação e
apropriação do mundo em espaço e tempo dados.
Palavras-chave: Lazer, Trabalho, Tempo, Rural, Agricultura.

Abstract
The objective of this essay is to present introductory notes on the theme of the relationship
between rural and leisure. We start from the assumption that the configuration of leisure is
consonant with the organization of society and the production and usufruct of cultural, material
and immaterial goods in a given historical epoch. For many peasant societies, the notion of
time can be distinguished in working time, which encompasses unavoidable commitments to
productive issues, especially agri-food; and the time of not working, this divided in time
destined to civic, religious, and moral commitments; and the free time in which leisure can be
placed. The understanding of leisure is thus anchored in the networks of relations between work
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and leisure as human results of the interaction and appropriation of the world in given space
and time
.
Key words: Leisure, Work, Time, Rural, Agriculture.

Introdução
A designação lazer envolve inúmeras situações sociais solitárias e/ou coletivas,
geralmente atribuídas a um tempo de não trabalho, mas nem sempre descolado das situações e
dimensões de trabalho, como por exemplo festividades relacionadas a colheitas, plantios,
celebrações de estações do ano, temporada de chuvas etc. É mister sublinhar que mesmo no
tempo de não trabalho há compromissos religiosos e cívicos que não são livres e configuram
um obrigação moral e ética perante a vida comunitária. A compreensão sobre o tempo livre
dedicado ao lazer, parte do pressuposto da não obrigatoriedade, ou seja, constitui uma dimensão
da vida social no qual a adesão é voluntária, e orientada pelo interesse individuais e coletivos
dos envolvidos seja na organização, protagonismo, passividade diante de situações sociais
convencionadas como expressões de lazer.
As conceitualizações em torno do termo lazer são inerentes a opções teóricometodológicas intrínsecas a visões de mundo e sociedade dos pesquisadores, assim é
identificável uma extensa produção teórica acerca do tema sob olhares particularizados.
Evidente que em nenhum momento pretendemos colocar o lazer e seus desdobramentos, suas
configurações sociais como detentoras de mecanismos universais ou solucionadores de
problemas sociais. O lazer é parte imaterial da cultura das sociedades, portanto sujeito a
transformações e conformações dadas pela própria dinâmica da sociedade.
O rural, como lugar social a partir do qual que se pretende visualizar estas relações é um
município579 de cerca de seis mil (6.000) habitantes que está localizado na Região Fronteira
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Partindo do campo empírico é possível salientar que
o predomínio do rural é de propriedades que comportam o trabalho familiar, com coexistência
de diferentes dinâmicas técnicas e tecnológicas, ou seja, alguma são altamente mecanizadas
voltados para a produção de grãos, pecuária leiteira e suinocultura intensiva e, outras tem
modesta participação na produção nos segmentos já citados, modesta mecanização e mantendo

579

Neste momento preferimos manter preservada a identificação precisa do lugar.
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como prioridade a produção agrícola, pecuária, suínos e aves voltada para a comercialização,
para a subsistência e disposta em arranjos econômicos específicos580, além de certo contingente
de população rural em pluriatividade581.
Este lugar não é constituído apenas de espaços de produção agrícola voltada par ao
consumo e/ou comercialização, mas de articulações comunitárias e lugar social de convivência,
celebração e divertimento onde as famílias vivem, trabalham, e produzem sua existência
material e imaterial. Portanto, consiste num rural com uma pluralidade de formas de produzir a
agricultura e a produção animal, bem como de diferentes arranjos econômicos. Podemos
assinalar que este rural se distingue da empresa agrícola no que trata do arranjo das forças de
trabalho, mas também não há negação da incorporação de tecnologias, técnicas de produção e
máquinas que economizam força de trabalho. Assim, não se trata de um estilo de campesinato
relutante ao avanço do progresso técnico, nem da grande propriedade agrícola com exploração
de mão de obra assalariada contínua.
A justificativa de um trabalho que no qual se pretende compreender a dimensão lúdica
do rural, faz jus a sua importância, haja visto que no século XIX e XX importantes
transformações ocorreram nos contextos rurais, (são contextos, específicos, nos quais as
transformações não ocorrem de maneira homogênea no tempo e espaço), onde se incluem
transformações no trabalho, nas técnicas e tecnologias para o trato do solo, cultivos, colheitas e
industrialização nas relações sociais, nos costumes, na religiosidade, na educação, nas
comunicações, composição das famílias, no ordenamento econômico, de relacionamentos de
trocas comerciais e também na dimensão lúdica.

As relações de trabalho e o tempo livre
A existência do lazer e de um mundo do trabalho não podem ser tratadas como
complexos não relacionados. A ética relacionada a percepção do trabalho, a religiosidade, as
580

Estes arranjos incluem trocas, comercialização direta e feira do produtor.
É importante lembrar população com pluriatividade e sua dinâmica de trabalho, quando assalariado,
observando a legislação trabalhista, tende a seguir os horários estipulados. No entanto, quando conforma
atividades agrícolas no lugar onde vive, tende a ter outra jornada de trabalho, portanto intensifica sua exploração
de força. A ocupação em pluriatividade não será objeto de discussão deste ensaio, mas será realizado em
momento oportuno.
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concepções morais são elementos que se colocam junto com a forma de perceber e fruir do
tempo de lazer.
É possível situar a discussão sobre o lazer dentro de tendências mais gerais, uma que o
situa como uma ocorrência que acompanha toda a humanidade inerente ao seu próprio
desenvolvimento, ilustrado por Marcellino (1996, p. 54) da seguinte forma: “se os homens
sempre trabalharam, também paravam de trabalhar, existindo assim um tempo de não trabalho”.
Outra tendência atribui que o lazer constitui um fenômeno moderno, emergente da organização
da sociedade a partir da industrialização e urbanização, ou seja a partir da distinção entre tempo
de trabalho e tempo de não trabalho582.
Munné (1979, p. 451) nos apresenta duas definições históricas, que sustentam em parte
as definições atuais sobre o tema, delineadas por gregos e romanos (respectivamente) que ora
são complementares ora também se confrontam acerca do tempo livre que se configurariam “una
como actividad creadora que exige no dedicarse a trabajo utilitario, y otra como descanso o
diversión para recuperarse y poder reemprender el trabajo”. No entanto, o objetivo de lazer
defendido pelos gregos583 era realizável apenas para poucas pessoas, que nas palavras de Munné
(1979, p. 452) o realizaram “haciendo trabajar a muchos para que unos pocos pudieran dedicarse
al ocio584 contemplativo y creador”. Essa noção de tempo livre faz-se presente na sociedade
contemporânea especialmente ao se tratar o lazer como tempo espaço para a criatividade e
contemplação.
Munné (1979, p. 452) explica ainda que a noção iniciada pelos romanos 585, designava
que o ócio consistia em um tempo destinado ao “descanso y la diversión convenientes para
582

Evidente que a Revolução Industrial marcou sobremaneira a organização da sociedade, deveras houve
transformações irreversíveis que afetavam regiões rurais e urbanas de maneira bastante heterogênea, sobretudo
aquelas em que se industrializaram ao longo dos séculos XVIII e XIX (não está em julgamento se foram boas ou
ruins). Esse processo não é linear, nem estanque, há ainda hoje regiões predominantemente rurais e outras
majoritariamente urbanas. Acreditamos que em grandes centros industriais urbanos o acesso e consumo de
determinados serviços e equipamentos urbanos fixos destinados ao lazer ocorre de maneira distinta e até
inexistindo em relação a cidades pequenas e predominantemente rurais (cinema, shopping centers, teatros, etc).
No entanto, o advento do rádio e televisão, dos meios digitais de comunicação e mais recentemente a internet,
ampliaram o acesso (não universalizaram) a conteúdos distribuídos via satélite, portanto é possível acessar
conteúdos, dispondo de equipamentos e conexões em lugares longínquos. Apesar dos processos de globalização
serem por vezes vistos como homogeneizantes as manifestações da cultura e da fruição do lazer apresentam
características bastante heterogêneas entre os diversos grupos sociais que compõe a humanidade.
583
Platão, Aristóteles e Epícuro.
584
Para fins de evitar confusão de termos: o termo ócio traduzido do espanhol equivale a lazer. Na língua portuguesa
o termo ócio também existe, no entanto não será empregado neste trabalho.
585
Cícero
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poder dedicarse al trabajo; este [...] concebido como el hecho de no estar ocioso”. O conceito
introduzido pelos romanos sobre o papel que cumpriria o tempo livre, foi apropriado e ganhou
novos desdobramentos, sobretudo a partir do período da Revolução Industrial, quando a
organização do trabalho passou a ser associada ao tempo do relógio e a velocidade de
funcionamento da máquina.
Dumazedier (1974, p. 26) suscita que essa dificuldade de dissociar o trabalho dos
festejos implica na impossibilidade de aplicar os conceitos de lazer modernos aos modos de vida
e trabalho de sociedades pré-industriais, orientados pelos ciclos naturais do tempo e o trabalho
“é intenso durante a boa estação, e esmorece durante a má”. É possível perceber a ruptura
temporal que é conferida ao trabalho de produção, ou seja, a primavera e verão são estações de
plantio e manutenção, o outono é período de colheita e o inverno é época de cuidados ligados
as pessoas, a casa, a conservação e processamento de alguns alimentos, e cuidados com animais
ante as adversidades climáticas. A exposição prossegue que, “o domingo pertence ao culto [...]
que os dias sem trabalho, feriados frequentemente impostos pela Igreja contra o desejo dos
camponeses e artesãos para favorecer o exercício dos deveres espirituais” (DUMAZEDIER,
1974. p. 27), não podendo ser compreendidos como tempo livre dedicado ao lazer, pois eram
concebidos como obrigatoriedades da população.
O autor adverte ainda que a vida de ociosidade justificada pelas elites e nobrezas da
Antiguidade e Idade Média, eventualmente favoreceram um avanço intelectual e cultural,
entretanto sua ociosidade era garantida com a exploração do trabalho servil ou escravo.
A ociosidade dos nobres estava sempre ligada aos mais altos valores da civilização,
mesmo quando na realidade ela era marcada pela mediocridade e pela baixeza.
Entretanto, o conceito de lazer não convém para designar as atividades destas castas
ociosas. O lazer não é a ociosidade, não suprime o trabalho; o pressupõe. Corresponde
a uma liberação periódica do trabalho. DUMAZEDIER (1974, p. 27-28)

Essa especialização e intensificação do trabalho diminui sensivelmente a
disponibilidade de tempo livre e, apesar de muitas famílias ainda trabalharem próximos a seu
lugar de residência, dedicam cada vez menos tempo para fruir. No caso de trabalhadores rurais
assalariados na organização do tempo prevalece a norma urbano industrial, ou seja, os
trabalhadores estão despossuídos de seus meios de produção e há delimitação de tempo de

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

trabalho subjugado ao relógio e tempo de não trabalho este também subjugado ao relógio, pois
termina quando começa o tempo de trabalho.
As considerações acima são consoantes com a exposição de Lafargue (1980, p. 31 – 32)
quando no final do século XIX já expressa preocupação com a intensificação do trabalho
justamente a partir da mecanização de atividades antes manuais/ artesanais e respeitavam o
tempo de habilidade e força humana para sua realização:
À medida que a máquina se aperfeiçoa e elimina o trabalho do homem com uma
rapidez e precisão cada vez maiores, o operário, em vez de prolongar seu descanso na
mesma medida, redobra seus esforços como se quisesse rivalizar com a máquina. Que
concorrência absurda e assassina!

Gebara (1994) chama atenção que o desenvolvimento industrial o controle do tempo e
do trabalho pelo relógio e pela máquina, fez emergir a separação do tempo e duas categorias
fundamentais, ou seja, um tempo de trabalho, economicamente produtivo, portanto útil ao
capitalismo e o tempo de não trabalho considerado ocioso, economicamente improdutivo. No
entanto, a consolidação da sociedade de consumo articulou os elos entre o tempo de trabalho e
o tempo de não trabalho, numa relação em que, ao passo que atletas e artistas, por exemplo,
estão trabalhando os expectadores estão aproveitando seu tempo livre, por meio de uma relação
de consumo, não necessariamente passiva, seja em espaços público, privados ou por meio de
equipamentos de transmissão como televisão e rádio e mais recentemente a internet.
No rural contemporâneo é possível reunir diferentes aspectos sobre o lazer, mesmo os
conflitantes. Os agricultores familiares, bem como os camponeses russos doutros tempos não
estão dispensados da necessidade de trabalhar, pois do trabalho na terra provém os víveres que
suprem suas necessidades alimentares. Possivelmente usam o tempo em que não há tarefas
cotidianas para descansar, recompor forças, conviver com os filhos, realizar tarefes secundárias
de manutenção da casa e equipamentos e também empreender ações criativas. Agem sobre a
natureza, com seu trabalho, no ritmo da produção agrícola organizada conforme os ciclos
naturais, observação das fases da lua, dependentes das condições climáticas de cada estação.
Assumem uma relação de trabalho centrada na produção da subsistência e com isso destinam
seu trabalho conforme as necessidades da família, ou seja, são regidos pela demanda do que
necessitam para viver. Assim mesclam tempo de trabalho, tempo de não trabalho, arbitrados
por seus interesses e demandas.
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De maneira mais ampla estas características estão inseridas em comunidades rurais,
distantes de grandes centros industriais urbanos, ou seja, reproduzem uma realidade não (tão)
dependente, da industrialização e da produção submetida a máquina. Por conseguinte, as
manifestações do lazer não ficam aquém da organização da sociedade, são, deveras intimas
dessa organização, perpassadas pelas mesmas tensões e disputas que compõe a economia, a
cultura, os juízos de valor dos grupos sociais. Assim o lazer “constitui-se num agente difusor
de conteúdos vivos e indissociáveis da realidade que os produz” (MASCARENHAS, 2003, p.
30), ou seja, as manifestações do lazer são parte do tempo espaço de organização da sociedade,
sendo dinâmicos e resultado das determinações que circunda os grupos sociais.
Para Camargo (1986, p. 10) o lazer faz parte do arbítrio do indivíduo, ou seja, consiste
em uma escolha pessoal onde “há um grau de liberdade nas escolhas do lazer, maior que nas
escolhas que se faz no trabalho, no ritual familiar, na vida sócio-religiosa, e sócio-política”. Há
nessa escolha uma constante busca pelo prazer e descompromisso com obrigações cotidianas.
Estes elementos contemplam também a conceptualização dos jogos, caracterizados pela
liberdade de escolher participar, busca constante de satisfação durante a participação do jogo,
bem como o descompromisso do jogo com os afazeres cotidianos (apesar de alguns jogos terem
relação com o trabalho, estes não representam trabalho, pois situam-se num tempo espaço de
sociabilidade).
De difícil mensuração e enraizado nas construções culturais já realizadas pela
humanidade o lazer pode expressar também contradições, suscitar violência e coação as Gomes
(2015, p. 366 - 367) adverte que:
As manifestações culturais de lazer são práticas sociais vivenciadas como fruição da
cultura e são passíveis de conflitos, contradições e relações de poder. Elas detêm
sentidos e significados únicos para as pessoas, para diferentes grupos sociais, para as
instituições e para a sociedade que as vivencia social, histórica e culturalmente. Podem
ser citados, como exemplos, festas, jogos, passeios, viagens, música, poesia, literatura,
pintura, grafite, escultura, dança, expressões corporais, jogos e experiências
eletrônicas e virtuais, fotografia, cinema, teatro, atividades comunitárias, feiras com
possibilidades de interação social, esportes, festivais, e Eventos artísticos, diversas
formas de educação popular locais, e assim por diante.

A compreensão do lazer demanda de um olhar para a diversidade humana constituindo
segundo Gomes (2014, p. 9) uma necessidade humana e dimensão da cultura, “enraíza-se na
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ludicidade e constitui uma prática social complexa que abarca uma multiplicidade de vivencias
culturais situadas em cada contexto”. A autor segue explicando que:
Enquanto uma produção cultural humana, o lazer constitui relações dialógicas com a
educação, com o trabalho, com a política, com a economia, com a linguagem e com a
arte, entre outras dimensões da vida social, sendo parte integrante e constitutiva de
cada coletividade. (GOMES, 2014, p. 12)

No “compromisso deste descompromisso” de afazeres cotidianos podemos tecer à
observação do lazer um paralelo com a compreensão sobre o Jogo. Nesses argumentos podemos
defender que, assim como os Jogos, o lazer transcende as próprias convenções sociais
estabelecendo suas próprias leis586, Huizinga (1971, p. 11) quando sinaliza que “o jogo não é
vida corrente nem vida real, pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida real para uma esfera
temporária de atividade com orientação própria”, mostra que o jogo transcende do real para o
imaginário, para o inventado, orientado por objetivos próprios dos participantes.
Adiante Huzinga (1971, p. 12) sublinha, reforçando o exposto que o jogo consiste num
“intervalo em nossa vida cotidiana” assim “ele se insinua como atividade temporária, que tem
uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma satisfação que consiste nessa própria
realização”. Por conseguinte, a finalidade do jogo é o próprio jogo, despido de interesses
externos a própria realização (mesmo que imitando atividades de trabalho). Vejamos, o lazer
também se tece nos intervalos de vida cotidiana, sendo parte da vida corrente, mas assume certa
autonomia frente a vida corrente
Assim os jogos assumem na sociedade característica intrínsecas aos interesses de quem
os reproduz, quanto as principais características Huizinga (1971, p. 16) salienta que:
Poderíamos considera-lo como uma atividade livre, conscientemente tomada como
“não séria” e exterior a vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o
jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer
interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de
limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras.

As experiências de lazer no rural não ocorrem desprendidas da realidade que circunda
estas populações, mas também não estão isoladas das inter-relações com a sociedade urbano
Um exemplo de que os jogos têm suas próprias convenções é o “arremesso de anões”, no qual uma pessoa de
estatura considerada “normal” arremessa uma pessoa com nanismo, vestida com roupas para suportar o impacto,
sobre espaços acolchoados, tentando tirar a maior distância. O Jogo foi proibido nos países nos quais era praticado,
por
ser
degradante
e
desrespeitoso
com
a
dignidade
humana.
Ver
mais
em:
https://noticias.uol.com.br/inter/reuters/2002/09/27/ult27u26540.jhtm
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industrial adjacente. Portanto, por mais distantes que as realidades possam parecer, tem em
comum

as

populações

suas

individualidades,

suas

bagagens

culturais

e

seu

trânsito/deslocamento entre os lugares. Assim as interações configuram aos dois espaços
distinções e aproximações, seja no trabalho, no lazer, no culto, e nas experiências humanas
A convivência comunitária e a socialização do tempo livre ocorrem, geralmente, nos
finais de semana, em decorrência de eventos religiosos, reuniões comunitárias, festivos e
relacionados a trabalho como celebrações de plantio, colheitas, mutirões que relacionam
trabalho e festividades. Os dias de não trabalho respeitados com finalidade festivas, religiosa e
de interesse comunitário expressam importância nas comunidades paradoxalmente requerem o
envolvimento e por vezes muito trabalho para sua organização, portanto “não se trabalha, mas
se trabalha” para garantir a finalidade do dia, festivo, religioso.

Os Camponeses e o Tempo Livre no Rural
A agricultura acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Consiste em uma
intervenção intencional na natureza cujos resultados não são imediatos, ou seja, os resultados
não são rapidamente perceptíveis como quando se extrai uma árvore para confeccionar um
objeto, ou uma casa. Na agricultura resultado do cultivo pode ser utilizado no início de um novo
ciclo, ou seja, sementes podem servir de alimento ou serem usadas para uma nova plantação.
Assim ao longo de milhares de anos as populações cultivavam as terras em diferentes
lugares da terra par tirar dela os alimentos para suprir suas demandas energéticas básicas,
necessária para a reprodução da vida social.
Lenin (1982) explica que a população urbana industrial cresce em consequência do
êxodo rural, provocado pela ruína dos camponeses, a mecanização das atividades agrícolas e na
medida que estes perdem seus meios de produção. O camponês é então forçado a vender sua
força de trabalho cada vez mais, por mais horas diárias, semanais, para suprir suas demandas
básicas:
[...] o declínio do bem-estar de em camponês patriarcal, que antes praticava uma
economia predominantemente natural, é perfeitamente compatível com o aumento do
volume de recursos pecuniários em suas mãos, pois quanto mais esse camponês se
arruína tanto mais é forçado a recorrer a venda de sua força de trabalho e tanto maior
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é a parte dos meios de subsistência que ele deve adquirir no mercado. (LENIN, 1982,
p. 16)

Perdidos, os meios de produção, perde também o camponês o controle sobre a
organização do seu tempo de trabalho. Uma vez vendendo sua força de trabalho, seja na
indústria urbana ou nas empresas agrícolas de produção ou transformação, o camponês, agora
um operário assalariado tem seu trabalho orientado e determinado pelo relógio e os dias
trabalhados contados pelo calendário. Se assalariado na produção agrícola (arando, semeando,
colhendo) o risco do desemprego no inverno é eminente. Assim o assalariamento na agricultura
mesmo garantindo recursos ao camponês, mas alienado de seus meios de produção estes
recursos não o enriqueceriam, pois, os rendimentos eram consumidos pela necessidade de
comprar todos os suprimentos básicos, outrora produzidos por ele mesmo. (LENIN, 1982).
Na defesa de Chayanov (1974) sobre o interesse do próprio camponês em auto
explorarse, mantendo-se proprietário dos meios de produção e de sua unidade de exploração
familiar, nos chama atenção a forma como o autor mensura a intensidade e quantidade de
trabalho utilizado pelas famílias. A demanda por trabalho era aumentada nos períodos de
preparo da terra, plantio e colheita, e reduzida em períodos de crescimento das plantas e também
durante o inverno. As famílias dedicavam esforços pressionados por suas demandas básicas,
com variações de acordo com as especificidades de solo, disponibilidade de equipamentos para
o trabalho, que demandavam mais ou menos trabalho. Assim, segundo os dados presentados
pelo autor é perceptível que há uma disponibilidade razoável de tempo livre, inclusive muitos
dias livres de trabalho (a não ser o indispensável como preparar refeições) que são usados pelas
famílias para interesses diversos, presume-se.
Lenin (1982) e Chayanov (1974) expressam em suas obras as relações e transformações
das relações de trabalho e das formas de produção no capitalismo russo, não dando pistas sobre
como se organizavam os lazeres, ou seja, o folclore, a cultura, as artes, festejos, etc. Também
não no sinalizam sobre a religiosidade do povo. Já Kautsky (1972, p. 136) aponta que a
superioridade técnica da grande exploração e bem como o uso de máquinas possibilita a
“economia de força humana587”.
587

O autor sublinha que a introdução das máquinas tinha para o capitalista o objetivo da redução dos custos
relacionados aos salários dos trabalhadores, mas isso não constitui a questão estritamente, pois a defesa principal,
da mecanização e a crítica a auto exploração e exploração do trabalho, é que os camponeses da pequena
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Partindo dos camponeses retratados por Chayanov (1974), podemos fazer uma ilação
ancorados no panfleto de Lafargue (1980): os camponeses adeptos da preguiça, como uma
virtude, não estavam embebidos nos vícios e na imposição do trabalho das fábricas e das
máquinas que intensificavam o trabalho ao invés de aliviar as horas trabalhadas. Lafargue
(1980, p. 32) explica que “no antigo regime as leis da Igreja garantiam aos trabalhadores 90
dias de descanso – 52 domingos e 38 feriados – durante os quais era estritamente proibido
trabalhar”. Possivelmente essa preguiça era cultuada pelos camponeses russos sem prejuízos a
produção de suas necessidades básicas. No entanto, é em Kautsky (1972), percebemos maior
preocupação em elogiar a diminuição da exploração e auto exploração do trabalho. O autor
assinala que ante do predomínio das relações capitalistas os camponeses até tinham muitos dias
disponíveis para festejos oficiais (cívicos e religiosos) nos quais não trabalhavam e classifica12
que “a loucura do trabalho não é, contudo, um mal hereditário dos camponeses” (KAUTSKY,
1972, p. 149)
Cabe frisar que as condições de camponês autossuficiente ou de proletário assalariado,
não garantem a perenidade do conforto e bem-estar. As sucessivas crises do capitalismo,
decorrentes de superprodução industrial, diminuição de renda intempéries e pestes nas culturas
agrícolas, podem tanto arruinar o camponês, quanto deixar desempregado o proletário
assalariado alienando-o de seus ganhos destinados reprodução da vida.
Na sociedade tradicional com predominância de características rurais e de subsistência
“os locais de trabalho ficavam próximos, quando não se confundiam com a própria moradia, e
a produção era ligada basicamente ao núcleo familiar, obedecendo ao ciclo natural do tempo. ”
Logo não havia uma separação rigorosa do tempo de trabalho e tempo livre, (MARCELLINO,
1996, p. 55). Isso ilustra significativamente o modo como se organizavam as unidades de
produção familiares agrícolas dos camponeses descritos por Chayanov (1974).
A organização do capitalismo, da produção agrícola e da economia no Brasil tem
peculiaridades que o diferem dos países da Europa. O mais importante deles é a forma como se
organizou o trabalho. A escravização, de indígenas e populações do continente Africano,
forçosamente migradas, constituiu forma de trabalho, já em desuso na Europa implementado

propriedade, sob o jugo capitalista, estavam reduzidos a animais de carga que “parecem ter perdido a faculdade de
gozar e, desde que possam economizar um vintém, todo o prazer, toda a doçura da vida lhes é indiferente” Kautsky
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nas colônias da América sob a tutela dos Estados nacionais europeus. Especialmente a colônia
portuguesa, hoje Brasil, Freyre (1983, p. 4) a localizou “na América tropical” como “uma
sociedade agrária, na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, hibrida de
índio – e mais tarde de negro – na composição”.
O Brasil contemporâneo é resultado de seus múltiplos desdobramentos de grupos
populacionais locais, imigrados ou conduzidos forçadamente e que construíram as bases
econômica social e cultural da multifacetada sociedade brasileira e suas correlações de forças
sociais, econômicas e políticas.
As principais diferenciações entre as campesinato e agricultura familiar são
sedimentadas nos campos teóricos e políticos, não sendo excludentes e geralmente
complementares, o trabalho é organizado com base no trabalho da própria família, que se
organiza conforme suas necessidades de renda e alimentação. Sendo produzidas e conformadas
dentro do capitalismo, são perpassadas pelas correlações de força que compõe a sociedade.
Wanderley
(2009, p. 13) suscita a heterogeneidade do desenvolvimento da sociedade “longe de uniformizar
a sociedade tende a diversificar o tecido social e a tornar cada vez mais complexa a teia de
referências em que se situam os indivíduos e os grupos sociais” formando um espectro dinâmico
com peculiaridades e diferenciações não passíveis de uma generalização ou uniformização. A
autora segue argumentando que “não é absurdo admitir que existam, vivendo no meio rural e/ou
trabalhando na agricultura, categorias que são diferentes entre si, o que se refere ao modo de
vida, à forma de produzir, à visão de mundo, etc, (WANDERLEY, 2009, p. 13 – 14).
A plasticidade das famílias agriculturas
tendem a explicar um pouco as transformações nos fazeres da agricultura. As formas
tradicionais herdadas dos antepassados persistem e por vezes são conflitantes com novas
práticas e técnicas aplicáveis a agricultura. A agricultura moderna participa da queda de braço
entre a persistência dos saberes herdados e nova técnicas aplicadas a produção. Dentro desses
conflitos, algumas condições eternas e novas que podem ser facilitadoras da organização do
trabalho são incorporadas, mas nem sempre há uma sujeição completa as externalidades.
Permanece na centralidade a produção voltada para a subsistência e relativa autonomia frente a
dependência econômica (WANDERLEY, 2009).

É mister assinalar eu a autora
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explica que a de agricultura familiar não configura um novo ator na agricultura, pois a categoria
agricultura sempre existiu. A agricultura familiar se configura enquanto categoria política e é
bastante recente, resultado de discussões alongadas desde a década de 1980 (no Brasil) e
chancelada elo Estado que culminaram na:
Implantação, pelo Governo Federal, no início dos anos 1990, do Programa Nacional
de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF), ampliou o alcance do debate da
sociedade sobre esta forma social de produção. [...] a começar pela própria
denominação “agricultura familiar”, inovadora, diante das antigas e pejorativas
expressões tais como “produtor de baixa renda”, e suficientemente genérica para
encobrir as implicações do termo “campesinato”. (WANDERLEY, 2009, p. 16)

A noção de campesinato usualmente relacionada ao marxismo, ainda que este postulava
seu fim dentro da sociedade capitalista, sendo os camponeses “compreendidos como
anticapitalistas, portadores de um grande potencial revolucionário [...] que os oporiam às classes
dominantes agrárias, de proprietários de terra ou empresários da agricultura” (WANDERLEY,
2009, p. 12). Portanto, iniciativa de supressão do termo campesinato se dava num contexto
econômico nacional marcado pela implementação de políticas econômicas voltadas para as
privatizações de serviços e empresas públicas, e os resquícios do “fantasma comunista” que
ainda rondavam o país precisavam ser suprimidos.
A agricultura sempre foi praticada em diferentes grupos sociais e sociedades, não sendo
definida por algum conceito específico. Wanderley (2009, p. 156) explica que a agricultura
familiar “assim definida, esta categoria é necessariamente genérica, pois a combinação entre
propriedade e trabalho é assume, no tempo e no espaço, uma grande diversidade de formas
sociais”. A agricultura familiar reúne em seu bojo, portanto um sem número de práticas de
agricultura não passíveis de serem homogeneizados dadas condições sociais, culturais,
econômicas dos seus atores, além das condições de biológicas e geográficas de onde as
populações estão inseridas.

Considerações finais (ainda) transitórias e abertas
Nessa miscelânea de articulações, convívios, relações de trabalho, festejos, cultos, identidades,
ainda que tenham disponível razoáveis períodos de tempo de não trabalho há grande distinção nas
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atividades que preencham este tempo livre, comparativamente a lugares urbanos 588 . Com base na
experiência empírica e nosso convívio com formas do que se denomina agricultura familiar, apesar das
populações conviverem com vizinhança, familiares próximo e outros membros da comunidade em que
produzem sua existência, permanecem a maior parte dos dias, inclusive do tempo livre, somente em
convívio da própria família.
Ao discutirmos, brevemente, aspectos relacionados ao tempo livre, também podemos instigar as
condições de trabalho às quais estão submetidas as famílias agricultoras na atualidade, em especial as
mais empobrecidas: pouca terra, poucos recursos econômicos, poucos recursos em termos de
equipamentos. No entanto, ainda que empobrecidos não estavam despossuídos de seus meios de
produção, ou seja, a terra e os equipamentos para uso no trabalho. Assim, trabalha-se muito, também se
celebra muito, vive-se em pobreza econômica, mas dentro de seu próprio ritmo com a diversidade
produtiva capaz de suprir as demandas alimentares (desde que não seja necessário vender sua força de
trabalho em assalariamento de forma contínua).
Lavoura (2014) empreende esforço sobre o panfleto de Lafargue (1980), explicitando o papel
que cumpriu em sua época o autor e seu manuscrito, estimulando o debate em torno da preguiça como
uma virtude, ou seja, não bastava apenas reduzir a jornada de trabalho, era necessário garantir o acesso
aos bens culturais, artísticos e científicos produzidos pela humanidade permitindo aos trabalhadores
usufruir daquilo que produziam. O autor suscita que a diminuição das jornadas de trabalho não ocorreu
como postulava Lafargue, tampouco os trabalhadores assumiram o poder em seu benefício por meio do
socialismo, no entanto sinaliza que houve sensíveis avanços e conquistas de direitos trabalhistas como
resultado de lutas dos trabalhadores. O direito ao lazer estaria, portanto, na esteira de ampliação destes
direitos, recusando o retorno da história para um suposto passado idílico.
As experiências de lazer no rural não ocorrem desprendidas da realidade que circunda estas
populações, mas também não estão isoladas das inter-relações com a sociedade urbano industrial
adjacente. Portanto, por mais distantes que as realidades rural e urbano possam parecer tem em comum
as populações suas individualidades, suas bagagens culturais e seu trânsito/deslocamento entre os
lugares. Assim as interações configuram aos dois espaços distinções e aproximações, seja no trabalho,
no lazer, no culto, e nas experiências humanas. Ademais, não temos a pretensão de aludir ao lazer todas
as “bênçãos” e em seu detrimento “demonizar” o trabalho.
No rural ainda há persistência de formas de produção onde o tempo de trabalho acontece
próximo a residência e o a fonte principal de alimentos é a produção da família. Contudo, o tempo livre
(especialmente noturno) tem sido aproveitado de maneira muito parecida por todos os segmentos sociais
588

Também nas cidades há grande distinção nas formas de apropriação do tempo livre, especialmente se levarmos
em conta a segregação da população em classes sociais.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

principalmente com o advento do rádio, da televisão e recentemente dos serviços relacionados a internet,
já presente em algumas áreas rurais, especialmente entre os mais jovens. Apesar de conectados, seja por
laços reais, comunitários, familiares, ou por rádio, televisão, online, a projeção e ocupação do tempo
livre das pessoas ainda constitui, a bem de diversidade e riqueza cultural, um leque de possibilidades
inesgotáveis e aproveitáveis conforme interesses, costumes e disponibilidade de recursos materiais e
imateriais.
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RESUMO
O tema mudança climática, está em ampla discussão, envolvendo progressivamente os setores
governamentais, não governamentais e a comunidade em geral. Diante do pressuposto o
presente trabalho tem como objetivo analisar a relação das práticas agroecológicas com a
mudança climática no brasil. Esta pesquisa utilizou como método de coleta de dados um estudo
de caso em duas propriedades rurais localizadas no Oeste do Paraná. Os proprietários relataram
nas entrevista como aconteceu a transição do manejo convencional para o agroecológico, suas
dificuldades e os ganhos relacionados com a preservação do meio ambiente e dos recursos
naturais, a contribuição para o equilíbrio do clima e maior qualidade de vida no trabalho.
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The theme of climate change is in wide discussion, progressively involving the governmental,
non-governmental sectors and the community in general. Given the assumption the present
work aims to analyze the relationship of agroecological practices with climate change in Brazil.
This research used as a method of data collection a case study in two rural properties located in
the West of Paraná. The owners reported in the interview how the transition from conventional
to agroecological management occurred, their difficulties and gains related to the preservation
of the environment and natural resources, contribution to the climate balance and higher quality
of life at work.
Key words: Sustainability, Agroecology, Sustainable rural development

1. INTRODUÇÃO

As alterações climáticas estão no foco das discussões contemporâneas, isso porque o
contexto primariamente científico passou com o tempo a incorporar discursos de impacto social
e político. Os danos ambientais originados de ações antropogênicas movimentam um grupo
social politicamente ativo que eventualmente nega à problemática, alegando que o efeito seria
parte do ciclo natural da terra. Porém, para as publicações científicas com análise sobre o tema,
a influência do homem é inegável como grande precursora do aquecimento global, onde
atividades humanas são consideradas as principais causadoras das mudanças climáticas no
planeta (LEITE, 2015).
O conceito de aquecimento global (BROECKER, 1975), faz referência ao aumento de
energia acumulada na atmosfera terrestre, que resulta no aquecimento da temperatura média
superficial. O fenômeno vem ocorrendo devido à elevação nos níveis de Gases de Efeito Estufa
(GEE), emitidos, por exemplo, pela queima de combustíveis fósseis realizada em atividades
humanas, esses gases seriam, em especial, o dióxido de carbono, metano e óxido nitroso (CO2,
CH4 e NO2, respectivamente) (PINTO, MOUTINHO, RODRIGUES, 2008; LEITE, 2015).
Em 1988, foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Painel
Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o qual, de acordo com Leite (2015),
atua na elaboração de relatórios contendo a síntese dos trabalhos científicos desenvolvidos
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sobre a questão das mudanças climáticas. Os relatórios são elaborados sob três perspectivas e
com isso divididos em três grupos: o primeiro grupo trabalha com as bases da ciência física que
explica e relata os fatos vivenciados; o segundo grupo trabalha com a holística do impacto,
adaptação e vulnerabilidade das alterações climáticas, baseando-se em dados do primeiro
grupo; e, por fim temos o terceiro grupo, responsável por elaborar potenciais mitigações à
mudança climática. Com tais elevações na temperatura global, a agricultura pode ser
amplamente impactada, surgindo à necessidade de reestruturar a maneira de produzirmos
alimentos. Vicente (2017), explica a necessidade de orientar as estratégias produtivas sob
princípios agroecológicos, alegando que práticas agrícolas dominantes não são adaptáveis às
alterações climáticas.
Conforme

Altieri

(2005),

agroecologia

pode

ser

conceituada

como

a

interdisciplinaridade na aplicação de “conceitos e princípios ecológicos à concepção e gestão
de agroecossistemas sustentáveis”, permitindo produtividade com a conservação de recursos
naturais, sociais e culturais. Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo analisar
práticas agroecológicas em pequenas propriedades rurais e compreender como podem interferir
na mudança climática no Brasil.

2.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Aquecimento global e mudança climática no Brasil
A temperatura da terra ao longo dos anos sofreu diversas variações, isto se comprova
com análises paleontológicas, utilizando bolhas de ar contidas no gelo ártico como fonte de
dados. Porém, informações apontam que após 1760 a concentração de GEE, veio aumentando
gradativamente, medições do ScrippsInstitutionofOceanography, relatam que no dia 15 de maio
de 2019, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera atingia a marca de 415.70 ppm
(SCRIPPS INSTITUTE, 2019), e alinhado ao aumento acelerado dessa concentração observase
também a elevação da temperatura global no último século de 0,8 ºC, o aumento no nível do
mar sendo de aproximadamente 200 milímetros e houve queda nas áreas cobertas com neve
(NOBRE, et al 2012).
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Naturalmente no planeta ocorre um fenômeno conhecido por efeito-estufa, o mesmo se
caracteriza pela retenção de radiação de ondas eletromagnéticas, emitidas pela terra em reflexão
a energia recebida pelo sol, acredita-se que o efeito eleve em 33ºC a temperatura média global.
Essa absorção de energia ocorre em gases que compõem a atmosfera, de acordo com a ordem
de importância esses gases seriam: o vapor de água, o CO2, CH4, NO2 e outros compostos como
os hidrocarbonetos e clorofluorcarbonos que possuem menor participação. As atividades
humanas, desenvolvidas a partir da Era Industrial, como a queima de combustíveis fósseis,
carvão e petróleo, passaram a aumentar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e
esse aumento proporciona a uma maior retenção de energia que consequentemente eleva a
temperatura (MENDONÇAS, 2007). Essa elevação na temperatura proporcionada pelo
acúmulo de gases do efeito estufa é conhecida pelo conceito “aquecimento global”
(LEANDRO, 2013).
Além da queima dos combustíveis fósseis nossa sociedade possui práticas que
influenciam nos biomas terrestres e também são consideradas como propulsoras do
aquecimento global. Mendonças (2007) enuncia causas que colaboram para as mudanças
climáticas, em especial no Brasil, como o desmatamento, que influência através da queima de
material vegetal ou pela redução do CO2 assimilado; a rizicultura e a pecuária estão entre as
atividades do processo de produção-consumo-geração de resíduos da sociedade que colaboram
consideravelmente para a emissão de CO2 e CH4.
Os eventos associados às mudanças climáticas tanto no Brasil como globalmente podem
ser, de acordo com relatório do IPCC (2014) à elevação no nível do mar, ocasionado pelo
derretimento de calotas polares continentais, e a expansão térmica que potencialmente ocorre
devido aos oceanos absorverem as maiores quantidades de energia provinda do sol e atmosfera;
o aumento na frequência de eventos climáticos extremos, como tempestades, enchentes, seca e
furacões, ocasionados devido ao aumento da temperatura elevar o nível de evaporação, e
possivelmente influenciar na intensidade, direção e frequência das correntes de vento alterando
o fluxo hidrológico e de catástrofes climáticas relacionadas a isso; perda na cobertura de gelo,
devido as ondas de calor mais frequentes e fortes, ocasionando o derretimento das calotas
polares continentais, diminuindo o albedo e aumentando a absorção de energia pelos oceanos,
ocasionando uma maior elevação da temperatura e evaporação da água; a desertificação é um
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fenômeno esperado, já que se pressupõe que com a temperatura se elevando ocorra a perda de
espécies vegetais e animais, desequilibrando diversos ecossistemas o que somado a exploração
do solo vem facilitando ao surgimento de desertos.
Para Vicente (2017), as consequências das mudanças climáticas como ondas de calor,
grandes chuvas, áreas litorâneas alagadas e secas resultaria em grandes impactos nos
ecossistemas agrários. Entre os efeitos o autor enuncia a redução da produtividade agrícola,
alterações climáticas podem influenciar e causar prejuízos de até 30% da produção agrícola,
somado a esse declínio, estima-se que seja necessário aumentar a produção de alimentos em
50% até metade do século 21; a biodiversidade está com um potencial risco de redução, isso
ocorre devido à perda da produtividade e a busca por estabilizar a produção, buscando-se novas
áreas para cultivo ou implementando técnicas para maior produtividade por hectare, ambas as
ações com potencial dano à biodiversidade; a elevação da temperatura pode influenciar no
aumento da incidência de problemas fitossanitários, devido ao aumento de temperatura
influenciar o ciclo de vida de pragas agrícolas, facilitando seu desenvolvimento, possibilitando
que haja o aumento de patologias fitossanitárias causando prejuízos as produções; a escassez
de água, erosão e desertificação dos solos que estão sujeitos a serem os efeitos de maior
dificuldade de adaptação dos problemas relacionados às alterações climáticas; a variação na
temperatura e a concentração de GEE influenciarão na alteração dos ciclos vegetativos e de
cultivo das espécies, necessitando remanejar os calendários agrícolas, e até com variedades
perdendo efetividade na produção. Como forma de reverter esses danos, o autor propõe a
agroecologia como fonte de soluções adaptativas.

De acordo com o

cenário apresentado, o impacto das alterações climáticas, e o aumento populacional a exigência
na produção de alimentos é um desafio que se baseia em aumentar a área cultivada, ou elevar
as taxas produtivas na área existente. Para Santos (2013), o aumento nas taxas produtivas deve
ocorrer de maneira sustentável, conciliando produtividade e preservação da biodiversidade, e
para isso o autor sugere uma agricultura de precisão, com mais eficiência na aplicação de
insumos, ou, a substituição de insumos industriais por processos ecológicos. A agroecologia é
um instrumento para a adequação dos sistemas agrários sob as forças da alteração climática,
que potencialmente pode contribuir para a elevação na produtividade e preservação da
biodiversidade.
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2.2 Praticas agroecológicas e mudanças climáticas
As mudanças climáticas aparecem como um problema complexo devido ao contexto em
que se estrutura, envolvendo dimensões sociais, políticas, ecológicas, tecnológicas,
éticoculturais e epistemológicas. Complexidade intensificada pela incerteza dos potenciais
riscos, como sua intensidade e extensão (MARENGO, 2017).
A agroecologia pode ser entendida como o campo de conhecimentos multidisciplinares
que apresenta princípios, conceitos e metodologias, que permitem analisar e atuar sobre a
atividade produtiva, seja ela agrária/agrícola extrativa florestal ou pesqueira, sobre uma
perspectiva ecológica em busca da construção de estilos de agricultura e de desenvolvimento
sustentáveis (CPRA, 2018). O tema das mudanças climáticas ganhou importância mundial nos
últimos anos através dos relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima –
IPCC –, que indicaram fatores de ameaça à espécie humana em escala global (VALENCIO,
2016).
A agricultura petróleo-dependente, sustentada por recursos limitados, está em declínio,
por sua incapacidade de dar respostas aos desafios do século XXI, o modelo da Revolução
Verde já não é suficiente. Ao mesmo tempo, é crescente a preocupação com os recursos
naturais, não apenas para atender às necessidades imediatas de consumo, mas também para
permitir a vida das futuras gerações neste planeta de recursos finitos. Ainda que não exista
consenso científico sobre as previsões relativas às mudanças no clima, um país, como o Brasil,
que conta com uma região desta magnitude, social e espacial, e com tamanha vulnerabilidade
frente às possíveis mudanças climáticas “deve desenvolver esforços significativos objetivando
mapear a vulnerabilidade e o risco, além de conhecer profundamente suas causas, setor por
setor, e subsidiar políticas públicas de mitigação e de adaptação”. (MARENGO, 2017)
A agroecologia se insere no contexto do aquecimento global, como uma ferramenta para
adaptar a agricultura ao cenário, utilizando de seus princípios de integração produtiva,
conservacionista ambiental e sociocultural. Análises de experiências agroecológicas
apresentam que existe a possibilidade de aumento de produção, com aspecto sustentável, isso
porque a prática foca na melhoria da estrutura da comunidade, aumento no número de espécies
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presentes, e com atividades que possam ser potencializadas pelos recursos específicos do local
(ALTIERI; NICHOLLS, 2005).
Diversos locais no planeta apresentam sistemas agrários que englobam a gestão dos
recursos finitos da biodiversidade, a dinâmica existente entre os ecossistemas e a utilização dos
atributos físicos da região na engenharia dos sistemas. Essas interações culturais e biológicas
desenvolveram: técnicas de proteção e restauração dos ecossistemas; diversificação dos
sistemas agrários; uso sustentável do solo e da água; ajuste das práticas culturais; e, seleção de
culturas mais tolerantes, gerando grande adaptação e reestruturação em frente às adversidades
ambientais, além de permitir a preservação da biodiversidade agrícola (KOOHAFKAN;
ALTIERI, 2010).
Altieri et al. (2015, apud VICENTE, 2017) comenta que uma maior diversidade agrícola
proporciona vantagens no controle de problemas fitossanitários, reduzindo consumo em
insumos e permitindo um maior controle sob pragas e doenças. Os sistemas agroecológicos
sugerem uma maior adaptabilidade aos problemas derivados do aquecimento global,
tornandose mais resilientes. Como exemplo dessa alegação, o autor utiliza o exemplo os
sistemas silvopastoris, que com estratégias de gestão agroecológicas resistiram em 2009 a uma
seca que ocorreu na Colombia, em Valle de Cauca, que desestruturou as pastagens baseadas na
monocultura ocasionando prejuízos a cadeia produtiva. As práticas de consorciações e rotações
permitem um manejo mais eficiente contra a falta de água e erosão do solo. A diversificação e
incorporação da biodiversidade ocasionam uma maior cobertura de solo que representa forte
estratégia para combate a erosão, permitindo também um maior incremento e retenção de
sedimentos como também umidade, que posteriormente atuam na nutrição do sistema,
reduzindo os custos com insumos industrializados.
De maneira geral, diversos autores concordam e discutem os sucessos de práticas
agroecológicas para a produtividade, incorporando e preservando a biodiversidade de modo
que o sistema agrário desenvolva uma maior resistência e adaptabilidade as variações climáticas
(ALTIERI; NICHOLLS, 2005; VICENTE, 2017; LEANDRO, 2013).
Embora as previsões indiquem que os efeitos das mudanças climáticas sobre a produção
agrícola tenderão a variar muito de região para região, as mesmas indicam que estas mudanças
deverão ter grandes efeitos, e de longo alcance, predominantemente nos países em
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desenvolvimento (VALENCIO, 2016), sendo assim interessante a aplicação da difusão de
práticas agroecológicas, com interesse em adaptar a produtividade com as variações climáticas
e os eventos que isso acarretará.

2.3 Desenvolvimento rural sustentável
A ideia de desenvolvimento passou por fases distintas ao passar dos anos. Inicialmente
o conceito começou a ser empregado na década de 1940, onde modernidade e desenvolvimento
eram sinônimos, para receber um destes adjetivos, a sociedade teria que ter características como
industrialização e urbanização, o que em contrapartida, caracterizaria como sociedades
retrógradas aquelas com a economia baseada na geração de commodities, baseadas na
agricultura. Esse conceito de desenvolvimento propiciou um elevado consumo de bens finitos,
pressionando assim o equilíbrio ambiental. Além, de que para o adequado desenvolvimento de
determinadas regiões, a pressão sobre outras resultou em um realce na desigualdade entre
sociedades, disseminando transformações culturais e institucionais (ANDRADE, 2012).
Com o conceito de desenvolvimento similar ao de modernização, após o fim da segunda
Guerra Mundial, 1945, disseminou-se globalmente o uso de insumos químicos e tecnologias
adaptas do contexto militar ao agrário. O estabelecimento de kits que pretendiam elevada
produção em qualquer região do globo passou a ser desenvolvido e iniciou-se assim o que
conhecemos por Revolução Verde, a qual duplicou a produtividade, porém elevou em quase
dez vezes o uso de insumos e energia, tornando-se assim a agricultura moderna responsável por
contaminação de solos e águas, redução da biodiversidade, menor resistência a pragas e
contaminação de alimentos com agrotóxicos, aumentou-se as despesas de cultivo e o
endividamento de agricultores, ocasionando em alguns casos até mesmo a venda de terras para
quitar dívidas (ANDRADE, 2012).
Com o desenvolvimento de tecnologias e o avanço do fenômeno da globalização, o
conceito de desenvolvimento passou a ser ampliado, não se limitando aos limites geográficos,
e sim em conceitos mais abrangentes. Andrade (2012) comenta que o conceito de
desenvolvimento sustentável surgiu no ano de 1987 em encontro denominado de Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado pelas Nações Unidas descrito
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no Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland, que conceituou sustentabilidade
como “atender as necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de as gerações
futuras atenderem as suas próprias necessidades”, e passou a ser importante a partir que
passamos a refletir sobre desenvolvimento. Assim, de acordo com Amrtua Sem (1998, apud
ANDRADE, 2012):
“Desenvolvimento sustentável deve ser uma proposta de valorizar o ser humano, onde as suas relações
sociais, produtivas, econômicas e utilização de recursos naturais sejam consideradas, sendo o
desenvolvimento uma ampliação das possibilidades de escolhas e oportunidades para as pessoas”.

Quando se pensa desenvolvimento rural sustentável, passa-se a discutir o
desenvolvimento territorial, que é motivado na inclusão social, onde resultados econômicos
possuam melhor distribuição. O Ministério do Meio Ambiente descreve “o objetivo do
desenvolvimento rural sustentável é incentivar o uso adequado da terra e dos recursos naturais”.
A efetivação de sistemas agrícolas sustentáveis depende de que a sociedade assimile o
conceito atual sobre desenvolvimento e desenvolva metodologias que se estabeleçam local e
regionalmente. A aplicação de princípios agroecológicos garante a manutenção da
biodiversidade e de cultivos regionais, diminuindo o impacto negativo da agricultura no
ambiente e permitindo “o resgate de conhecimentos locais sobre as práticas tradicionais de
manejo valorizando as etnociências existentes”, possibilitando ao agricultor adquirir maior
soberania sobre sua produção, mas para serem realmente implementadas necessitam de um
engajamento social e de um aporte político presente e duradouro (ASSIS, 2006).

3.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido fazendo uso de pesquisa aplicada, que segundo Fleury e
Werlang (2017), se caracteriza por focar em problemas que envolvem grupos e personagens
sociais, destinada a produzir um diagnóstico, identificando e buscando solução para eventuais
problemas.
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Para atender ao objetivo proposto no estudo optou-se pela pesquisa qualitativa descritiva
de caráter exploratório. A pesquisa qualitativa de acordo com Yin, (2001), se apresenta como a
busca de compreender o motivo das coisas, não focando-se em expressão numérica dos
resultados. A pesquisa qualitativa “preocupa-se em compreender aspectos da realidade que não
podem ser quantificados, focando-se na compreensão e dinâmica das relações sociais”,
trabalhando com significados, motivos, atuações e crenças. Inicialmente tal método era
aplicado em áreas como Antropologia e Sociologia, e atualmente vem sendo incorporado por
disciplinas como Administração, Educação e Psicologia (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
Fleury e Werlang (2017) conceituam a pesquisa descritiva, quando ela se propõe a
especificar um procedimento, descrevendo os detalhes para o processo ocorrer e organizar ou
gerar novas categorias. Além é claro, de a pesquisa possuir a intenção de testar e avaliar teorias,
acentuando ou descartando explicações, determinando, através de metodologias, qual seria a
melhor descrição. E exploratória, quando busca, por exemplo, gerar uma perspectiva geral
sobre determinados eventos ou certas situações, gerar novos conceitos e/ou conhecer os fatos
que motivam determinada situação.
O método utilizado para a coleta de dados no trabalho foi através de um estudo de caso,
realizado em duas propriedades rurais localizadas no oeste paranaense, uma em Marechal
Candido Rondon com foco na atividade de pecuária leiteira e a segunda em São Miguel do
Iguaçu, ambas atuando dentro dos princípios da agroecologia.Quando aplicamos o estudo de
caso, devemos ter em mente que a pesquisa exploratória é necessária, esse é o estilo de pesquisa
que busca conceder maior familiaridade com o problema, buscando torná-lo mais explícito e
colaborar no desenvolvimento de hipóteses, envolvendo levantamento bibliográfico, entrevista
com pessoas que tem experiências práticas com a situação pesquisada, e com análise de
exemplos que estimulam o entendimento (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
No presente trabalho o instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada
com os proprietários das propriedades que ocorreu durante a visita técnica. A pesquisa
semiestruturada tem como característica a presença de questionamentos baseados em teorias e
hipóteses relacionados ao tema da pesquisa, fornecendo a descrição dos fenômenos sociais,
buscando sua compreensão e explicação. As questões elaboradas atuam como um roteiro ao
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pesquisador e as suas respostas colaboram para a estruturação de novas teorias (MANZINI,
2012).
Para a análise dos dados coletados utilizou-se da análise de conteúdo, que de acordo
com Bardin (2011) é um conjunto de técnicas para a análise de comunicações objetivando
conseguir através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, e indicadores, quantitativos ou não, que possibilitem a compreensão dos
conhecimentos relativos a estas mensagens expressas na comunicação.

4.

ANALISE E DISCUSSÕES

4.1 Descrições das propriedades
No dia 03 (três) de junho de 2019 (dois mil e dezenove), foi realizada uma visita técnica
em duas propriedades paranaenses, as mesmas possuíam como características o pequeno porte,
com as atividades exercidas pela família.
A primeira propriedade analisada, intitulada neste trabalho como propriedade A,
localiza-se no município de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, no condomínio
para agricultura familiar Sanga Ajuricaba. A propriedade foi uma entre um total de 33 famílias
a participarem de programa da Itaipu para a geração de biogás, implementado em novembro de
2009 na propriedade e em funcionamento até os dias atuais.

O

sítio possuí aproximadamente 7 (sete) hectares, e é dirigida pelo proprietário e sua esposa,
sendo a principal atividade econômica a pecuária leiteira. No ano da instalação do biodigestor
trabalhava-se no local com 18 vacas, as quais eram ordenhadas duas vezes ao dia, com os
animais abrigados e recebendo suplementação alimentar.
Com os dejetos dos animais é abastecido o biodigestor de fluxo ascendente do modelo
Biokohler. O sistema para a geração de biogás inicia com a limpeza do curral e a orientação
dos dejetos para a caixa de abastecimento, que armazena os rejeitos posteriormente orientados
a um reator para a metabolização dos compostos por digestão anaeróbica, e um sistema de
escoamento que orienta o gás produzido para armazenamento em uma espécie de bolsa
produzido em polietileno. Além do biogás produzido se obtêm da fermentação anaeróbica um
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biofertilizante que é depositado em uma lagoa de resíduos e posteriormente aplicado pelo
produtor na sua produção vegetal. Para a geração do gás o sistema possuí um período de
retenção de aproximadamente 30 dias. O gás produzido é utilizado na propriedade para
utilização no preparo de alimentos, com o fogão adaptado a biogás, com excedente direcionado
para a Copagril e utilizada pela cooperativa.
O modelo do biodigestor implantado no local é adequado para pequenas propriedades
rurais, e atualmente trabalha com um rebanho inferior ao mantido no momento que o projeto
se iniciou, e de acordo com o produtor três vacas seriam suficientes para manter uma casa.
A segunda propriedade também familiar, intitulada nesta pesquisa como propriedade B,
está localizada no município de São Miguel do Iguaçu, oeste paranaense e possui como cerne
das suas práticas, a produção agroecológica.
A propriedade B, possui uma área de cinco hectares, e de acordo com relatos do
produtor, a renda da propriedade consegue ser mais elevado devido à atuação orgânica praticada
em sua propriedade. De acordo com o produtor, seu interesse pela agroecologia se iniciou com
a aplicação de um Manejo Integrado de Pragas em uma plantação de algodão. Ele comenta a
surpresa e contentamento em observar um aumento na produtividade juntamente com a redução
na aplicação de inseticidas/herbicidas, o que fez com que aumentasse seu interesse pela
produção orgânica, passando a ser uma prioridade em suas práticas diárias atualmente.
O sítio B, foi adquirido pelo proprietário no ano de 2000. No começo, após a mudança
para o sistema de orgânico orientado por técnicos do Programa Cultivando Água Boa,
fomentado pela Itaipu Binacional e um curso realizado pelo produtor sobre produção orgânica,
o principal produto era produtos orgânicos como polpas de frutas e hortaliças.
Com o passar do tempo, passou-se a incorporar novas variedades na propriedade B,
aumentando a biodiversidade dos produto oferecido pela propriedade. Atualmente além das
práticas agroecológicas, foi inserido nesse sistema agroflorestal e singularidades da agricultura
sintrópica, tendo o agricultor mantido uma agroindústria de polpas de frutas e doces caseiros e
conservas de palmito pupunha.
De acordo com o produtor, atualmente o principal produto oferecido na propriedade
vem da adequação da mesma, ou seja, produção de polpas de frutas, hortaliças, palmito e outras
vendas agroecológicas, e também recebe visitas mensais onde recebe uma renda mensal que e
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cobrado o almoço na propriedade e depois e feito uma caminhada na propriedade demostrando
seu trabalho agroecológico, onde a propriedade familiar com atuação agroecológica chama a
atenção de diferentes pessoas e entidades interessadas em conhecer a experiência da transição
e o funcionamento de uma propriedade sustentável.
Na visita pode-se desfrutar do passeio em uma trilha que passa por toda a propriedade
onde o proprietário passou ensinamentos sobre plantio, como o melhor modo de plantio para
que ocorra melhor e mais rápido desenvolvimento da planta e quais espécies se desenvolvem
melhor em consorcio com as outras, mudando assim o cenário da propriedade. Toda a proposta
da propriedade segue os preceitos da agrofloresta tendo atualmente diversas plantas como
banana, palmito pupunha, amora, abacate, uva, mamão, laranjas, seringueira, entre outros. Após
o passeio, é oferecido um almoço no fogão a lenha preparado com produtos da propriedade
agroecológicos. Atualmente o almoço é o produto mais rentável da propriedade B, na qual
estima-se uma frequência média de 200 pessoas ao mês. Após o almoço é oferecido aos
visitantes para compra os produtos da agroindústria, agregando ainda mais valor ao
proprietário.
Em seu relato, o produtor conta que não possui mais o selo de orgânico devido ao alto
custo do mesmo e declara que os produtos produzidos em sua propriedade, apesar de não
possuírem a certificação, já são de conhecimento e credibilidade no mercado em que ele atua,
não diminuindo por isso o número de vendas.
As propriedade analisadas nesse estudo tem em comum que para estarem produzindo
orgânicos em uma agrofloresta ou gerando biogás através do dejeto do rebanho leiteiro foram
incentivadas e alvos de fomento e capacitação, nos casos analisados ou incentivo através de
programas da Itaipu Binacional, demonstrando que propriedades pequenas podem apresentar
produtividade e maior rentabilidade se exercido o manejo adequado, valorizando a
biodiversidade.

4.2 Práticas sustentáveis que contribuem para preservação ambiental
Na propriedade A, em Marechal Candido Rondon, observamos uma propriedade
familiar voltada à pecuária leiteira, que é o ramo do agronegócio nacional exercido por diversos
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pequenos proprietários de terra, sendo um ciclo produtivo que é responsável por gerar emprego
e renda aos brasileiros.
A estrutura de manejo e funcionamento do biodigestor na propriedade tem pontos
positivos e são apontados pelo produtor como sendo a redução de volume de sujeira e poluição
do ambiente próximo ao curral, onde o dejeto anteriormente despejado livremente na região
contaminando solos e água é canalizado e tratado, colaborando para minimizar o impacto ao
meio ambiente e ao clima, melhorou a aparência e a higiene do local, reduzindo a incidência de
moscas, carrapatos e demais organismos patogênicos ao rebanho; consequentemente houve
uma queda de enfermidades, reduzindo gastos com medicamentos.
O produtor e a esposa alega que no início tiveram dúvidas sobre o sucesso dos projetos
e que hoje se contentam com os resultados, porém alegam que há algum desinteresse dos
produtores familiares em manterem e seguirem atitudes ambientalmente amigáveis, o caso dos
biodigestores é um exemplo, inicialmente o projeto atendeu 33 produtores, e atualmente há
aproximadamente três biodigestores em funcionamento, demonstrando desinteresse, ou falta de
real percepção sobre os benefícios oferecidos pela proposta.
Além das consequências indiretas, há a produção de biogás utilizado na propriedade e
o biofertilizante também utilizado nas produções vegetais. Sendo a propriedade voltada à
produção familiar, o sistema para produção de biogás com a implantação de biodigestor
possibilita uma redução de custos e uma maior independência do produtor, como também a
melhoria na qualidade ambiental da propriedade.
Com o descarte inadequado dos resíduos há um aumento na concentração de nitrogênio
e fósforo no local, nutrientes que ao atingirem os corpos d’água provocam um efeito conhecido
por eutrofização, aumentando exponencialmente a biomassa de vegetais aquáticos, a qual
quando entra em decomposição emitindo gases que contribuem para o aquecimento global
(CLAUDINO; TALAMANI, 2013). Mari (2012) aponta que a utilização de biodigestores pode
ser uma técnica interessante ao tratamento da biomassa originada da agropecuária, onde o
biodigestor pode fornecer uma fonte de energia renovável no ambiente agrícola, reduzindo
custos como fonte de energia e por meio do biofertilizante, que também é um subproduto do
biodigestor.
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Analisando os dados da literatura e a experiência do proprietário podemos propor que
realmente a pecuária leiteira é produtora de resíduos, que se não tratados adequadamente geram
impactos ambientais. Porém, com a aplicação de tecnologias adequadas e a conscientização do
produtor sobre os potenciais benefícios do projeto os danos ao ambiente gerados pelas
atividades produtivas podem ser minimizados, e até mesmo aplicar os resíduos para gerar
economia. Na propriedade o biogás produzido é utilizado para a produção de energia térmica
em fogões adaptados ao biogás, com o excesso encaminhado a uma cooperativa próxima que o
utiliza em suas atividades. O resíduo gasoso é utilizado para a produção energética, enquanto o
sólido que resta é armazenado em uma lagoa e posteriormente aplicado como biofertilizante na
propriedade, resultando em uma economia ao produtor e uma redução na utilização de adubos
químicos, que possuem toda uma problemática ambiental.
A propriedade B, localizada em São Miguel do Iguaçu, o Sitio Arruda, é um exemplo
de transformação por meio da agricultura sustentável, onde o proprietário mantém uma
produção orgânica iniciada no ano de 2000, quando realizou-se a aquisição do sítio. No local,
observamos uma grande diversidade de espécies produzidas, e também de técnicas aplicadas
pelo produtor para melhorar o desempenho da produtividade, como também evitar possíveis
danos à saúde das plantas, utilizando-se de repelentes e atrativos, inibindo assim possíveis
patógenos da planta de interesse. O proprietário, motivado pelo programa Cultivando água Boa,
e com preocupações adquiridas de maneira empírica, observando as transformações que a
agricultura convencional ocasionava ao meio geográfico, passou a incorporar práticas
agroecológicas em sua propriedade, trabalhando com produtos orgânicos e produzindo em uma
agrofloresta.
O aumento da biodiversidade em uma propriedade rural familiar pode ocasionar um
aumento na renda, pois permite uma maior opção e variação de produtos a se oferecer, além de
reduzir os impactos e custos ocasionados pelo uso de insumos químicos. De acordo com o relato
do produtor, ao adquirir a terra ela estava em péssimas condições, com o solo praticamente
infértil. O mesmo, aplicando conhecimentos adquiridos em cursos de capacitação orgânica
oferecidos na região realizou um manejo na área que gerou uma transformação visual e
produtiva na área. Os mesmo apontam que locais com uma biodiversidade mais elevada podem
apresentar vantagens no controle fitossanitário, reduzindo custos com insumos e
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proporcionando um maior controle das pragas, a variação e implementação da biodiversidade
permite um melhor aproveitamento do solo e ao mesmo tempo fornece estratégias que permitem
combater a erosão, incrementando um maior aporte de sedimentos que passam a integrar o solo
e contribuir na nutrição do sistema, estabelecendo-se um ciclo produtivo sustentável
(VICENTE, 2017; SANTOS, 2013; LEANDRO, 2013; ASSIS, 2006; ALTIERI; NICHOLLS,
2005).

FIGURA 1. À esquerda imagem aérea da propriedade em 31 de julho de 2003, e a direita imagem de 03 De
abril de 2012. FONTE: Arquivo Pessoal, (2019).

As práticas aplicadas pelo proprietário em sua propriedade demonstram que com
dedicação e responsabilidade, somando-se capacitação técnica pode-se alterar o cenário que a
agricultura convencional vem gerando, onde o solo está perdendo a qualidade, diminuindo a
fertilidade devido ao uso intenso e as grandes doses de compostos químicos aplicados para
nutrição ou proteção das plantas que vem também prejudicando o equilíbrio ambiental.
A propriedade como exposta na figura 1, apresentou uma grande alteração, e
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reestruturação da qualidade do ambiente, e vem sendo fonte de renda do agricultor e sua família.
Que atualmente atuam demonstrando sua experiência com a agricultura orgânica e possuem um
orçamento muito mais elevado que a prática atual do que se ela destinasse toda à produção
convencional.
A prática agroecológica, segundo o proprietário, alterou profundamente a aparência do
local, anteriormente o solo gasto pela erosão e uso excessivo da produção de monocultura
demonstrava marcas de estar deteriorado, característica que se alterou com as práticas orgânicas
e sustentáveis. Pode-se observar nas fotos abaixo que o local se renovou, possibilitando a volta
de pequenos rios com grande aumento da água que se tinha na propriedade e a melhoria da
biota do solo pela vasta biodiversidade implantada, melhorando assim o agroecossistema.
O proprietário alega que no início sofreu uma grande desmotivação de vizinhos, colegas
de profissão, que o importunavam convencidos que o modelo tradicional de se exercer a
agricultura, com uma dependência de insumos e energia é a que possibilita os melhores
resultados, atualmente, o proprietário declara que acredita que as práticas agroecológicas
possibilitam uma melhor rentabilidade em sua propriedade, além de favorecer um melhor estilo
de vida, com hábitos mais saudáveis, colaborando para o desenvolvimento rural sustentável.
De acordo com o relato dos proprietários das propriedades a mudança de sistemas
propostos em suas propriedades teve como melhoria no quesito ambiental e climática
diminuindo incidência de gases poluentes a atmosfera, melhoria da biota do solo, diminuição
na utilização de agroquímicos, o que acabava acarretando o ambiente e o clima, assim com as
práticas e melhorias agroecológicas nas propriedades teve como impacto positivo, melhorando
assim a diversidade das propriedades, e também o modo de vida dos agricultores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas agroecológicas, objeto deste estudo, contribuem para o equilíbrio dos
agroecossitemas, assim como preservação do meio ambiente e do clima. Nesta pesquisa, foi
possível observar que a implantação de medidas sustentáveis em propriedades rurais familiares
quando realizadas com o planejamento, acessória técnica e amparados por políticas públicas
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que incentivem ao produtor familiar à adquirir a manejos sustentáveis, pode-se minimizar as
emissões de poluentes originados da agricultura.
Pode-se verificar nas propriedades visitadas nesta pesquisa que inicialmente os
pequenos produtores tinham dúvidas e incertezas sobre o manejo em suas propriedades
utilizando práticas sustentáveis. Porém incentivados por programas de desenvolvimento rural
sustentável foi evidenciado que é possível atuar de maneira amigável com o meio ambiente e
ainda ser rentável. Tais experiências demonstram que práticas sustentáveis podem reduzir
custos na produção e melhorar a qualidade ambiental da propriedade, resultando em ganhos
adicionais como qualidade de vida.
As aplicações de técnicas agroecológicas feitas na propriedade pecuária A teve como
contribuição a diminuição de gases poluentes a atmosfera e ainda eliminando odor,
contaminação da agua e do solo e doença nos animais. Já na propriedade B, a mudança para o
manejo agroecológico, garantiu a preservação dos recursos naturais e a saúde dos
consumidores. Ambas as práticas vivenciadas nesta pesquisa demonstraram que é possível ser
sustentável sem degradar o meio ambiente e preservar o clima do nosso planeta.
Para uma melhor compreensão do benefício das práticas de manejo sustentáveis, como
as empregadas nas propriedades A e B, seria adequado aprofundar o estudo acerta das
potencialidades que técnicas agroecológicas beneficiam ao meio ambiente e ao
desenvolvimento rural sustentável, gerando conhecimentos que possibilitem obter
produtividade de maneira mais amigável ao planeta. Os limites, como distância do local de
estudo e o período disponível para a análise da propriedade e aplicação do questionário,
dificultaram uma maior abordagem e detalhamento da situação, sugerindo novas agendas de
pesquisa sobre o tema em função dos limites desse trabalho.
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CONFLITOS E LUTAS POR TERRAS NA PROVÍNCIA DE MISIONES,
ARGENTINA: REFLEXÕES HISTÓRICAS SOBRE A CHAMADA OCUPAÇÃO
ESPONTÂNEA DA TERRA NO ALTO PARANÁ NO FINAL DO SÉCULO XX
CONFLICTOS Y LUCHAS POR LA TIERRA EN LA PROVINCIA DE MISIONES,
ARGENTINA:
REFLEXIONES HISTÓRICAS SOBRE LA LLAMADA OCUPACIÓN ESPONTÁNEA
DE TIERRAS EN EL ALTO PARANÁ A
FINALES DEL S. XX
Sebastian Ramirez594

Grupo de Trabalho 4: MOVIMENTOS SOCIAIS, REFORMA AGRÁRIA E
RESISTÊNCIA NO CAMPO
Resumo
Na província de Missões, os conflitos territoriais têm raízes históricas. Desde seu início, os
processos de colonização do alto Paraná estavam vinculados a empreendimentos privados que
exploravam a montanha nativa e transformaram o regime de posse da terra a partir da
incorporação de capitais transnacionais para o Desenvolvimento Florestal. Isso gerou, por um
lado, o aumento da escala produtiva no ramo e uma crescente concentração da terra em mãos
particulares; E, por outro, o empobrecimento de grandes camadas de população rural que, para
1980, levou a um processo conflitante de ocupações terrestres. O objetivo deste artigo é
reconstruir o fenômeno da ocupação espontânea da terra privada, assumindo que os conflitos
desencadeados por ela resultam da articulação dialética entre os projetos de criação de colônias,
do final do S. XIX, e as transformações da estrutura social agrária sucederam ao longo do século
XX.
Palavras-chave: Disputas territoriais; Ocupação espontânea; Missões
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Abstract
En la provincia de Misiones los conflictos territoriales tienen raíces históricas. Desde sus
orígenes, los procesos de colonización del Alto Paraná, estuvieron vinculados a
emprendimientos privados que explotaron el monte nativo y transformaron el régimen de
tenencia de la tierra a partir de la incorporación de capitales transnacionales para el
desarrollo forestal. Esto generó, por un lado, el aumento de la escala productiva en la rama y
una creciente concentración de la tierra en manos privadas; y por otro, el empobrecimiento de
amplias capas de población rural que hacia 1980, protagonizaron un proceso conflictivo de
ocupaciones de terrenos. El propósito de este artículo es reconstruir el fenómeno de ocupación
espontánea de terrenos privados, partiendo de suponer que los conflictos desatados por el
mismo, resultan de la articulación dialéctica entre los proyectos de creación de colonias, de
finales del s. XIX, y las transformaciones de la estructura social agraria sucedidas a lo largo
del s. XX.
Key words: Conflictos territoriales; Ocupación espontânea; Misiones

1. DE LA COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO MISIONERO AL AGOTAMIENTO
DE LA FRONTERA AGRÍCOLA
Colonización y ocupación del Territorio Nacional de Misiones

Hacia 1880, en medio del conflicto por la región misionera 595 , el Estado brasileño
decidió instalar asentamientos militares en el espacio enmarcado por los ríos Pepirí Guazú, San
Antonio, Chapecó y Chopín. Como respuesta, del lado misionero se fundaron colonias sobre
terrenos públicos, se expandió la frontera agraria y se fomentó la inmigración.

595

El litigio por la posesión del sector oriental de Misiones entre la República Argentina y Brasil, fue resuelto por medio del
laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos, Stephen Cleveland el 5 de febrero de 1895. La disputa comenzó en 1791
entre los comisionados demarcadores de límites de España y de Portugal y continuó en 1881 entre los gobiernos de Argentina
y de Brasil. Finalmente, el fallo por la “Questão das Missões”, como es conocido por la historiografía brasileña, resultó
favorable a los intereses de este país.
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Cinco meses antes que se produjera la federalización, el gobierno de la provincia de
Corrientes596 ejecutó la venta de 2.101.936 Ha a “27 personas, entre las que se encontraban
personal del Estado y oficiales del Ejército” (BELASTEGUI, 2006, p. 29). De esta manera, el
gobierno nacional logró la administración política y jurídica del Territorio, pero la propiedad
de la tierra continuó en manos particulares. Finalmente, el 22 de diciembre de 1881, se creó el
Territorio Nacional de Misiones597, con el propósito de resguardar la frontera del país frente a
la situación del litigio fronterizo.
En 1882, el nuevo gobernador del Territorio, Rudecindo Roca, puso en marcha una
política de promoción de tierras para la coloni
zación según lo establecido por la Ley Avellaneda -de Inmigración y Colonización-,
promulgada en octubre de 1876 y la Ley de Venta de Tierras y División de los Territorios
Nacionales, N.º 1.265 del año en curso, propiciando con ello el arribo de inmigrantes europeos
a quienes se les garantizó el acceso a la tierra. Estas legislaciones, posibilitaron la
implementación conjunta de inmigración y colonización, entendida esta última como una
ocupación planificada donde el Estado administra los terrenos, ubica los colonos y fomenta las
colonias nacionales (GALLERO, KRAUTSTOFL, 2010).
La inmigración europea -pero también el flujo poblacional fronterizo con Paraguay y
Brasil-, “contribuyó a la expansión de la frontera agrícola instalando un modelo de distribución
de la tierra basado en pequeñas explotaciones” (KOSTLIN, 2010, p.5). Para el caso del sur de
Misiones, el arribo de los primeros inmigrantes de origen galizianos a la antigua reducción
jesuítica de Apóstoles, en 1897, significó el comienzo de la colonización oficial de tierras
públicas. En aquel momento, 14 familias (alrededor de 68 personas) se trasladaron a Misiones
como consecuencia de las gestiones del gobernador Juan José Lanusse ante las autoridades de
inmigración (ABINZANO, 1985). Una vez en estos territorios, el Estado les otorgó un mínimo
de “25 Ha y hasta un máximo legal de 100 Ha, de acuerdo con el tamaño del grupo familiar”

596

Entre 1830 y 1865 el territorio misionero estuvo bajo la administración de la provincia de Corrientes y la República del
Paraguay. Finalizada la guerra de la Triple Alianza (1870), la totalidad de los territorios de la antigua provincia guaranítica,
quedaron bajo la jurisdicción del gobierno correntino. N. del A.
597
“Entre 1881 y 1953 la actual Provincia de Misiones fue Territorio Nacional, permaneciendo bajo el control y administración
federal en virtud de lo establecido por las Leyes N° 1.149 del 22/12/81 y la N°1.532 del 16/10/84 Orgánica de Territorios
Nacionales (Zouvi, 2008, p.1).
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(BARTOLOMÉ, 1975, p.16) para ser dedicadas al cultivo de yerba mate, “vía tradicional de
constitución de los colonos y de su acceso a la tierra” (RODRÍGUEZ, 2015, p.45).
En el norte, en cambio, la expansión territorial llevada a cabo a partir de 1920, posibilitó
la intervención del capital en la rama forestal bajo la forma de colonización de tierras
particulares, impulsada por empresas extranjeras que extraían recursos de los yerbales naturales
y deforestaban el monte para hacer uso de la madera (RAMIREZ, 2017) 598. Esta tarea requirió
grandes desembolsos de dinero para la compra de terrenos y, a posteriori, para la inmovilización
del capital hasta la venta de la materia prima.

Con

la expansión del área sembrada hacia finales de la década de 1930, casi la totalidad de las tierras
fiscales fueron destinadas para la extensión de los nuevos cultivos. De esta manera, por medio
de la compra y administración de terrenos, empresarios particulares estructuraron proyectos sin
gerenciar la tierra pública, como establecía la legislación oficial (GALLERO; KrautstoFL,
2010), por lo que ambas formas de colonización coexistieron aproximadamente hasta 1935.
La provincialización de Misiones: Crisis y agotamiento de la frontera agrícola

En diciembre de 1953, el presidente Juan Domingo Perón declaró –por medio de la
promulgación de la Ley N.º 14.294 del Poder Legislativo Nacional- la provincialización del
hasta entonces Territorio Nacional de Misiones. Desde el punto de vista productivo, esto
significó la incorporación de la población misionera a la dinámica nacional, lo que consolidó
un sector encargado de “controlar los principales mecanismos de comercialización e
industrialización agrícola” (SCHVORER, 2011, p.8).
Este nuevo escenario favoreció a la foresto-industrial que, a hacia 1955, experimentó
un crecimiento importante, tanto en lo que respecta a la instalación de empresas madereras como
las de producción de pasta celulósica. De esta manera, logró integrar al sector primario con el
industrial por medio de la inversión en deforestaciones de grandes extensiones de montes de la
zona del Alto Paraná.

598

Para profundizar en análisis de la evolución de la rama en la provincia de Misiones, recomiendo consultar el trabajo de
Ramírez, D. (2017). “Un abordaje histórico de la actividad forestal en Misiones: del frente extractivo al agronegocio forestal”.
Folia Histórica del Nordeste, Resistencia-Chaco, 30, 29-51. ISSN: 2525-1627
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Para 1960 la pequeña producción agrícola representaba un 67,5% del total de
explotaciones existentes en la joven provincia. No obstante, las sucesivas crisis de
sobreproducción yerbatera y su posterior regulación por parte del Estado Nacional, forzaron la
incorporación de pequeños productores al complejo agroindustrial de túng, té y tabaco.
Durante las décadas siguientes, la extensión de la actividad forestal, junto a una
productividad en alza de la soja y el citrus, provocaron el agotamiento de la frontera agraria y
la caída de precios en los cultivos industriales tradicionales. Con ello, sobrevino una nueva
crisis en el sector que causó el despoblamiento del sur y centro de la provincia (SLUTZKY,
2014) y una tendencia a la pauperización, proletarización y la consecuente desaparición de los
productores menos capitalizados del norte, hacía 1980.
La quita de subsidios al sector foresto-industria, en 1985, generó la quiebra de las
empresas y el posterior abandono de las tierras dedicadas a esta actividad, lo que dejó vacante
el espacio que ocuparon productores pauperizados de la antigua colonización y ex empleados
forestales. Este fenómeno se desarrolló de manera espontánea como resultante de: a) el avance
de la forestación y la concentración de terrenos en manos de capitales transnacionales, b) la
progresiva descapitalización de los sectores agrícolas medios c) el agotamiento de los terrenos
fiscales en el sur y centro de la provincia y d) la creciente pauperización de la pequeña
producción; que en general se incorporó al complejo agroindustrial tabacalero, alternando el
cultivo de subsistencia con la producción de tabaco rubio tipo Burley.
Una década más tarde, la reactivación de la actividad forestal, producto de una nueva
inversión de capital extranjero, restableció el valor productivo de las tierras abandonas y abrió
un período de fuertes tensiones entre los antiguos dueños de las propiedades y las familias que
habían decidido asentarse en ellas.
Metodología: Supuestos, propósitos y orden de presentación

El presente escrito forma parte una investigación doctoral en curso en donde se analizan
las condiciones de vida y las fuentes de ingresos de las unidades domésticas rurales de
instalación reciente en el norte de la provincia de Misiones. Uno de los supuestos que orienta la
indagación sostiene que los conflictos causados por la ocupación espontánea de terrenos
privados, son el resultado de la articulación dialéctica entre los proyectos de creación de colonias

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

de finales del s. XIX y las transformaciones de la estructura social agraria sucedidas a lo largo
del s. XX.
Con el propósito de exponer correctamente el desarrollo de esta premisa, se decidió en
primer lugar, combinar los testimonios orales obtenidos durante experiencias en campo
(septiembre de 2015, noviembre de 2017 y febrero de 2019) con la revisión de bibliografía
especializada, artículos de prensa y archivos documentales; y al mismo tiempo, ordenar
cronológicamente los hechos relatados a partir de tres grandes momentos: 1) El abandono de
las tierras por parte de las empresas forestales; 2) El desarrollo de las ocupaciones; y 3) La
represión de las experiencias organizativas.
De esta manera, la/el lector/a encontrará en las líneas que siguen un desarrollo
periodizado de los conflictos generados por la ocupación espontánea de dos propiedades
privadas que concentran la mayor cantidad de tierras dedicadas a la explotación de monte nativo
en el norte de la provincia de Misiones: la Intercontinental Compañía Maderera S.A y la
Colonizadora Misionera S.A. Inmobiliaria, Agrícola e Industrial.

2. LOS CONFLICTOS POR LA TIERRA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE
MISIONES
PRIMER MOMENTO: EL ABANDONO DE TIERRAS

La superficie abandonada por las compañías madereras a mediados de 1980 asciende a
65.000 Ha. Luego de la quiebra, las propiedades fueron ocupada por ex peones forestales a
quienes se le adeudaban jornales y por agricultores provenientes del área meridional de la
provincia y en menor medida del sur de Brasil. Actualmente, las familias asentadas en estos
terrenos se dedican a la criar animales de corral para autoconsumo y/o cultivar maíz y tabaco
rubio tipo Burley en pequeña escala.
Las empresas forestales

Durante el año 1936, en el marco de la colonización de tierras privadas, comenzó a
trabajar en el Departamento General Manuel Belgrano la Intercontinental Compañía Maderera
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S.A.599 (actualmente Puente Alto S.A), una propiedad del Grupo Dreyfus, Banca Rostchild que
abarcaba unas 35.156 Ha. Al interior de esta propiedad se pueden distinguir varios
asentamientos: Tres Vecinos, Cruce Inter, Inter Vieja, Piraí Miní, Picada 10, Km 80 y Picada
Unión. En 1972 fue adquirida por el Banco Cooperativo San Miguel que instaló en la zona un
aserradero y una laminadora. A fines de 1980 -al momento de presentar quiebra-, la propiedad
se encontraba ya hipotecada por el Banco Nación, que en 1999 la puso en remate: “La 'ex Inter',
que se dio a quiebra en esa época, dejó 70-80 familias desamparadas y hablando en números
de personas unas 7 u 8 personas por familia. La gente, al año siguiente ya empezaron a pasar
hambre, porque la empresa prometía volver y nunca más volvió” (Óp.
cit).
En 1948, se instaló en el Departamento San Pedro, la empresa Colonizadora Misionera
S.A. Inmobiliaria, Agrícola e Industrial. Propietaria de unas 29.000 Ha, su principal actividad
en la zona fue la explotación de monte nativo. Dentro de ella se encuentran los asentamientos
de Km 80 y Km. 90, El Progreso, Juanita, Piraí Guazú, Polvorín, Portón Viejo y Piraí Miní.
Hacia 1980, contrajo deudas impositivas que la llevaron a vender parte de su patrimonio a los
administradores de Los Cencerros S.A. y Mondorí S.R.L.
Mientras la actividad extractiva estuvo en pleno auge, ambas propiedades fueron
pobladas por familias que tenían algún integrante afectado a la explotación del monte. En su
mayoría padres e hijos varones, pero también mujeres con descendencia a su cargo, que no
contaban con tierras productivas y residían en viviendas que las empresas construían para sus
empleados: “Yo trabajé en la propiedad de García600, haciendo las cosas de la casa, pero
cuando no había nada para hacer, me iba al monte, a desmontar capueras o juntar los troncos
que quedaban. Me pagaban por día, no era mucho, pero tenía que llevar la comida a mis hijos
y yo era sola hasta que me junte con mi marido actual” (Productora ocupante de La
Colonizadora, Km 80, febrero de 2019).
Los despedidos de la actividad forestal

Para ampliar sobre otras empresas instaladas en la zona, ver el registro realizado por Schvörer, E. (2001): “Materiales para
el estudio del campo de la tierra en Misiones: la ocupación de tierras privadas”
600
La entrevistada hace referencia al empresario forestal Francisco Serafín García, quien fuera gerente y luego presidente de
la empresa Colonizadora Misionera S.A. Inmobiliaria Agrícola e Industrial desde febrero de 2009 hasta su fallecimiento en
febrero de 2011. Actualmente ese lugar lo ocupa su hijo Francisco Luis García.
599
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La década de 1980 en Argentina, estuvo signada por una fuerte crisis social y económica
heredada de la última dictadura militar (1976-1983). Pese a la implementación de nuevas
políticas económicas, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989) no logró
atemperar la crisis monetaria. En estas circunstancias, hacia 1985, se estancaron los créditos
fiscales destinados a la forestación, lo que precipitó la caída de la rentabilidad del sector y
generó la quiebra de la Colonizadora y la Intercontinental, que abandonaron los terrenos
emplazados sobre los departamentos de Guaraní, General Belgrano y San Pedro; localidad
donde se encuentra el actual Municipio de Pozo Azul601, epicentro de los conflictos por la tierra
en el norte de la provincia de Misiones.
Desde ese momento, los despedidos de la actividad forestal y sus familias se asentaron
en los terrenos que habían sido dedicados a la explotación maderera -en algunos casos con
permiso de sus propietarios-, donde actualmente, existe una tercera generación que habita el
lugar y reclama por las tierras: “La realidad es clara: sesenta por ciento son familias locales
de acá. Hijos de los troncos que vinieron a trabajar con las empresas: hijos, nietos, como mi
caso. Nosotros somos 5 hermanos, entonces, en la época era una familia, hoy somos seis
familias” (Productor ocupante de la Colonizadora Km 90, septiembre de 2015). Procesos más
recientes muestran otra forma de ocupación vinculada a la producción tabacalera 602; familias
provenientes del sur y centro de la provincia, en búsqueda de tierras para el cultivo ocuparon
terrenos cuyos propietarios no se encontraban asentados en la zona:
“Polvorín, El km 90 y Santa Rosa, empezó a poblarse de tabacaleros en 2004
o 2005 más o menos. El espacio que ellos estaban ocupando era tierra de
García, el dueño […] Siempre respetaron eso. Agarraron lo que era monte
nativo. En cambio, la otra gente, sí llegaron y se metieron de 'prepo' en esa
parte ahí donde después los desalojaron. Ellos no eran plantadores de tabaco,
eran más peones que otra cosa, no tenían plantaciones fijas” (Productor
ocupante de la Intercontinental, Tres Vecinos, septiembre de 2015).

601

Al momento de comenzar esta investigación (2013) Pozo Azul aún era un paraje del Departamento San Pedro. El 12 de

octubre de 2017, fue declarado como el “Municipio 76” de la provincia de Misiones.
602

Los ocupantes dedicados al cultivo de tabaco son, estrictamente trabajadores de las cooperativas tabacaleras, las cuales,
entregan todos los medios de producción necesarios para esta tarea bajo la forma denominada agricultura por contrato, una de
las tantas maneras de evadir la formalización del trabajador y, así, evitar pagar los costos que ello implica, incluido la garantía
de un salario mínimo. Desarrolle con mayor detalle esta noción en Ramirez, S. (2015). “Trabajo que se hace humo.
Sobre la condición social de los ocupantes tabacaleros en el nordeste de Misiones”.
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En todos los casos la ocupación de terrenos privados se produjo cuando las familias se
encontraban en una situación que “ponía en riesgo su propia subsistencia” (KOSTLIN, 2010,
p.11). Esto explica en parte la espontaneidad y la falta de planificación previa con las que fueron
desarrolladas.
SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO DE LA OCUPACIÓN ESPONTÁNEA
Con la implementación de políticas estatales -en el sur y centro de la provincia-, o a
partir de emprendimientos privados -en el norte-, el proceso de ocupación del espacio misionero
se realizó a partir de la expansión de explotaciones agrarias. De esta manera, el negocio forestal,
que impulsó la colonización privada en el área bajo estudio, también garantizó la fuerza de
trabajo necesaria para la actividad extractivista.
La ocupación espontánea y la conformación de un mercado informal de tierras603

La espontaneidad a la hora de ocupar los terrenos abandonado por la actividad forestal
se presentó como un rasgo característico de esta nueva etapa de colonización del territorio. En
consecuencia, el desconocimiento de las dimensiones reales de las parcelas ocupadas aparece
como un elemento común en los relatos: “Cuando vinieron a hacer la mensura encontraron
familias que decían tener 30 Ha. con 17 Ha, porque no se sabía ni lo que se tenía. Usabas así,
sin saber lo que usabas” (Productor ocupante de la Colonizadora, Tres Vecinos, septiembre de
2015).
Las situaciones relacionadas a la tenencia de la tierra se dieron bajo múltiples formas,
desde una familia que consideraba terreno fiscal a una parcela de tierra por el ausentismo de sus
propietarios, hasta empresarios forestales u otros ocupantes que ofertaban como propios
terrenos privados o con deudas con el fisco. Esto originó un mercado informal de tierras en la
zona, donde fueron implementadas por lo menos dos formas de adquisición de terrenos: a) el
brique: un ejercicio de intercambio sin intervención del dinero como mercancía equivalente,

603

Sobre esta cuestión, recomiendo la lectura de Gabriela Schiavoni acerca de las formas de intercambio y mercados de tierras
en la zona: Economía del don y obligaciones familiares (2001); Hacerse parientes. Estrategias de alianzas y reproducción
social de los ocupantes agrícolas en el NE de Misiones (2005); Madereros y agricultores. La constitución de un mercado de
tierras en el nordeste de Misiones (2008); Notas sobre el brique o negocio amistoso (2008).
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ejecutado sobre la base del binomio necesidad/beneficio de cada parte al momento de realizar
el negocio y b) la compra de mejoras: adquisición de parcelas por la que las familias pagaban
a un vendedor que las ofertaba como propias.
En varias oportunidades durante el relevamiento en campo, los entrevistados señalaron
que este último método fue el más utilizado para ocupar y valorizar los terrenos de la zona. Sin
embargo, para evitar caer en la simplificación a la hora de exponer las estrategias de
reproducción social llevada adelante por esta población, conviene considerar estos dichos en
relación a la noción de “legitimidad” que presentan, pues es común que supongan “más
legítimo” la adquisición de mejoras que la ocupación directa, por lo que su respuesta puede
encontrarse condicionada por esta concepción.

El movimiento piquetero y la lucha por la tierra en el norte de Misiones

El congelamiento de salarios y la reducción del gasto público, sumados al proceso
hiperinflacionario de finales de la década del ochenta, obligaron al presidente Alfonsín a pactar
una salida anticipada del gobierno. En su lugar, el 8 de julio de 1989, asumió Carlos Saúl
Menem, quien ocuparía este lugar durante diez años.
A meses de inaugurar su primer mandato (1989-1995), el Congreso de la Nación decretó
la Ley de Convertibilidad -prolongada hasta el año 2002- que puso a la moneda nacional bajo
el resguardo de las reservas del Banco Central de la Nación, lo que generó una relación de
paridad cambiaria en el que un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense.
Posteriormente, en marzo de 1991, se aprobó la Ley de Reforma del Estado que autorizó la
privatización de la mayoría de las empresas estatales. Estas medidas lograron una estabilidad
económica temporal, sobre la base del endeudamiento externo y el ingreso de capitales
extranjeros, lo que alentó un segundo mandato presidencial de Menem (1995-1999).
Caracterizado por una fuerte recesión económica y altos índices de desocupación,
durante este último período comenzaron a proliferar en todo el país un conjunto de
organizaciones que nucleaban a trabajadores desocupados, un fenómeno de masas que se
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convertiría en un factor determinante en la política argentina: el movimiento piquetero. Si bien
su primera aparición data de finales de 1993 (durante el primer mandato de Menem), cuando
empleados estatales de la ciudad de Santiago del Estero incendiaron la sede de gobierno en
reclamo de sueldos adeudados, las imágenes que recorrieron el país exponiendo el llamado
método piquetero, se desarrollaron entre 1995 y 1997 en las ciudades de Cutral-Có y Plaza
Huicul en Neuquén y Gral. Mosconi y Tartagal en Salta, ubicadas en regiones cuya economía
dependía esencialmente de las cuencas gasíferas y petrolíferas que habían sido privatizadas por
el Estado Nacional.
Entre 1993 y 1997, el capital extranjero destinó alrededor de 1.000 millones de dólares
para reactivar la industria forestal en Misiones, mientras que entre 1997 y 2002 la empresa Alto
Paraná S.A. invirtió alrededor de 288 millones de dólares en el agro-negocio. Esta inyección
masiva de capitales, restableció el valor productivo de las tierras abandonas y abrió un período
de conflictos entre las empresas -que buscaron recuperar sus terrenos- y la población ocupante
-que ante las constantes amenazas de desalojo- comenzó a establecer vínculos con diferentes
ONG's que contaban con “los conocimientos necesarios para formular demandas y darle una
posible solución al conflicto” (OTERO, 2008, p.75).
Lo novedoso del asunto, es que, en este recóndito lugar del país, un centenar de familias
rurales, con el objetivo de defender su medio de vida, la tierra, asumieron el desafío de fraguar
sus propias organizaciones y desarrollar una herramienta política que caracterizaría su accionar:
“el piquete, para la lucha, y la asamblea, para la toma de decisiones” (D’ATRI; ESCATI, 2008,
p.3). Bajo esta premisa, surgen dos experiencias colectivas que tuvieron una influencia
importante en la organización colectiva de la población ocupante: la Pastoral Social y la
Comisión Central de Tierras de Pozo Azul.
La Pastoral Social: Una herramienta de la iglesia católica para los productores

Pastoral Social, fue un espacio vinculado a la iglesia católica a través de a la Diócesis
de Iguazú, a cargo del Obispo Joaquín Piña: “Ponían avisos en la radio o venían hasta las
chacras invitando a reuniones que se hacían en una iglesia en Pozo Azul y de ahí nosotros
íbamos y hablábamos de que hacer” (Productor ocupante de La Intercontinental, Inter Vieja,
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febrero de 2019). La relación entre los ocupantes y Pastoral Social prosperó y con ello, creció
la imagen del obispo Piña, quien, “empujaba a los ocupantes con el argumento de que la tierra
es sagrada, que Dios se las dio a ellos y que debe ser compartida” (Serafín García, por entones
gerente de la Colonizadora S.A.)604
En octubre de 1997, tuvo lugar el Primer Encuentro por la Tierra organizado por la
Pastoral Social de la zona norte. Mientras que, en el año 2000, se llevó a cabo El Jubileo de la
Tierra: “La tierra es de quien la trabaja fue un debate muy importante. Se juntaron todas las
organizaciones y la gente con problemática social; tuvimos una jornada completa en San
Pedro, se armaron grupos de trabajo y de ese Jubileo de la Tierra se arman los Foros de la
Tierra que además generó una Mesa Provincial de Tierra con compañeros de las rutas 17, 12,
20 y 14” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km 90, noviembre de 2017).
Políticamente los Foros funcionaron con la participación activa de los pequeños
productores y otras organizaciones sociales. Estos espacios brindaron las primeras herramientas
organizativas a los ocupantes que luego de discutir y trabajar colectivamente, tomaban las
decisiones necesarias con el objetivo de visibilizar su problemática y gestionar las demandas
más sentidas de los vecinos frente a las autoridades del Estado provincial.
La Comisión Central de Tierras: Una herramienta de productores para productores

Si bien el fomento de estos espacios por parte de una figura pública como el obispo Piña
y su llamado a la acción directa para la toma de tierras ubicó al conflicto en la agenda de los
medios de comunicación, la falta de respuesta del Estado ante los pedidos formales de los
ocupantes y el asedio constante de las empresas por el desalojo de los terrenos, comenzó a
desgastar la relación entre algunos productores y la Pastoral Social.
Durante el año 2000, mientras crecía el movimiento piquetero en todo el país, los
ocupantes de la localidad de Pozo Azul, en búsqueda de un mayor nivel de autonomía,
decidieron construir una organización independiente de la orden eclesial. Fue entonces que
fundaron la Comisión Central de Tierras (en adelante CCT), adoptaron las asambleas como
espacio deliberativo, el cuerpo de delegados como forma de representación y los cortes de ruta
604
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como una alternativa de acción directa: “Yo dormía en la ruta, era un trabajo para mí. No
rendía estar en la casa trabajando si de repente no tenías la seguridad que iba a ser dueño de
la tierra. Iba a trabajar en la ruta, a hacer piquetes” (Productor ocupante de La
Intercontinental, Inter Vieja, febrero de 2019).
Hasta el año 2002, la CCT funcionó a través de delegados. Posteriormente, votaron en
asamblea la creación de una ONG que consiguió la personería jurídica en 2004: “No la sacamos
antes porque el Estado no nos otorgaba, porque en ese momento nosotros estábamos con el
conflicto muy amplio por el tema tierras. Pero nosotros teníamos la Comisión Central de Tierra
de Pozo Azul que abarcaba toda la zona” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km 90,
septiembre de 2015). Como estrategia para disipar el conflicto, el Estado encontró en la
legalidad una posibilidad para desarticular la organización sindical de los ocupantes,
solicitándoles que certificaran su situación como ONG si pretendían ser reconocido por las
autoridades:
“Cuando creamos la personería jurídica hicimos todos los documentos,
estatutos y todo mandamos en nombre de la organización. Entonces desde
personería jurídica nos rechazan el nombre porque decía Comisión Central de
Tierra de Pozo Azul y ellos decían que era la comisión que iba a centralizar
todas las tierras. Como que iba a tener un poder sobre esas tierras y no los
productores. Nosotros ni pensamos esa situación, hablamos de 'central' como
que era el eje central de la lucha por la tierra” (Óp. cit).

El método asambleario de toma de decisiones implementado por la CCT, fue la piedra
angular sobre la que los ocupantes se organizaron para llevar adelante la lucha por la tierra. Los
sucesivos cortes de ruta y manifestaciones realizadas en la zona, recibieron el apoyo de las
organizaciones sociales de base en toda la provincia, por lo que el Estado -pese a los esfuerzos
por dilatar el proceso-, se vio obligado en 2004 a promulgar el Plan de Arraigo y Colonización,
una Ley que les otorgó definitivamente la propiedad de la tierra a las familias ocupantes.
Las reivindicaciones conseguidas no lograron disimular las discrepancias existentes en
el seno de la CCT y la influencia de Pastoral Social continúo separando las aguas entre sus
principales dirigentes. No obstante, la pretensión de un sector por vincular a la organización
con instituciones financiadas por el Estado (sospechadas de pretender desarticular las
organizaciones de productores por medio de la cooptación de sus integrantes), sellaría
definitivamente la ruptura de la CCT durante el año 2005: “Después, la Subsecretaria de

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Agricultura Familiar de la Nación buscó nuevamente crear un Foro para tener conocimiento
de la problemática social, pero en este caso creado por los Estados, dirigido por políticos tanto
provinciales como nacionales, y fue entonces donde hubo una rotura del Foro de la Tierra, se
dividió a las organizaciones” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km 90, noviembre de
2017).
Desde entonces, una fracción de la CCT, continúo vinculada a la iglesia católica y otras
organizaciones estatales. Los demás formaron la CCT-A (Autónoma) sigla que siguen
utilizando en la actualidad, para designar a la Asociación Civil Comunidades Campesinas por
el Trabajo Agrario. Por su parte, en 2006, luego de la renuncia del Obispo Piña a la Diócesis
de Iguazú, la actividad de Pastoral Social se vio teñida por un manto de sospechas, cuando el
nuevo obispo Marcelo Martorell acusó a Piña y a sus colaboradores de “descomunal desfalco”
con fondos de la Iglesia para financiar campañas políticas605.

Un primer triunfo: El Plan de Arraigo y Colonización

Gracias a la incesante lucha que llevaron adelante las familias ocupantes, en el año 2000,
consiguieron reducir de 16 años a 60 meses606 el período mínimo de ocupación establecido por
la Ley Provincial N.º 36 (antes Ley N.º 3.141). Durante los años 2001 y 2004 las medidas de
fuerza continuaron con un nivel de convocatoria cada vez mayor. En consecuencia, los
ocupantes consiguieron los primeros logros parciales: a) titularización de pequeñas porciones
de tierras, b) la relocalización de familias no contempladas en la Ley y c) la entrega de permisos
de ocupación y otorgamientos de subsidios para mensuras. Sin embargo, las partes no llegaron
a un acuerdo en relación al costo y la cantidad de superficie que las empresas venderían al
Estado.

605
606

Diario Página 12, 20/12/2007
Esta Ley tenía por finalidad limitar la participación del Estado provincial en el proceso de regularización y dominio de la

tierra. Disponible en: https://bit.ly/2RfmfBs
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El 18 de noviembre de 2004607, ante un estado de creciente agitación, en la Cámara de
Representantes de la ciudad de Posadas se promulgó la versión final de la Ley N.º 4.093 o Plan
de Arraigo y Colonización; donde además de la compra de 75.000 Ha declaradas de utilidad
pública pertenecientes a las empresas Intercontinental Compañía Maderera S.A, CATO SRL
(Agroforestal) y Colonizadora Misionera S.A., el Estado asumió el compromiso de otorgar
créditos para vivienda, producción y capacitación técnica a los ocupantes con el objetivo de
posibilitarles el acceso a la tierra. A pesar de la promulgación de la Ley, el Estado y las empresas
manifestaban seguir sin llegar a un acuerdo en relación al costo de venta de los terrenos.
En diciembre de 2006, luego de un acampe de productores de Pozo Azul frente a la Casa
de Gobierno en reclamo de la ejecución del Plan, se prorrogó su aplicación por un año. Esto
despertó un fuerte descontento entre los ocupantes que volvieron a sus chacras y comenzaron
un nuevo proceso de organización. Durante el 2007, los conflictos recrudecieron. En enero de
ese año, 41 familias -un total de 180 personas-, oriundas de la localidad de El Soberbio, fueron
intimados a desalojar sus viviendas, llegando a un acuerdo solo luego de la intervención del
Juzgado de Paz de la zona. Por otra parte, en el mes de abril, alrededor de un centenar de
ocupantes nucleados en la CCT-A del paraje Mondorí y el Progreso, ubicados a 8 km de Pozo
Azul, volvieron a cortar la ruta por haber sido excluidos de los límites propuestos por el Plan
de Arraigo y Colonización. Según las entrevistas realizadas durante una de las salidas al campo,
esta situación fue producto de la mala instrumentación del Censo de Ocupantes y de errores en
la mensura del lugar, pues allí se encontraban familias que no fueron empadronadas, por tanto,
quedaron fuera del alcance de la Ley mientras que, en otros casos, los propietarios se negaron
a poner en venta las tierras.
Durante, en el mes de septiembre, se produjeron nuevos cortes de ruta en reclamo por la
deforestación del monte nativo en Cencerro S.A, propiedad de Jorge Ottonelo, en la que además
funcionaba un aserradero encargado de los cortes y el refinamiento de la madera extraída. En
esas tierras se encontraban asentadas 60 familias que solicitaban la inclusión de sus predios a la
orden de compra del Plan. Durante el año 2008, en medio del descontento de la población
ocupante, el Estado provincial comenzó los trabajos de mensuras en algunos lotes que ya habían

607

En este año, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, realizó el primer el Censo de Ocupantes de
Tierras Privadas -único relevamiento cuantitativo existente acerca de la población bajo estudio-, sobre el cual se desarrollaron
todos los planeamientos necesarios para estimar la cantidad de unidades domésticas, lotes y habitantes, al igual que un trabajo
de determinación de superficies de las tierras ocupadas.
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sido adquiridos y se entregaron los primeros permisos de residencia en la localidad de San
Vicente.
Por su parte, en noviembre de 2010, tuvo lugar una reunión con más de 100 referentes
de distintas organizaciones de ocupantes con la Subsecretaria de Tierras de la provincia. Al
pedido de ampliación del territorio afectado por el Plan de Arraigo y Colonización, se le sumó
el reclamo por falta de energía eléctrica en la zona. Los productores insistían en la necesidad de
una constancia de ocupación que les permitiera acceder a programas productivos y servicios
como la conexión eléctrica, ya que la falta de título de propiedad era el obstáculo principal para
la obtención del servicio. En esa oportunidad, el entonces Subsecretario de Tierras, Jaime
Ledesma, manifestó que en el marco de las gestiones que estaban realizando, enviarían informes
sobre las familias ocupantes a los Ministerios del Agro y Ecología para agilizar el ingreso de
éstas a los planes correspondientes, asumiendo el compromiso de realizar consultas ante el
presidente de Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), para instalar los tendidos eléctricos
necesarios.
En marzo de 2011, el mismo Subsecretario de Tierras, volvió a reunirse con más de 130
productores de San Pedro y zonas aledañas por el mismo inconveniente. Casi un año más tarde,
el 7 de febrero de 2012, el diario El Territorio titulaba: “Colonos de Pozo Azul se movilizarán
en reclamo de electrificación rural”, lo que evidenciaba que la problemática persistía a pesar
de las promesas del Estado. La regularización de estos terrenos junto con la entrega de los títulos
llegó recién en marzo de 2012, momento en que se oficializó la cifra de 22.000 Ha. de terrenos
fiscales rurales dispuestos a ser entregados al Estado. Esta cifra representa poco menos de un
tercio de las 75.000 Ha que habían sido declaradas de utilidad pública por la Ley de Arraigo y
Colonización.
Además de la significativa diferencia en cuanto a la superficie a ser adquirida, es posible
que el acuerdo entre el Estado y las empresas forestales por el precio de compra de las mismas,
haya resultado más conveniente a los empresarios que a los productores, pues para los primeros,
tener tierras sin ser explotadas, no significa un negocio rentable; mientras que, para las familias
ocupantes, el compromiso de pago por sus tierras, les generó una deuda que en muchos casos
no pudieron asumir: “Después que salió la mensura acá, muchas gentes se fueron, no pudieron
pagar. Vos decís 'diez años no es mucho', pero hay que tener cuando llega la boleta. Ellos se
fueron, pero hicieron plata también, vendieron tierras chiquitas por $150.000 o cambiaron por
Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

autos. No sé si para ellos es plata o tenían miedo o no podían pagar…capaz que no podían
pagar” (Productor ocupante de la Intercontinental, Cruce Inter, febrero 2019).
TERCER MOMENTO: REPRESIÓN E INTENTO DE DESARTICULACIÓN DE LAS
EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS
Los desalojos

Durante los años que duró la ocupación, el Estado se limitó a la contención de la
conflictividad generada principalmente, por los ataques constantes de los empresarios forestales
hacia los ocupantes, con el objetivo de desarticular cualquier experiencia organizativa de esta
población tendiente a hacer cumplir la Ley de Arraigo y Colonización. No obstante, la
explotación del monte nativo y el proceso de ocupación espontánea de tierras continuaron.
En febrero de 2013, nuevamente familias de los parajes Mondorí y Puente Alto,
emplazados en el Departamento de San Pedro, recibieron una orden de desalojo por parte de la
Secretaría Uno del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente:
“Hoy vuelven los mismos zánganos que en esas épocas usaron a la gente como
esclavos y quieren desalojar para adueñarse de cosas que ya no es de ellos […]
cuando no había más madera nativa abandonaron a la gente y ahí viene la
ocupación, porque la gente no tiene para comer, no tiene de donde sacar, hay
que trabajar la tierra, hay que producir, hay que comer de ahí, entonces ahí se
fueron armando las chacras” (Productor ocupante de la Colonizadora, Km 90,
septiembre de 2015).

Los lotes sujetos a desalojo eran propiedad de la empresa Colonizadora Misionera S.A.;
la superficie de los mismos sumaba un total de 28.882 Ha. Allí, desde 2011, 26 familias se
encontraban ocupando 8.882 Ha que no estaban en el orden de compra por parte del Estado. En
esa oportunidad el Subsecretario de Tierras de la provincia detalló que la empresa tenía 30.000
Ha. en la zona de Pozo Azul, de las cuales, por medio de la aplicación de la Ley de Colonización
y Arraigo, el gobierno había expropiado 19.000 Ha, pero que el conflicto se desató porque los
ocupantes reclamaban 800 Ha de las restantes 11.000 Ha que no están sujetas al proceso de
compra608.

608

Diario El Territorio 28/02/ 2013
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El desalojo se efectúo el 8 de abril de 2013, en medio de una mesa de diálogo entre los
representantes de los ocupantes y el Estado, en donde los productores llevaron el reclamo de
regularización de las tierras que habitaban hacía más de 10 años. Luego de los desalojos los
ocupantes no recibieron respuestas del Estado, por lo que nuevamente, se volcaron a fortalecer
la lucha en la ruta: “Del desalojo nadie se quiso hacer cargo ¡No vino ningún funcionario! pero
en las mesas de diálogo habían participado el director de tierras, Felipe Domínguez del MAM,
el Intendente de San Pedro y el Ministro de Derechos Humanos, que salió diciendo que
desconocía el tema. Entonces no quedó otra ¡volvimos a la ruta!” (Productor ocupante de la
Colonizadora, Km 90, noviembre de 2017).
Producto de los cortes, un mes más tarde, se firmó un acta de acuerdo donde el Estado
provincial se comprometía a adquirir dos lotes de 1.000 Ha para las familias afectadas. Así
mismo, se acordó que, en adelante, no se efectuarían más desalojos, cesaría el hostigamiento
judicial y se procedería al inmediato desprocesamiento de todos los detenidos. Sin embargo,
entre los meses de abril y agosto la ruta continuó cortada por largas horas al día, debido al
incumplimiento por parte del Estado del compromiso asumido.
En julio de 2013 se establecieron nuevos convenios de cooperación para la adquisición
de 378 Ha de tierras en la zona de Puerto Argentino, mientras que en septiembre de ese mismo
año se llegó a un arreglo para regularizar la locación de 70 familias que ocuparon alrededor de
1.400 Ha en Colonia Victoria, ambas propiedades de la firma Riceri S.A., también ubicadas en
el Municipio de San Pedro.
El detalle de la descripción expone cabalmente la disposición a la lucha de la población
ocupantes. Motivados por la necesidad de conservar sus medios de vida, defendieron hasta las
últimas consecuencias los intereses del colectivo, que eran también los propios. Educaron su
conciencia en base a la experiencia, a lo que vivieron y sintieron durante más de una década de
hostigamientos y malos tratos; de ser apaleados y desalojados de sus chacras por la fuerza y, sin
embargo, no desanduvieron el camino hasta conseguir la aplicación de la Ley, y con ello, la tan
ansiada propiedad de la tierra.

3. CONSIDERACIONES FINALES
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El norte de la provincia de Misiones es un espacio donde pequeñas unidades domésticas
dedicadas principalmente al cultivo del tabaco, coexisten con enormes extensiones de
propiedades privadas vinculadas al negocio forestal. Estas, se consolidaron con la
implementación de proyectos vinculados a la explotación de monte nativo en la zona del Alto
Paraná durante el segundo decenio del s. XX, situación que generó un incremento en la
capacidad productiva de la actividad forestal desarrollada sobre la base de la concentración de
la tierra en manos privadas. Como contrapunto, pequeños y medianos productores, fueron
perdiendo su capacidad de reproducción, ya sea por descapitalización -en el caso de los sectores
agrícolas medios- o debido a un proceso sostenido de pauperización, como sucedió con la
pequeña producción fundíaria.
De esta manera, los conflictos ocasionados por las ocupaciones espontáneas de terrenos
privados son: a) la consecuencia lógica de la acumulación de capital en el agro y b) el derrotero
de más de medio siglo de avance de la forestoindustria en desmedro de las condiciones de vida
y de trabajo de miles de productores rurales y sus familias, que ante el agotamiento de la frontera
agraria, decidieron migrar hacia zonas que luego de la crisis de 1980 habían sido abandonadas
temporalmente por la explotación maderera.
En resumidas cuentas -y luego de haber analizado las condiciones en las que se
desarrolló la ocupación de terrenos privados en el norte de la provincia de Misiones-, podemos
asegurar que la misma expresa la síntesis de la articulación dialéctica entre los proyectos de
creación de colonias -tanto públicas como privadas- de finales del s. XIX y las transformaciones
de la estructura social agraria sucedidas, a raíz de estas, a lo largo del s. XX.
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Grupo de Trabalho: GT3 AGROECOLOGIA
Resumo
Este trabalho é um estudo de caso da organização de produção em uma propriedade
agroecológica familiar. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semi-estruturada,
aplicadas ao agricultor durante uma visita dos mestrandos em Desenvolvimento Rural
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Sustentável da UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon, durante aula da disciplina
de Meio Ambiente e Agroecologia. O questionário aplicado era composto por perguntas abertas
e fechadas, com tratamento qualitativo. Além disso, houve visitas posteriores com a produção
de um material audiovisual onde o agricultor relata sua experiência e de sua família nos 20 anos
de prática da agroecologia, produção de sementes crioulas e o reconhecimento como “Guardião
de Sementes Crioulas”, bem como sua trajetória em busca da soberania alimentar.
Palavras-chave: Agroecologia; sementes crioulas; agricultura orgânica; soberania alimentar.

Abstract
This work is a case study of the production organization in a family agroecological property.
The data were obtained through a semi-structured interview, applied to the farmer during a
visit of the masters in Sustainable Rural Development of UNIOESTE, Campus of Marechal
Cândido Rondon, during a course in the discipline of Environment and Agroecology. The
questionnaire applied was composed of open and closed questions, with qualitative treatment.
In addition, there were subsequent visits with the production of an audiovisual material where
the farmer reports his experience and his family in the 20 years of agroecology practice,
production of creole seeds and recognition as "Guardian of Creole Seeds", as well as his
trajectory in search of food sovereignty.
Key words: Agroecology; creole seeds; organic agriculture; food sovereignty.

1. INTRODUÇÃO
“Agricultura orgânica é um sistema de produção que promove a saúde dos solos,
ecossistemas e pessoas. Tem como base os processos ecológicos, biodiversidade e ciclos
adaptados às condições locais em alternativa ao uso de insumos com efeitos adversos. A
Agricultura orgânica combina a tradição, inovação e ciência, promove relacionamentos justos
assegurando uma boa qualidade de vida a todos envolvidos.” (IFOAM, 2008).
“A troca informal de saberes entre vizinhos passa a ser fator determinante no
compartilhamento de tecnologias. A diversificação da produção além de promover o equilíbrio
ecológico, também é considerada estratégica na geração de trabalho e renda aos agricultores
familiares ao longo do ano, reduzindo os riscos decorrentes de adversidades climáticas e/ou de
mercado.” (BORSATO, 2015, p. 507)
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“A sustentabilidade de um agroecossistema é função da combinação harmoniosa das
dimensões econômica, social e ambiental. Neste sentido, valoriza-se a agricultura praticada em
base familiar, considerando as potencialidades locais e regionais.” (BORSATO, 2015, pg 510).
“A agroecologia e a produção orgânica vêm sendo cada vez mais abordadas na pesquisa
agropecuária brasileira, principalmente após a publicação do Marco Referencial de
Agroecologia, em 2006, editado pela Embrapa. Considerando a agroecologia como ciência,
estruturaram-se redes de pesquisa, norteadas por portfólios de projetos.”(BORSATO, 2015, p.
511).
Mudanças radicais ocorreram no campo ao longo do tempo, desde o modo de cultivar a
terra até a produção de alimentos. Nos primórdios, a agricultura seguia o modelo de
subsistência, em que o trabalho era realizado exclusivamente pela família, com o objetivo do
sustento, sendo o excedente o trocado por outros alimentos. Com o passar do tempo, houve a
necessidade de otimizar o uso a mão de obra, produzir maiores quantidades em tempos
menores. Eis que surgem os implementos agrícolas, que mais tarde se modernizariam, à
mecanização agrícola tal qual conhecemos.
No Brasil, após os anos 50 do século passado, a mecanização recebeu fortes estímulos por
sucessivos governos como modelo de desenvolvimento e crescimento econômico, resultando
no êxodo rural. Um modelo de desenvolvimento criado para um público dotado de poder
aquisitivo, e os agricultores familiares não se encaixam nesse contexto.
Esses pequenos produtores rurais são elementos fundamentais na produção de alimentos
em nosso país, pois “são responsáveis pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras,
a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em nosso país”
(MDA, 2015).
Considerando a importância da agricultura familiar agroecológica, objetivou-se nesse
estudo, conhecer mais detalhadamente o sistema de produção da família Hedel, que vive neste
contexto, no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, Brasil. e sem o
intuito de acúmulo de capital.

2. METODOLOGIA
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Este trabalho possui abordagem qualitativa, produzido a partir de um estudo de caso
realizado após a coleta de informações sobre a produção agroecológica em uma propriedade
familiar, localizada na cidade de Marechal Cândido Rondon-PR. A propriedade de 24,3 ha do
agricultor Luiz Velter Hedel e sua família, está localizada na Linha Periquito situada interior
do município nas longitudes 54° 3'17.82"O e 54°2'49.08"O e as latitudes 24°36'31.43"S e
24°36'54.12"S. (HEDEL, et. Al, p. 02). A família é composta pelo patriarca, Luiz Velter Hedel,
sua esposa Janete Clair Frank Hedel a avó Wanda Hedel seu filho Jonas Samuel Hedel e contava
também com o avô o senhor Günther Walter Hedel que faleceu em julho de 2012. Todos
desempenham funções nos afazeres da propriedade, a família sempre trabalhou com a
agricultura e pecuária de leite, sendo a atividade leiteira a responsável por aproximadamente
70% da renda familiar.
Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semi-estruturado através de entrevista
diretamente com o agricultor. Foi aplicado questionário contendo perguntas abertas e fechadas,
que permitiram ao agricultor discorrer livremente sobre os assuntos abordados (Marconi &
Lakatos, 1999, p. 94). Auxiliar ao questionário foi produzido material audiovisual utilizando
uma câmera digital com tripé e dois aparelhos celulares juntamente com um gravador de voz
portátil com o objetivo de registrar informações relevantes sobre o histórico e funcionamento
da propriedade, bem como, das dificuldades e desafios que o agricultor e a família enfrentam
no cotidiano.
Os dados foram coletados em maio de 2017 em dois momentos, durante visitas técnicas à
propriedade agroecológica, dentro de um roteiro de visitas previamente acordadas entre os
atores.
Após o primeiro contato, houve nova visita para aprofundar os dados sobre a trajetória da
família na produção agroecológica. Esta nova entrevista foi gravada em vídeo após
consentimento da família, e posteriormente editada dando origem a um curta metragem, no qual
o Senhor Luiz Hedel relata sua vivência na agroecologia, desde o inicio do processo de
conversão e as dificuldades encontradas e suas experiências até o ano de 2017.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A ideia da família é produzir com a mínima interferência no espaço natural ao qual estão
inseridos buscando equilíbrio com o meio ambiente para alcançar a sustentabilidade.
A família é composta pelo patriarca, Luiz Velter Hedel, sua esposa Janete Clair Frank Hedel
a avó Wanda Hedel seu filho Jonas Samuel Hedel. Todos desempenham funções na rotina da
propriedade. Tradicional em atividades com agricultura e pecuária de leite, sendo a segunda,
responsável por cerca de 70% da renda familiar.
Baseada na agricultura convencional, a propriedade do senhor Luiz Hedel migrou seu
sistema de produção para o sistema agroecológico, iniciando a conversão ao final dos anos 90.
“Em função que era uma atividade que eu gostava eu já sabia um pouco porque,
eu fazia bastante, faço bastante leitura, de livros, gosto de ler bastante. Eu tinha
lido alguma coisa sobre agroecologia, ou a produção orgânica que eles
chamavam naquela época.”

Relata o agricultor que o interesse surgiu por curiosidade, e uma palestra ministrada pela
professora Ana Maria Primavesi, foi um dos fatores que influenciou a mudança, assim como à
percepção de que no sistema de produção que desenvolvia, sua família, os animais e as plantas
adoeciam constantemente, dependia muito de insumos externos para a produção, entre outros,
foram fatores que colaboraram para a conversão.
“No início foi com bastante dificuldade e poucas informações, sobre como trabalhar com
agricultura orgânica. Mas com assistência técnica e com reuniões com outros agricultores”.
Mas, através da assistência do CAPA – Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, em
parceria com a UNIOESTE e a ACEMPRE – Associação Central dos Produtores Rurais
Ecológicos, Sr. Hedel participou de cursos e palestras, viajou, conheceu experiências da
agroecologia em Cuba, lhe motivaram a perserverar.
“No passar dos anos a gente foi aprendendo e trabalhando e a gente foi procurar
buscando outras informações em outros municípios as vezes em feiras, em encontros
de agricultores, também tivemos em Marechal Cândido Rondon em 2001 a visita da
professora doutora Ana Maria Primavesi que nos ensinou bastante coisa, com os
ensinamentos dela a gente aprende ainda hoje com isso né”.

Em meados de 1997, quando definitivamente a propriedade deixou de ser convencional e se
tornar agroecológica precisou recuperar solo, que estava muito degradado quando entendeu
que:
“é preciso manter um manejo racional constante para manter a terra saudável, porque
no início a dificuldade de você conseguir produzir, era porque o solo da gente estava
doente, uma terra doente por causa dos adubos químicos, dos venenos que são
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passados, então é um solo doente, se você tem um solo doente, você tem uma planta
doente e talvez a tua família doente.”

Logo no inicio do processo de conversão, conheceu as sementes crioulas, que
proporcionaram à ele inspiração para obter independência e soberania alimentar de sua família.
Essas sementes são cultivadas e multiplicadas e sempre que possível, busca novas sementes e
também distribui ou troca com outros agricultores.
Nestas pesquisas pessoais e através das orientações técnicas, o agricultor conheceu a técnica
de piquetear o pasto, limitando e parcelando o acesso do rebanho ao pasto. Nesse método,
diminui as tarefas com o manejo com os animais e otimizando a produção, embora a nova tática
da época tenha revelado resultados positivos foi em meados de 2007 que o agricultor conheceu
o Professor Dr. Luiz Carlos Pinheiro Machado seu livro: Pastoreio Racional Voisin (PRV):
Técnica Agroecológica para o 3º Milênio, que o agricultor adequou seu manejo do gado
definitivamente para o sistema PRV.
Depois da implantação do PRV na propriedade, reduziu em muito a necessidade de mão de
obra para alimentação dos animais, bem como, para o manejo e reforma de pastagens.
Para alguns autores a base para o PRV está no:
“Desenvolvimento da biocenose do solo e nos tempos de repouso e de ocupação das
parcelas de pastagens, sempre variáveis, em função de condições climáticas, de
fertilidade do solo, das espécies vegetais e tantas outras manifestações de vida, cuja
avaliação não se enquadra em esquemas preestabelecidos”. (PINHEIRO MACHADO,
2004, p. 6).

De acordo com os relatos do agricultor, um dos mais significativos entraves para a produção
agroecológica é a aquisição de insumos. A ausência de sementes crioulas no comércio, a
inexistência de produtos destinados ao controle de plantas espontâneas e insetos de interesse
econômico, produtos estes que sejam naturais, que não alterem o ciclo biológico do inseto ou
da planta terminantemente. Adubação disponível no mercado é quase que exclusivamente
química. A carência por produtos destinados à produção orgânica e agroecológica dificulta a
atividade.
A falta de assistência técnica especializada em agroecologia é uma grande dificuldade, pois
atualmente as faculdades na área de agrárias formam profissionais destinados ao modelo
convencional de produção, deixando a produção agroecológica carente de profissionais
capacitados.
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Embora a produção siga os preceitos da agroecologia e da produção orgânica, os custos da
certificação por auditoria e a dificuldade de participar das reuniões da certificadora participativa
fizeram com que família optasse por não manter a certificação orgânica. A propriedade já foi
certificada pelo IBD e depois pela rede ECOVIDA.
Pela ausência da certificação a família deixou de fornecer parte da produção aos mercados
institucionais (PAA e PNAE), portanto, fornecendo os produtos apenas para a ACEMPRE.
(Associação Central dos Produtores Ecológicos)
O produtor mantem relações comerciais baseadas em confiança, com clientes fixos,
inclusive com alguns que adquirem os produtos diretamente na propriedade. Mesmo sem o selo
de certificação orgânica a clientela não deixa de consumir os produtos certos da idoneidade da
família.
Outro entrave em relação ao compromisso de entregar semanalmente os alimentos para os
mercados institucionais é a pequena quantidade fornecida e custo do transporte que é de
responsabilidade do agricultor, o que onera o fornecimento para esse nicho de comercialização,
razão pela qual prefere a comercialização direta da família com os consumidores finais.
Outra forma de obtenção de renda é realizada por meio da venda direta de produtos e
subprodutos de grãos como a paçoca por exemplo, bem como hortaliças, frutas; e,
especificamente, morango, feijão, milho, melado, leite, açúcar mascavo, café, queijo, requeijão,
nata, frango caipira, entre outros.

4. CONCLUSÃO

Com base no estudo verifica-se que a propriedade é economicamente viável com a utilização
de práticas de manejo agroecológicas mesmo com as limitações encontradas.
Evidenciou também que as dificuldades não estão apenas dentro da propriedade, mas além
dela como é o fato de produtos orgânicos serem comercializados sem a devida compensação
econômica pela qualidade que lhes é devida.
Além disto, destaca se também a parceria apoiada por entidades que trabalham e estudam a
fundo a importância da agroecologia na região, assim como o interesse primordial que partiu
do agricultor pela busca de saúde para sua família e sua propriedade bem como tudo que
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ali é produzido. Abaixo imagens de milhos crioulos mantidos pela família Hedel.

Fonte: Autor(es)
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Resumo
A assistência técnica e extensão rural tem papel fundamental na construção da realidade do
espaço rural do Brasil, embora com diferentes fases e transformações ao longo da história sua
contribuição é reconhecida pelos diferentes atores envolvidos. Assim sendo, o presente estudo
buscou analisar a Biolabore - Cooperativa de trabalho e assistência técnica do Paraná, que
propõem uma nova forma de organização e atuação aos profissionais das ciências agrárias, bem
como de áreas correlatas, direcionando a atuação destes para o Desenvolvimento Rural
Sustentável. A metodologia utilizada envolveu entrevistas estruturadas e semiestruturadas,
visitas técnicas e pesquisa bibliográfica. O estudo faz uma contextualização teórica, resgatando
o histórico da Assistência técnica e extensão rural no Brasil, e o surgimento e construção da
modalidade de cooperativismo de serviço no meio rural, aprofundando a questão com a análise
do caso da Biolabore. Em contexto geral, verifica-se que os dados referentes ao acesso aos
serviços de assistência técnica e extensão rural públicos estão reduzindo progressivamente, de
outro ângulo, aqueles referentes, sobretudo, a orientação técnica de cooperativas e empresas
privadas estão aumentando progressivamente. Neste cenário, a Biolabore destaca-se no
fornecimento de serviços e produtos direcionados a uma agricultura preocupada com a
sustentabilidade econômica, social e ambiental, fornecendo aos atores do setor uma alternativa
na busca do desenvolvimento efetivo.
Palavras-chave: Agricultura familiar; Sustentabilidade; Assistência técnica e extensão rural.
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Abstract
Technical assistance and rural extension play a fundamental role in building the reality of rural
Brazil, although with different phases and transformations throughout history, its contribution
is recognized by the different actors involved. Therefore, the present study sought to analyze
the Biolabore - Cooperative of work and technical assistance of Paraná, which propose a new
form of organization and action to the professionals of the agrarian sciences, as well as related
areas, directing their actions towards Sustainable Rural Development . The methodology used
involved structured and semi-structured interviews, technical visits and bibliographic
research. The study provides a theoretical background, rescuing the history of technical
assistance and rural extension in Brazil, and the emergence and construction of the modality
of service cooperativism in rural areas, deepening the issue with the analysis of the case of
Biolabore. In a general context, it can be seen that the data referring to access to public
technical assistance and rural extension services are progressively reducing, from another
angle, those referring, above all, the technical orientation of cooperatives and private
companies are progressively increasing. In this scenario, Biolabore stands out in the provision
of services and products directed to an agriculture concerned with the economic, social and
environmental sustainability, providing to the actors of the sector an alternative in the search
of effective development.

Key words: Family farming; Sustainability; Technical assistance and rural extension,

1. INTRODUÇÃO

É consenso a importância da assistência técnica e extensão rural para o desenvolvimento
rural no Brasil, no entanto, verifica-se nos dias atuais falta de condições básicas de produção e
subsistência em boa parte das unidades produtivas brasileiras, condições semelhantes ao que se
notava na década de 1960 quando se introduziu no Brasil politicas públicas voltadas para
melhorias das condições econômicas e sociais no campo. Peça importante deste novo modelo
foi a criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), fonte
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de muitas críticas de pesquisadores do setor que a vinculavam a um modelo produtivista que
não incorporou em sua política os produtores de menor renda. Neste sentido, segundo Castro e
Pereira, (2017), a Embrater se constituiu em um poderoso instrumento de política agrícola
atuando de forma centralizadora que tinha intuito tornar mais acessível a ideologia capitalista,
ampliando assim a modernização das atividades agropecuárias e sua integração aos complexos
agroindustriais (GRAZIANO DA SILVA, 1996).
Mesmo com dúvidas com relação a sua atuação na agricultura de subsistência a Embrater se
constituiu como um órgão de referência, no entanto, a crise fiscal do governo brasileiro na
década de 1980 e consequentes cortes de recursos prejudicou sua atuação neste período e por
fim sua extinção em 1989, afetando mais intensamente os pequenos agricultores (CASTRO e
PEREIRA, 2017).
O atendimento do governo federal ao publico da agricultura familiar volta com criação
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em 1995. Este
programa também foi alvo de muitas criticas, pois, análises demonstraram que os recursos se
destinaram em grande medida ao atendimento de produtores capitalizados e, sobretudo, para
produtos vinculados a exportação (GRISA, WESZ JUNIOR e BUCHWEITZ, 2014). Neste
sentido, buscando uma aproximação cada vez maior com o público a ser atendido, o Pronaf
sofreu várias adequações ao longo do tempo, no entanto, no entanto, observa-se que junto a
concessão de crédito devem ser efetivadas ações capazes de fortalecer o vinculo do produtor
rural ao campo, entre outras medidas, é fundamental a assistência técnica e a difusão de
tecnologias adequadas às especificidades dos produtores (AQUINO e SCHNEIDER, 2011).
Na busca de um modelo adequado a realidade de demanda, não só vinda do campo, mas
da sociedade em geral, no ano 2000 instituiu-se o Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA, que abrigou e fortaleceu um amplo processo participativo de discussões e culminou na
criação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), que passou
a nortear as ações relacionadas a qualificar, a reorganizar e fortalecer dos serviços de Ater no
Brasil (CAPORAL & RAMOS, 2006).
Estas ações somadas descortinaram um campo de atuação aos profissionais das ciências
agrárias que até então era visto de forma isolada e pouco atrativa, visão esta compartilhada
pelas instituições de formação destes profissionais. A partir destas demandas surgem iniciativas
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de ONGs (Organizações não governamentais), cooperativas de profissionais e outras formas
organizativas direcionadas a atuar para um público pouco assistido até então.
Outro aspecto a se considerar nesta construção de novas perspectivas é o crescente
número de profissionais das ciências agrárias lançados a cada ano no mercado de trabalho, em
especial no Oeste do Paraná onde encontram-se instituições públicas e privadas de ensino
superior que ofertam diversos cursos como agronomia, ciências biológicas, engenharia
agrícola, medicina veterinária, zootecnia, entre outros, ligados direta ou indiretamente ao meio
rural.
Neste sentido, a Biolabore - Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná,
foi criada em 2005, quando passa a atuar na Região Oeste do Paraná e a atender a necessidade
de sustentabilidade na produção rural, fazendo frente a polarização entre um serviço de
assistência técnica e extensão rural hora inconstante e reduzido que é oferecido pela ATER
pública, hora tendencioso e convencional oferecido por empresas ligadas a produção e
comercialização de insumos e produtos.
Desta forma, este estudo busca contextualizar o cooperativismo de trabalho no Paraná,
a partir de uma descrição da origem e cenário atual da ATER brasileira, com o objetivo de
contribuir para a analise da Biolabore, entendendo de forma mais presente esse novo conceito
de atendimento ao produtor rural, bem como, em linhas gerais, se essa organização contempla
as demandas do profissional cooperado, e da sustentabilidade no meio rural.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Formação e Constituição do Cooperativismo
O cooperativismo nasceu entre trabalhadores ingleses, como reação a uma situação
econômica desfavorável ao trabalhador que, não conseguindo vender sua força de trabalho, ou
insatisfeito com a realidade dentro das empresas, resolve se unir a outros para que juntos
adquiram o capital e os meios de produção necessários para prestar serviços diretamente ao
consumidor, assim estabeleceram princípios norteadores, baseados nos valores de autoajuda,

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

que significa que cada indivíduo pode e deve tentar controlar sua própria vida e, através de ação
conjunta com outras pessoas alcançar seus objetivos; auto responsabilidade, no sentido de todos
os cooperados assumirem a responsabilidade pela cooperativa; igualdade, que se manifesta no
processo decisório da cooperativa, no qual cada cooperado tem o mesmo direito a voto;
equidade, isto é, os cooperados que participam da cooperativa de modo idêntico devem ter
retorno econômico equivalente e solidariedade, que é a ação coletiva para satisfazer as
necessidades individuais de cada cooperado desde que coincidente com as necessidades de
todos os cooperados (SOUZA, 2009). Assim, cooperativas, conforme definição da Lei nº
5.764/71, são sociedades de pessoas, constituídas para prestar serviços aos associados, que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (BRASIL, 1971).
Conforme estabelecido na Lei 5.764/71, quanto ao funcionamento de uma sociedade
cooperativa, cada pessoa tem direito a um voto, independente da quantidade de quotas que
possua, o quórum em reuniões é determinado pelo número de pessoas, o número de sócios é
ilimitado e as quotas de cada um não podem ser transferidas a terceiros, o resultado financeiro
é distribuído entre os associados e se houverem sobras líquidas no exercício, uma parte vai para
os fundos obrigatórios e o restante poderá ser reinvestido no negócio ou redistribuído entre os
associados (BRASIL, 1971).
Ainda, conforme determina a Lei 5.764/71, a estrutura organizacional é constituída pela
Assembleia Geral, órgão de maior decisão da cooperativa, onde são tomadas as decisões e
estabelecidas as diretrizes, por um Conselho Administrativo que é integrado por associados que
são eleitos por mandatos de no máximo quatro anos e são responsáveis por administrar os
recursos, pelo Conselho Fiscal que é composto por três titulares e três suplentes que são
responsáveis por verificar se os atos do Conselho Administrativo estão seguindo a determinação
da assembleia geral (BRASIL, 1971).
As sociedades cooperativas são classificadas conforme seu objetivo, as singulares se
caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados; as centrais ou federação de
cooperativas são constituídas de no mínimo três cooperativas singulares, tem por finalidade
organizar os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas e, por fim, as
confederações que são constituídas de pelo menos três federações e objetivam coordenar as
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atividades das afiliadas no que transcender o âmbito de capacidade de atuação das centrais e
federações. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto e pela natureza das
atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados e caberá ao devido órgão controlador
apreciar e caracterizar outras que se apresentem (BRASIL, 1971).
Considerando a ideia básica de produzir ajuda mútua, existiam 13 ramos do
cooperativismo: agropecuário, de consumo, crédito, educacional, habitacional, de
infraestrutura, mineral, de produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer, no entanto a
partir da Assembleia Geral Ordinária da Organização das Cooperativas Brasileira, realizada em
março de 2019 essa classificação passou para 7, agora classificadas como ramo de produção de
bens e serviços, infraestrutura, consumo, transporte, saúde, agronegócio e crédito (ROSSI et al.
2019). Na atualidade há no Brasil em torno de 6.600 cooperativas distribuídas em seus diversos
ramos conforme destaca a Tabela 1.

Tabela 1. Panorama do cooperativismo no Brasil
Ramo de Atividade
Cooperativas
Associados
Agropecuário
1.555
1.016.606
Consumo
147
2.990.020
Crédito
976
7.476.408
Educacional
279
50.847
Especial
8
315
Habitacional
293
114.567
Infraestrutura
125
955.387
Mineral
79
57.204
Produção
257
12.494
Saúde
813
225.191
Trabalho
895
193.773
Transporte
1.205
136.425
Turismo e Lazer
23
1.823
TOTAIS
6.655
13.230.960
Fonte: Adaptado de Anuário Brasileiro do Cooperativismo 2018

Empregados
188.777
14.056
50.268
3.966
9
886
6.154
187
3.458
96.230
1.580
11.209
15
376.795

A importância do cooperativismo no Brasil fica evidenciada pelos seus números, o
número de cooperados representa 6,3% da população brasileira, mas se considerarmos as
famílias dos cooperados esse índice chega a 25%. As cooperativas de crédito são as de maior
relevância quanto ao numero de associados, já as agropecuárias são as que mais empregam.
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2.2 As cooperativas de trabalho

As primeiras cooperativas de trabalho no Brasil foram formadas no ano 1932, tinham
como característica a mão de obra semiqualificada e eram compostas de trabalhadores braçais,
artesãos, pescadores, entre outros. As cooperativas com perfis de profissionais mais qualificados
como médicos, dentistas, professores, etc. surgem em 1965 e buscavam uma alternativa a
exploração do mercado e uma opção para uma melhor inserção no mercado de trabalho (ANJOS,
2019).
A partir da década de 1990 percebe-se um crescimento expressivo dessa modalidade
cooperativa, devido a abertura econômica e adoção de políticas neoliberais do governo Collor
que levaram ao fechamento de inúmeras empresas neste período e em consequência aumento
na taxa de desemprego.

Com base nessa nova realidade, diversos grupos profissionais

visualizaram uma nova perspectiva na formação desse tipo de empreendimento, em especial as
cooperativas de trabalho (SOUZA, 2009).
Neste sentido, as cooperativas de trabalho são organizações formadas por profissionais
ou trabalhadores de uma ou mais classes, formação ou profissão, que se unem solidariamente
com a finalidade de melhorar as condições econômicas e de trabalho, em regime de autogestão
democrática e de livre adesão, sem intervenção de um patrão ou empresário, propõe-se a
oferecer seus serviços no mercado de trabalho coletivamente por todos, por grupos ou
individualmente (BRASIL, 2012).
A regulamentação das cooperativas de trabalho fica por conta da Lei 12.690/2012,
juntamente com a Lei 5.764/71 que regulamenta todas cooperativas no Brasil.
Segundo Sistema OCEPAR, (2018) o Paraná conta com 221 cooperativas, juntas
correspondem a 17% do PIB do Estado e estima-se que mais de 3,8 milhões de pessoas estejam
direta ou indiretamente ligadas a elas, destas 8 são classificadas como cooperativas de trabalho,
estão localizadas em diferentes regiões, somam 5.373 cooperados e 59 empregados. Conforme
destaca Sistema Ocepar, (2019), no Paraná, este ramo está se desenvolvendo mais no setor
agropecuário, com cooperativas de profissionais de assistência técnica e extensão rural,
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responsáveis por trabalhos de elaboração de projetos de custeio e investimentos para produtores
e cooperativas.

2.3 A assistência técnica no Brasil
Mesmo a agricultura desde o descobrimento do Brasil se constituir em um dos
segmentos de maior importância para a economia brasileira, durante muito tempo foi realizada
de forma rudimentar e sustentava-se em um sistema de produção dependente de mão de obra
de baixo custo. A partir da década de 1960 inicia-se uma transformação nesse sistema que
impulsionado por investimentos públicos incorporou a inovação tecnológica no processo
produtivo agropecuário, bem como, na cadeia que o segue (GRAZIANO DA SILVA, 1996).
No entanto, conforme destaca Graziano da Silva (1980), a participação no processo de
inovação da agricultura brasileira foi excludente no que se trata da escala produtiva,
beneficiando sobretudo, grandes produtores e produtos vinculados ao mercado externo, assim,
a agricultura familiar cuja produção se destinava principalmente a subsistência, historicamente
não receberam a mesma atenção quanto a políticas publicas, voltadas as suas necessidades.
A origem dos serviços de Ater no Brasil se deu no final da década de 1940, por indicação
de empresário norte-americano Nelson Rockefeller ao governo de Minas Gerais para criar uma
instituição que procurasse melhorar as condições sociais e econômicas do meio rural, com isso
foi criada a ACAR, que propunha oferecer assistência técnica e financeira aos agricultores,
seguindo o modelo mineiro em pouco tempo diversas instituições de Ater foram criadas em
outros estados (CASTRO e PEREIRA, 2017).
Assim, gradativamente a assistência técnica rural foi sendo coordenada pelo governo
brasileiro que em troca de apoio financeiro exigia a absorção do seu modelo de
desenvolvimento. Para um melhor controle aos objetivos do Estado foi instituída a Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) em 1975, a partir desse
momento as instituições estaduais de assistência técnica passaram a se chamar Empresas
Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e deveriam ser subordinadas à
Embrater para que pudessem receber auxilio financeiro. Esse modelo entra em dificuldades a
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partir da crise do petróleo de 1979 e consequente elevação da divida brasileira na década de
1980, culminando com a extinção da Embrater em 1989 (PEIXOTO, 2008).
Com a extinção da Embrater a assistência técnica ofertada por instituições púbicas se
reduziu acentuadamente e os agricultores familiares foram os mais atingidos, já que os médios
e grandes agricultores encontraram apoio nas empresas de revenda de produtos agrícolas,
multinacionais de insumos, entre outras, enquanto os pequenos agricultores passaram a disputar
a assistência oferecida pelos estados através das Ematers (CASTRO e PEREIRA,
2017).
Em 1995 após pressão de organizações ligadas a agricultura familiar foi criado o
Fundo Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que tinha por objetivo
oferecer crédito a taxas subsidiadas para investimento e custeio para agricultores enquadrados
como agricultores familiares. No entanto, Aquino e Schneider (2011), chamam atenção que
apenas o aporte do Pronaf não é capaz de promover o desenvolvimento no meio rural brasileiro,
pois tal política apresenta pouca integração com outras ações governamentais como
redistribuição fundiária, educação rural, assistência técnica, difusão de tecnologias menos
agressivas ao meio ambiente, melhoria da infraestrutura rural e apoio à comercialização como,
por exemplo, os programas de PAA, merenda escolar, entre outros.
Procurando visualizar a utilização de assistência técnica no campo, Guanziroli (2007),
utilizando o Censo Agropecuário de 1995/96 concluiu que no Brasil somente 16,7% dos
estabelecimentos de agricultura familiar utilizaram assistência técnica no período. Já,
Garagorry, Quirino e Souza (2002), destacam que no ano 2001 apenas 32,7% dos
estabelecimentos agrícolas utilizavam assistência técnica, bem como, as diferenças regionais
eram grandes, na Região Sul 50,5% declararam ter utilizado os serviços de ATER, no Sudeste
este índice foi de 41,5%, no Centro-Oeste 32%, enquanto que no Nordeste e Norte somente
14,6% e 14,5% respectivamente usar os serviços. Ainda segundo este estudo, no Brasil, dos
estabelecimentos que utilizaram assistência técnica, 31,7% recorreram a assistência pública,
62,4% utilizaram a privada e 6% utilizaram as duas modalidades.
Neste sentido, Castro e Pereira (2017), utilizando o Censo Agropecuário de 2006
apontam que apenas 24% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros receberam algum tipo
de assistência técnica naquele período, sendo que destes 39,5% foi de origem pública. Os dados
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mostram também que as diferenças regionais ainda permanecem acentuadas, enquanto que na
Região Nordeste e Norte o índice de assistência foi de 8,5% e 15,8%, no Centro-Oeste, Sudeste
e Sul estes índices foram de 32%, 34,1% e 54,7% respectivamente.
Com base no Censo Agropecuário de 2017 a foi analisado a situação atual da orientação
técnica no Brasil, conforme destacado na Tabela 2.

Tabela 2. Número de estabelecimentos agropecuários e origem da orientação técnica recebida
pelos produtores nas macrorregiões brasileiras (2017).
Macrorregião

Total

Receberam

Ater
pública

Própria

Cooperativas Empresas
integradoras

Nordeste
2.322.495
172.997
96.194
44.759
14.621
4.043
Norte
580.446
60.308
40.216
14.606
2.222
1.625
C. Oeste
346.721
81.845
20.499
43.438
13.171
4.874
Sudeste
969.258
277.330
88.866 115.063 66.289
14.212
Sul
853.232
414.556
123.980 98.008 155.150
110.148
Brasil
5.072.152 1007.036 369.755 315.874 251.453
134.902
Fonte: IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censo Agropecuário 2017.

Empresas Outra
privadas origem
2.001
822
3.019
4.678
17.721
28.241

20.964
4.240
4.922
20.747
17.623
68496

Os números apontados revelaram que o acesso a assistência técnica do agricultor
brasileiro piorou em relação ao ano de 2006, em todas as regiões analisadas foi observado queda
no número de agricultores assistidos. No ano de 2017 apenas 19,85% dos agricultores brasileiro
receberam algum tipo de assistência técnica, com relação as regiões os dados mostram que as
Regiões Nordeste e o Norte continuam com os piores índices com 7,45% e 10,39%
respectivamente, na Região Centro Oeste o número de agricultores que afirmaram terem
recebido assistência técnica foi 23,60%, na Região Sudeste 28,61% e no Sul 48,59%.
A Tabela 2 destaca também a origem da orientação técnica, no Brasil a assistência
pública que engloba os governos municipais, estaduais e federal é a mais utilizada com 36,72%,
as regiões que mais utilizam esse tipo de assistência é Norte e Nordeste com 66,68% e 55,60%
respectivamente, quanto as demais regiões a principal origem se dá por outros meios. Na região
Centro Oeste e Sudeste a assistência própria prevalece com 53,07% e 41,49% do total utilizado
respectivamente. Destaca-se que a região Sul foi a que obteve o maior número de agricultores
assistidos, observa-se nesta Região uma maior distribuição entre as diferentes origens de
assistência técnica, a principal fonte são as cooperativas, responsáveis por 37,42% do total
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utilizado, seguido pela pública, empresas integradoras e própria com 29,9%, 26,57% e 23,6%
respectivamente.
Conforme Castro (2014), parte do acesso a assistência técnica dos produtores do Sul do
Brasil pode ser explicado pelo relacionamento dos agricultores com as cooperativas
agropecuárias e empresas integradoras. Duarte e Castro (2004), citam que apesar dessas
empresas sofrerem criticas devido ao seu interesse em vender produtos e insumos é inegável a
ativa participação no fornecimento de assistência técnica aos agricultores. Corroborando com
os dados levantados Molina e Mourão (2018), realizaram uma pesquisa junto a produtores
rurais da Região Oeste do Paraná e determinaram que 62,5% dos respondentes declararam que
a assistência técnica recebida deriva de cooperativas, 31,2% de revendas de insumos e somente
1,6% da Emater, quando questionados se já haviam contratado profissional técnico de maneira
individual, apenas 15,6% responderam afirmativamente.
Abramovay (1998) acrescenta uma reflexão importante acerca da diferença entre os
serviços que se propõem a uma agência de ATER publica, que segundo o autor, deve ser capaz
de despertar o conjunto das energias locais capazes de valorizar o campo como espaço
propício na luta contra a exclusão social, englobando aspectos relacionados ao
desenvolvimento sustentável, a participação, acesso ao conhecimento com livre organização,
estas características diferem daquelas observadas pela assistência técnica prestadas por
empresas e cooperativas, que inicialmente tem a pretensão de venda de insumos e produtos, e
que atua pontualmente em um sistema de produção, segmentando os demais presentes,
principalmente na agricultura familiar.

2.3 Metodologia
O estudo foi realizado considerando as premissas do método dialético, como forma de
pesquisa exploratória explicativa, envolvendo em sua construção a coleta de dados na forma de
pesquisa bibliográfica e documental, tendo o estudo do caso da Biolabore: cooperativa de
trabalho e assistência técnica do Paraná como instrumento principal de pesquisa.
A fonte primária de informação foi pelo uso de entrevistas estruturadas e
semiestruturadas realizadas junto a representantes da diretoria da Cooperativa Biolabore.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Segundo Marconi e Lakatos (2011), entrevistas estruturadas são aquelas em que o entrevistador
segue um formulário previamente determinado e um plano estruturado a fim de alcançar os
objetivos da pesquisa que realiza e a entrevista semiestruturada (perguntas abertas e fechadas),
é possibilitado aos entrevistados discorrerem sobre o assunto de maneira livre sem, contudo,
perder o foco da entrevista.

2.4 ABiolabore

A cooperativa técnica Biolabore, surge em 2005, como iniciativa de profissionais das
ciências agrárias ligados a UNIOESTE de Marechal Candido Rondon, o grupo idealizador foi
formado por profissionais recém formados e alunos que estavam no final de formação
acadêmica, com o objetivo de fornecer às empresas, órgão públicos e produtores rurais serviços
em prol ao desenvolvimento rural sustentável (DRS), ou seja, assistência técnica não vinculada
a interesses de empresas de vendas de insumos, a cerca desta afirmação, nos repassada pelos
responsáveis pela cooperativa, podemos refletir não somente sobre a motivação vinda de um
mercado profissional a ser preenchido, mas reflete a linha de pensamento e formação da
instituição de ensino, que em sua grade e prática insere o DRS.
A inovação na forma de prestação de serviços, segundo os responsáveis, foi inspirada nos
modelos já desenvolvidos no Estado do Paraná, entre outros aspectos ressaltando a liberdade
de atuação profissional e a necessidade de inovação na organização e execução da ATER.
Atualmente a Biolabore conta com 74 cooperados, todos profissionais das ciências agrárias, os
quais, para associação ao grupo, devem enviar uma carta de solicitação anexando seus
certificados de formação, estando sujeitos a aprovação nas assembleias ordinárias e
extraordinárias realizadas pela cooperativa. A delimitação de perfil profissional assegura a
cooperativa a permanência e qualidade de atuação junto aos seus objetivos, visto que o DRS
como conceito e linha de trabalho na formação dos profissionais pode ter uma amplitude de
visões e concepções que necessitam de instrumentos de delineamento e certa uniformidade
permeada pela liberdade de pensamento e ação, para tal a cooperativa assegura em sua missão
fornecer serviços técnicos especializados e produtos para o desenvolvimento sustentável. Esta
avaliação de cada profissional se torna fundamental visto que a cooperativa não pressupõem
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somente ações de trabalho e projetos coletivos, mas também fornece a opção ao profissional de
desenvolver trabalhos como autônomo, o que reforça a necessidade de similaridade nos
conceitos e objetivos a serem seguidos.
Dos 74 cooperados, com formação desde nível médio até doutorado, atualmente 30
estão em ação direta pela cooperativa, todos vinculados a projetos e trabalhos centralizados no
DRS junto ao setor privado e público. Segundo as informações processadas os contratos atuais
estão em sua maioria ligados ao setor público, muitos junto a prefeituras municipais da região.
Esta demanda de certa forma afirma a necessidade da sociedade por trabalhos voltados ao DRS,
e a dificuldade de encontrar reflexos deste junto a formação e ação de profissionais das ciências
agrárias. Podemos enfatizar aqui que a Biolabore vem para o cenário regional como uma
alternativa de visão e trabalho que se solidifica a cada ano, compreendendo a assistência técnica
para serviços de produção de alimentos que considerem as esferas, social, econômica e
ambiental, outro aspecto a citar aqui é a necessidade da visão global das unidades de produção,
acentuada na agricultura familiar, predominante na região, que necessita otimizar suas formas
de produção e para tal necessita, pela visão do DRS, de planejamento, monitoramento e
sustentação no espaço tempo.
Outra frente de trabalho da Biolabore é o contrato firmado com a Itaipu Binacional, para
atuação, principalmente, junto ao projeto “Cultivando água boa” e a seus desdobramentos. A
referida empresa atua desde 2005 neste projeto na região e de certa forma exemplifica e
solidifica o rumo das ações de responsabilidade social, econômica e ambiental do setor privado,
mais um aspecto que oportuniza a ação e prospecta a consolidação da Biolabore.
Estão sendo atendidas pela cooperativa, atualmente 1200 famílias da Região Oeste,
ligadas aos diferentes projetos em atendimento, sendo que todos os agricultores envolvidos são
caracterizados como agricultores familiares, segundo a Lei 11.326 de 2006, que define a
categoria como possuidora de até 4 módulos fiscais de área, predominante com a mão de obra
familiar e com os rendimentos também predominantes da unidade produtiva, como forma de
assegurar esta especificidade, a cooperativa exige a apresentação da DAP (Declaração de
Aptidão ao Pronaf) de todos seus beneficiários. Mais especificamente sobre o público atendido,
atualmente, a maioria dos agricultores possui área de terra entre 10 e 12 hectares, realidade que
reforça a atuação da Biolabore junto ao público daqueles produtores rurais que estão a margem
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dos serviços de ATER, seja pela curta possibilidade de abrangência da ATER pública ou pelo
desinteresse econômico da ATER privada.
Em sua metodologia de trabalho além da priorização dos trabalhos que envolvam o
DRS, e até pela característica implícita a este conceito, cada técnico deve atender no máximo
55 propriedades rurais, como forma de assegurar a qualidade de atendimento e de resultados.
Embora a configuração metodológica (objetivos, ações, monitoramento, planejamento),
adotada pela cooperativa seja esteja ligada a cada projeto de maneira particular, todos os
trabalhos seguem diretrizes gerais que possam assegurar o encaixe à missão e objetivos da
Biolabore, neste sentido a cooperativa conta com um coordenador que monitora e avalia
constantemente as ações junto a todos os atores envolvidos.
São linhas principais de ação atualmente, a orientação para produção agroecológica, a
formação de associações para comercialização e as ações junto a programas de produção e
fornecimento de merenda escolar, observamos aqui os itens principais constantes da definição
de ATER compilada por Abramovay (1998), citada no texto acima.
As expectativas de futuro relacionadas pela Biolabore se justificam pela demanda
crescente do DRS nas relações agrárias e segundo seus componentes, preconizará o setor
privado no qual veem, segundo sua avaliação, esta ênfase, mais clara e promissora.
Quando questionados sobre os principais desafios observados juntos aos diferentes
trabalhos realizados, a Biolabore enfatiza a sucessão familiar e a relaciona com o
envelhecimento do campo, afirmando que cerca de 80% dos seus beneficiários são aposentados.
Este fator, segundo eles, preocupa pela perspectiva de continuidade da produção de alimentos,
visto que acaba por resultar muitas vezes na falta interesse de investimento na própria unidade
produtiva.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se no Brasil ao longo do tempo falhas na assistência técnica no campo, isso pode ser
notado a partir dos dados que evidenciaram uma queda no número de agricultores assistidos
considerando o Censo Agropecuário de 2017 em relação ao de 2006. Cabe notar também que
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essa consideração se agrava a medida que a análise se estende entre as regiões brasileiras, onde,
regiões reconhecidamente com maior carência produtiva e social são as que obtiveram o menor
índice de assistência técnica recebida.
No entanto, mesmo nas regiões Sudeste e sobretudo o Sul onde os índices foram mais robustos
verifica-se uma queda na atuação pública e uma sobreposição das cooperativas e empresas
privadas no atendimento aos agricultores, demonstrando que a assistência muitas vezes está
direcionada a produtores de áreas médias e grandes, monocultores de grãos e com maior
dependência de utilização de insumos comerciais.
A cooperativa de serviços Biolabore se configura em uma opção de mercado de trabalho aos
profissionais das ciências agrárias preocupados com a produção agrícola sustentável, bem
como, aos produtores rurais que por baixa capacidade produtiva ou opção de produção não
recebem assistência técnica direcionada a sua necessidade.
Por sua definição de metodologia de trabalho e visão de desenvolvimento rural sustentável a
cooperativa pode ser um instrumento de melhoria de qualidade de vida dos agricultores
atendidos, dos profissionais cooperados e da sociedade em geral.
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DETERMINANTES PARA ADOÇÃO DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS
EM AMBIENTES DE MONTANHA EM NOVA FRIBURGO, RJ
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Resumo
Este trabalho visa determinar, em ambientes de montanha no sudoeste do município de Nova
Friburgo, as condições agroeconômicas que fazem com que um sistema de produção tenha
capacidade de mudar alguns dos seus componentes para atingir um patamar mais sustentável.
Com base em análise histórica da dinâmica agrária regional e na evolução das práticas agrícolas,
são identificados cinco sistemas de produção, os condicionantes agroeconômicos para a adoção
de práticas sustentáveis, e as consequências da intensificação dos sistemas de produção.
Destaca-se alguns fatos relevantes que apoiam a hipótese de intensificação agrícola da área
estudada, e dão indicação quanto a possibilidades de desenvolvimento regional futuro.
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Abstract
This paper means to determine, in mountainous environments in the southeast of the Nova
Friburgo municipality, the agroeconomical conditions which cause a farming system to have
the capacity to change some of its components to reach a more sustainable level. Based on a
historical analysis of the regional agricultural dynamic and the evolution of agricultural
practices, five farming systems can be identified, the agroeconomical constraints for the
adoption of sustainable practices, and the consequences of the intensification of the farming
systems. Highlighted are some relevant facts which support the hypothesis of agricultural
intensification in the researched area, and point to possibilities of future regional development.
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1. INTRODUÇÃO
A Região Serrana Fluminense, em que localiza-se o município de Nova Friburgo,
representa no cenário nacional importante polo de produção de hortaliças. Em relação ao total
da produção estadual, essa região é responsável por 99% da ervilha, 99% da beterraba, 96% da
couve-flor, 96% do brócolos, 88% da batata-inglesa, 79% da cenoura, 77% do feijão-de-vagem,
66% da salsa e 28% do tomate (EMATER-RIO, 2009). Possuindo cerca de 1662
estabelecimentos agrícolas com uma área média de 16 ha, Nova Friburgo é um dos principais
municípios produtores de hortaliças do estado (IBGE, 2006). A produção concentra-se no
sudoeste do município, em especial de couve-flor, tomate, brócolos, repolho, feijão-de-vagem,
ervilha, salsa, coentro, alface, cenoura e beterraba.
Esta produção é principalmente de base familiar e está inserida no espaço geográfico da
Serra do Mar, tendo como limites o Parque Estadual dos Três Picos e a aglomeração urbana da
cidade, e como principais características o uso intensivo por área agricultável de mão-de-obra
e de insumos químicos. No entanto, a situação nem sempre foi assim. A história do povoamento
dessa região é longa e complexa: houveram várias etapas na evolução da agricultura regional
para chegar ao estado atual.
A metodologia de análise dos sistemas agrários, desenvolvida por MAZOYER (1987) e
DUFUMIER (2004), determina a necessidade de identificar e hierarquizar os elementos que
condicionam a evolução dos sistemas de produção, de forma a caracterizar as interações e
transformações agrícolas na escala regional. De acordo com MAZOYER (1987), entende-se
por sistema agrário um modo de exploração historicamente constituído e sustentável, adaptado
às condições bioclimáticas de uma dada região e que responde às exigências sociais do
momento. Para este autor um sistema agrário deve considerar as combinações de variáveis
como o agroecossistema, os meios de produção, o modo de artificialização do meio ambiente,
a divisão social do trabalho, o excedente agrícola, as relações entre cada subsistema e a
existência de instituições que garantam a governança do sistema.
A partir do sistema agrário, identificam-se os comportamentos dos agricultores tendo
por base o conceito de sistema de produção. Utilizando este critério, a sistematização de grupos
de unidades de produção agrícola oferece uma visão esquemática das interdependências e dos
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funcionamentos técnico-econômicos a fim de avaliar a eficiência e as potencialidades de cada
unidade de produção. Assim, considerando que um sistema de produção sintetiza todas as
práticas agrícolas de certo tipo de unidades de produção, bem como avalia os seus desempenhos
técnicos e econômicos, é possível avaliar mais objetivamente os componentes do impacto
ambiental gerado pela atividade agrícola.
Busca-se aqui determinar as condições agroeconômicas que fazem com que um sistema
de produção possa mudar alguns dos seus componentes para atingir um patamar mais
sustentável. Para tanto, esse artigo baseia-se em análise histórica da dinâmica agrária regional
do sudoeste do município de Nova Friburgo, bem como da evolução das práticas agrícolas e
consequências da intensificação dos principais sistemas de produção. Para então, com base na
análise da evolução econômica dos sistemas de produção identificados e na estrutura dos
mercados, identificar os condicionantes agroeconômicos para a adoção de práticas sustentáveis.

2. METODOLOGIA
Inicialmente, com base na teoria dos sistemas agrários (DUFUMIER, 2004), foram
identificados e hierarquizados os parâmetros que condicionam e interferem nas transformações
da agricultura da região sudoeste do município de Nova Friburgo. Essa abordagem sistêmica
possibilitou caracterizar os aspectos técnicos, econômicos e sociais das unidades de produção.
Conforme proposto por MAZOYER, 1987, a partir da delimitação do sistema agrário foi
possível analisar os comportamentos dos agricultores com base no conceito de sistema de
produção, sintetizando as práticas agrícolas na escala de estudo: a unidade de produção, bem
como avaliar seus desempenhos técnico e econômico.
Um sistema agrário diferencia-se segundo vários fatores. Crises ou revoluções agrícolas
ensinam como essas operam. Na teoria dos sistemas agrários (MAZOYER e ROUDART,
2002), os fatores que influem no desenvolvimento agrícola das regiões rurais são, sobretudo,
ligados às variações dos preços agrícolas e, indiretamente, às modificações das condições
ecológicas. Os transtornos econômicos exprimem-se primeiro através dos sistemas de produção
e em seguida difundem-se na escala do sistema agrário. Uma situação de revolução ou de crise
pode surgir após uma degradação das condições econômicas das famílias. Nessas condições, os
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sistemas de produção sofrem outras pressões: novas decisões podem agravar as condições de
trabalho e de degradação dos solos, diminuir as transferências de fertilidade, etc. Essas escolhas
econômicas conduzem à degradação dos ecossistemas cultivados. As práticas de trabalho
impõem-se aos agricultores posto que não correspondem mais aos esquemas de práticas
conhecidos e integrados por eles.
O trabalho desenvolveu-se em quatro etapas. Uma primeira consistiu em descrever as
principais características físicas da região sudoeste de Nova Friburgo e delimitar uma área
homogênea: o sistema agrário atual. Para isso, utilizou-se pesquisa bibliográfica, encontros com
técnicos regionais e análises de paisagens. Num segundo momento, buscou-se retratar a história
agrária da região a partir de uma série de 15 entrevistas junto a agricultores mais antigos na
região e técnicos de instituições de apoio à agricultura (Emater-Rio, Embrapa, Secretaria
Municipal da Agricultura, CEASA-RJ – mercados da cidade do Rio de Janeiro e

Nova

Friburgo). Na terceira etapa, foram realizadas 32 entrevistas junto a agricultores das
comunidades da área de estudo e realizada uma tipologia dos sistemas de produção
contemporâneos. Finalizando, na última etapa foi realizada caracterização da evolução da
estrutura dos mercados utilizados para a comercialização dos produtos oriundos da região de
estudo, seguido da análise econômica do funcionamento dos sistemas de produção
identificados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A região da Serra do Mar fluminense tem clima definido como tropical de altitude. O
sudoeste do município de Nova Friburgo é representativo disto: as chuvas são intensas – 1808
mm/m²/ano (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2009). As amplitudes pluviométricas entre
o verão e o inverno, variam de 328 mm/m² em janeiro para 33 mm/m² em julho. A área de
estudo situa-se no limite do déficit hídrico de junho até agosto. Observa-se que as grandes
variações intra-anuais caracterizam riscos climáticos importantes para os agricultores. Quanto
às temperaturas, a média anual é de 18,8°C. O mês mais quente é fevereiro (22,1°C), e o mais
frio julho (15,2°C). Com base nas características climáticas relacionadas a temperatura e
pluviosidade, o ano, na área de estudo, pode ser dividido em duas partes: a primeira
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correspondendo aos meses mais secos e frios (de maio a outubro) e a segunda à época quente e
chuvosa (de novembro a abril).
Considerando as rochas do subsolo regional, os granitos dominam. Menos sensíveis à
erosão, elas originaram as formas arredondadas do relevo e, às vezes, muito altas no caso dos
granitos mais jovens (as montanhas dos Três Picos de Salinas e da Caledônia atingem mais de
2000 m de altitude). É nesse substrato granítico que se forma a bacia do Rio Grande. Esse rio é
alimentado por vários córregos que nascem nas encostas de vales secundários em forma de um
“V”. Embora as encostas sejam naturalmente bem drenadas, o vale principal localizado em cima
de subsolo pouco permeável, é menos drenado e sujeito a enchentes na época das chuvas.
A atividade econômica limita-se à agricultura. Observam-se dois setores: a criação de
gado bovino e a produção de hortaliças. Geralmente, os pastos ocupam as partes mais altas do
relevo, enquanto as lavouras estão localizadas nas encostas coluviais e nas planícies. Nas
demais áreas, a floresta ainda está presente, especialmente em áreas de afloramentos rochosos
e de forte declividade. Além disso, a região estudada faz parte da zona de amortecimento do
Parque Estadual dos Três Picos, uma importante área de conservação ambiental da Mata
Atlântica. Os primeiros tempos da colonização da região de estudo, no século XIX, foram
marcados pela apropriação das terras dos índios por grandes fazendeiros produtores de carne
suína e de canade-açúcar. A partir de 1820, com a chegada a Nova Friburgo de imigrantes
suíços (e alemães em 1824), iniciou-se um processo de mudança dos sistemas de produção até
então baseados na mão-de-obra escrava. Depois de alguns anos, um grande número de famílias
de colonos suíços e alemães decidiram ir trabalhar nos cafezais ao norte do município, ou nas
fazendas da área de estudo, no sudoeste de Nova Friburgo (NICOULIN, 1981). Esses últimos
se tornaram os primeiros meeiros de Nova Friburgo.
A partir do final do século XIX, a região passou por um período de reorganização
espacial. Os donos das fazendas venderam lotes de terra para famílias de meeiros (descendentes
dos colonos ou não). Os novos donos, no entanto, continuaram com o sistema de meação: havia
entre 5 e 30 meeiros por propriedade, que era dividida em várias unidades de 40 a 60 ha. Em
1873 com o estabelecimento do transporte ferroviário desde o centro de Nova Friburgo, tornouse possível a exportação de certos produtos agrícolas até o Rio de Janeiro (CORREA FILHO,
1947). No período 1900-1950, dominava na área de estudo um sistema de produção em que a
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produção de milho em grão constituía o coração da unidade agrícola, para engordar porcos, e
abastecer a família com fubá. As únicas mercadorias pouco perecíveis cultivadas e exportadas
eram tubérculos e raízes. Encontrava-se, então, um sistema de cultivo de cenoura e batatainglesa e batata baroa consorciada com ervilha. A fertilidade dos solos era renovada graças a
derrubada e queima da capoeira no primeiro ano, e a queima dos resíduos vegetais nos anos
seguintes. Após o final do ciclo, haviam dois a três anos de pousio.
Para incorporar as cinzas e a matéria orgânica ao solo, as terras eram lavradas e, em
seguida, os torrões quebrados com enxada. Em áreas de maior declive, o arado, puxado por
bois, seguia as curvas de nível. A preparação do solo e as semeaduras representavam o pico de
trabalho, pois necessitava-se uma quantidade de trabalho de 50 a 60 homens.dias.ha-1 (HD/ha).
Os agricultores, porém, já constatavam que o tempo de pousio (quatro vezes mais curtos do que
no século XIX) não era suficiente para renovar a fertilidade dos solos.
A região conheceu outro período de grandes transformações a partir da segunda metade
do século XX. Destacam-se os seguintes fatores determinantes para essas mudanças:
diminuição do tamanho das propriedades: as heranças sucessivas provocaram divisões mais
constantes que na época das grandes fazendas; melhoria da infraestrutura de transportes: na
década de 1960 o criou-se a primeira estrada pavimentada entre o centro urbano e a área de
estudo, tornando possível o transporte das mercadorias por caminhões; introdução de novas
espécies vegetais: a partir de 1970, hortaliças como couve-flor, repolho, brócolos, feijão-devagem, alface e tomate começaram a ser cultivadas na região, espécies estas com alto valor
agregado por hectare e ciclo mais curto que os tubérculos e raízes anteriores; os efeitos da
Revolução Verde na região: os agricultores adotaram pacotes tecnológicos com objetivo de
aumentar a produtividade. Isso foi impulsionado através do crédito agrícola, que favoreceu a
aquisição de máquinas e implementos; obra de retificação dos rios: em 1977 o governo estadual
realizou obras de retificação e dragagem do rio Grande para diminuir a frequência das enchentes
na zona rural. Nesse novo contexto, o antigo sistema agrário transformou-se, intensificando-se
com base na produção de hortaliças, em que todas as inovações tinham como objetivo otimizar
as pequenas áreas dos produtores. As estratégias seguiam duplo processo de diversificação: em
qualidade (plantas de alto valor agregado) e em quantidade (número de plantas cultivadas por
ano).
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Atualmente, a agricultura regional é dominada por dois sistemas de cultivo:
tomate/couve-flor (principalmente) e beterraba/cenoura. A adoção do microtrator trouxe
expressivo ganho de tempo no processo de gradear o solo depois da aração: a eficiência do
trabalho foi multiplicada por 60, atingindo 0,5 HD/ha. Em seguida ao uso do trator, houve a
disseminação de implementos como o arado de discos e a rotativa encanteiradora, aumentando
a eficiência total. Atualmente, é preciso 0,4 HD/ha para o preparo do solo. Além disso, alguns
trabalhadores rurais e produtores mais capitalizados especializaram-se na prestação de serviços
como tratoristas e viveiristas, contribuindo mais uma vez para o ganho de eficiência produtiva
na lavoura. Assim, a partir de 1980-90, passou a ser possível fazer até três safras de hortaliças
por ano. O limite da área por unidade de trabalho agrícola (UTA) passou a ser hoje determinada
pela colheita manual (para todas as hortaliças) e não mais pela preparação do solo.
Além dos ganhos de tempo, os rendimentos de algumas espécies foram também
melhorados graças ao estaqueamento (tomate, feijão-de-vagem, pimentão e jiló). Essa
tendência à intensificação não parou, observando-se hoje a multiplicação de estufas de
produção hidropônica (alface e rúcula). Destarte, com o processo de intensificação da produção,
as práticas agrícolas sofreram importantes modificações: o trator mudou o jeito de lavrar o solo,
enquanto os bois trabalhavam seguindo as curvas de nível nas áreas de forte declive, o trator só
pode lavrar perpendicularmente a essas, acelerando fenômenos erosivos durante as chuvas de
verão; as terras em pousio, outrora incluídas nas rotações, passaram a ser cultivadas todo ano.
Somente alguns produtores deixam as terras de várzea ou do alto dos morros em pousio por três
a seis meses. Não há mais período de descanso na maioria dos sistemas de cultivo, e a renovação
da fertilidade dos solos faz-se agora com uso de adubos químicos e cama de aviário; os
proprietários de terras de baixada nivelaram as várzeas do rio Grande para suprimir
microrelevos em que as águas das enchentes ficavam paradas no verão, ganhando ainda mais
áreas para plantar na época das chuvas; considerando que as hortaliças são cultivos muito
sensíveis a pragas e doenças e que os ciclos de rotação foram encurtados, surgiram novos
problemas fitossanitários e ampliou-se o uso de agrotóxicos.
Assim, o sistema agrário hortícola estudado sofreu processo intensivo de transformação
agrícola a partir da década de 1950. Essas mudanças, por sua vez, corroboram a hipótese de
que, segundo MAZOYER e ROUDART (2002), os sistemas de produção sofrem outras
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pressões a partir da relativa rapidez das mudanças. Assim, as decisões relativas a adoção de
novas práticas de produção são muitas vezes tomadas sem necessariamente considerar outras
decisões que não são diretamente produtivas (tempo de pousio, por exemplo), agravando as
condições de produção (degradação dos solos, diminuição das transferências de fertilidade,
etc.). Nesse sentido as práticas agrícolas impõem-se aos agricultores sem que sejam
necessariamente práticas conhecidas e integradas por eles, mas redefinidas e geralmente
simplificadas. Essas escolhas econômicas conduzem frequentemente à degradação dos
agroecossistemas e limitam a sustentabilidade dos sistemas de produção.

3.1. Os principais sistemas de produção regionais
O histórico da agricultura regional teve grande impacto nas estratégias contemporâneas
definidas pelos produtores. Escolhemos não ter como base principal os tipos de produção (já
que não há grandes diferenças), mas a organização social do trabalho, aliada a características
físicas das unidades de produção. Destacam-se os seguintes critérios: disponibilidade de terra
para cultivo ou criação; posse da terra (proprietários ou meeiros); organização da mão-de-obra
na propriedade; localização das lavouras e pastagens (vales secundários, encostas, planícies,
várzeas); e estratégias dos proprietários das terras.
- Sistema de produção 1 (SP1) - unidade hortícola familiar com utilização de meeiros:
Esse sistema de produção (SP1) caracteriza-se pela produção de hortaliças e área relativamente
maior da propriedade, comparativamente com os demais sistemas produtores de hortaliças
caracterizados a seguir. Encontra-se o SP1 em unidades de produção familiares possuindo entre
quatro e 25 ha de área disponível. Essas famílias são proprietárias da terra, mas não têm como
utilizar toda a área disponível, somente com a mão-de-obra familiar. A família é composta em
média por quatro unidades de trabalho agrícola (UTA) – geralmente um casal de adulto e dois
filhos ou um filho casado. A área agrícola foi obtida normalmente por herança e aumentada
com a compra das partes dos outros herdeiros. Utilizam toda a área agriculturável contratando
em sistemas de meação, em média quatro trabalhadores rurais (dois casais), que moram na
propriedade. Depois da safra, o valor agregado bruto (o produto bruto menos os consumos
intermediários) gerado com as lavouras dos meeiros é dividido em partes iguais entre estes e o
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proprietário. Os gastos relacionados a manutenção de infraestrutura (luz, combustível,
manutenção dos equipamentos, etc.) são pagos integralmente pelo proprietário, que não cobra
aluguel, água (e, as vezes, a luz) dos meeiros.
É o mais capitalizado dos sistemas de produção. Todo capital produtivo pertence ao
proprietário. A Figura 1 apresenta como ocorre a repartição das áreas cultivadas no SP1 que,
em geral, envolve dois microtratores (10 a 12 HP), um caminhão, cerca de 5.000 metros de
canos de irrigação, três bombas de irrigação, um galpão para insumos e produtos colhidos, uma
lavadora de tubérculos e raízes e, além da casa do proprietário, duas casas para os meeiros. No
caso do SP1, os produtores adotam uma estratégia de gestão do risco específica. Como
trabalham com meeiros, podem planejar as sucessões culturais de forma a melhor aproveitar o
grande número de UTA disponível (os meeiros têm um poder de decisão muito baixo). Em
outras palavras, quanto mais meeiros há trabalhando na área agrícola, mais repartida é a área
cultivada com as culturas de maior risco (tomate e couve-flor no verão) no espaço e no tempo,
de forma a diluir a incerteza econômica entre os meeiros.
Como possuem renda agrícola estável no tempo, a contabilidade do SP1 permite cobrir todos
consumos intermediários no momento de maior demanda (despesas com o plantio do tomate).

Figura 1. Repartição das áreas cultivadas (% da área disponível total/ano) Fonte:
dados da pesquisa.

Os produtores do SP1 são os únicos responsáveis pelas vendas da totalidade da produção
do núcleo familiar principal e dos meeiros. Os grandes volumes de produção possibilitam
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contratar antecipadamente a venda junto a intermediários de mais da metade da produção. Isto
oferece maior estabilidade econômica, pois têm certeza da comercialização da produção com
um preço determinado com antecedência. Possuindo caminhão, podem entregar o restante da
mercadoria nos mercados todos os dias: um dos membros da família dedica-se integralmente a
essa tarefa. - Sistema de produção 2 (SP2) – umidade hortícola familiar sem posse da terra
(meeiros): Os agricultores do SP2 não são proprietários da terra, trabalham como meeiros e
vivem em casas construídas perto das lavouras. A área disponível não ultrapassa 1,5 ha por
família com duas UTA. A estratégia de produção e organização social da produção são distintas
do SP1, tendo o meeiro maior poder de decisão. Geralmente, são famílias jovens que sempre
foram “trabalhadores rurais” diaristas, que buscam melhores condições de emprego nas
propriedades agrícolas da região. O tempo de trabalho numa propriedade varia de cinco a 15
anos.
Nem sempre há contrato entre proprietário e meeiro. Quando há, a duração é de um a
dois anos, com possibilidade de renovação. O prazo é curto para que o proprietário tenha
liberdade de dispensar os meeiros e porque estes anseiam, depois de alguns anos, acumular
capital suficiente para tornarem-se proprietários. Além de pequenas ferramentas manuais
(enxada, enxadão, etc.), as famílias não possuem capital produtivo. Todos recursos que utilizam
são do proprietário. Os sistemas de cultivo do SP2 são semelhantes aos do SP1, e a área máxima
cultivada por UTA também é de 0,72 ha/UTA. Nesse caso, mesmo os meeiros tendo maior
poder de decisão no dia-a-dia da unidade de produção, as decisões referentes ao planejamento
das rotações dos cultivos em sua área como um todo, são fortemente determinadas pelo
proprietário, que normalmente não atua na produção diretamente.
Todas as despesas são adiantadas pelo proprietário, mas são divididas em partes iguais
no momento de acertar as contas. O fato de dividir em partes iguais o valor agregado bruto
depois da safra, faz com que os meeiros utilizem o máximo da área disponível com culturas que
ofereçam maior valor agregado. Praticamente não há pousio dentro das sucessões culturais.
Também verifica-se que, como os meeiros pouco influem acerca dos cultivos a serem feitos,
eles não têm como diversificar a produção como forma de reduzir seu risco econômico. Como
normalmente não há contrato de meiação, os produtores desse sistema de produção não
possuem acesso ao crédito agrícola.
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- Sistema de produção 3 (SP3) - unidade hortícola familiar sem utilização de meeiros:
Historicamente, as propriedades desse sistema de produção (SP3) utilizam somente mão de
obra familiar. Desde o início do século XX, a antiga fazenda sofreu várias divisões por heranças.
Com a redução da área agriculturável disponível, acelerou-se o processo de diminuição da área
trabalhada por UTA familiar (UTAF), eliminando a necessidade de contratar meeiros. Hoje,
essas famílias em geral são organizadas a partir de um casal de aposentados que ainda é
proprietário da terra mas não trabalha mais. Os filhos formaram novas famílias mas moram na
mesma propriedade. Se os pais não têm outra renda além da aposentadoria, cada filho dá para
eles uma percentagem do lucro líquido que pode chegar a 10%. Metodologicamente, definimos
este sistema de produção a partir das famílias formadas pelos filhos, que formam núcleos de
três UTA (um casal e um filho), dentro da mesma família, e decidem de forma independente
quais serão as culturas, e as sucessões de cultivos numa área disponível total em torno de 3 ha,
conforme estratégia geral apresentada na Figura 2.
Cada unidade produtiva do SP3 possui o seu capital produtivo, em geral composto por
um microtrator, uma carroça, uma bomba (25 HP) e 1.500 metros de canos de irrigação e um
pulverizador costal. Tendo propriedades menores, comparativamente com o SP1, os produtores
do SP3 as utilizam mais intensivamente, cultivando inclusive áreas não acessíveis por trator.
Para tanto, utilizam estratégia de pousio para renovação da fertilidade dos solos nas áreas mais
sensíveis à erosão.

Figura 2. Repartição das áreas cultivadas (% da área disponível total/ano) Fonte:
dados da pesquisa.
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A limitação do tamanho de área cultivada também no SP3 é definida pelos períodos de
colheita. Porém, como não plantam beterraba e cenoura (hortaliças que necessitam muito
trabalho para as atividades de colheita, lavagem, e encaixotamento), a área fica “maior” em
comparação com os SP1 e SP2. No máximo, uma UTA pode cuidar de 0,93 ha/UTA de área
disponível. Também comparativamente há maior diversidade de espécies de hortaliças, sendo
encontrados além dos cultivos já descritos nos sistemas de produção anteriores: jiló, tomatecereja, feijão-de-vagem (não tutorado) e coentro. Nesse caso, a estratégia é cultivar espécies de
alto valor agregado bruto em áreas menores para diversificar a produção e reduzir o risco
econômico.
O calendário monetário é menos flexível que nos outros sistemas de produção. Os
produtores não têm recursos externos (como renda fundiária, aposentadoria, ou emprego não
agrícola) para complementar a renda familiar. O trabalho agrícola ocupa a mão-de-obra familiar
quase o ano todo e não há tempo para que um dos membros da família possa cuidar do transporte
e da venda da produção. Assim, toda a venda é feita através de intermediários que buscam as
hortaliças diretamente nas propriedades, sendo estes produtores mais dependentes dos preços
propostos por eles.
- Sistema de produção 4 (SP4) - produção de mudas hortícolas em estufas:
O sistema de produção 4 (SP4) surgiu na área de estudo na década de 1990. A produção
de mudas de hortaliças já existia em municípios vizinhos (Sumidouro e Teresópolis) desde a
década de 1980. O SP4 é representativo da dinâmica de intensificação regional e faz parte das
tarefas que os horticultores terceirizaram para reduzir o intervalo de tempo entre safras.
Instalados próximos das estradas principais e conhecidos como viveiristas, são filhos de
agricultores ou pessoas que já trabalhavam na área de estudo. São famílias compostas por um
casal e uma terceira pessoa. Uma delas tem outra atividade (agrícola ou não). A mão de obra
familiar contabiliza 2,5 UTAF. É necessário contratar um diarista em épocas de muito trabalho
(150 dias por ano). As famílias, recém-instaladas como viveiristas, não possuem a terra e
arrendam em torno de 0,17 ha.
Utiliza-se, em geral, quatro estufas de 440 m² com estrutura de madeira e cobertura de
plástico com capacidade total de um milhão de mudas. As bandejas (de isopor com capacidade
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para 200 mudas) pertencem ao viveirista. Também há um galpão para armazenar as bandejas,
os sacos de substrato e pequenas ferramentas.
É um sistema de produção que segue uma lógica de prestação de serviço. Os
horticultores entregam as sementes e buscam as mudas quando estas atingem o
desenvolvimento vegetativo com três a quatro folhas.
A época que demanda maior quantidade de trabalho acontece no outono, a partir do mês
de abril, para atender demandas do SP1, SP2 e SP3, para o plantio da couve-flor, quando todas
estufas da área de estudo chegam ao ponto de saturação. Por conseguinte, a área máxima
trabalhada por UTAF chega a 0,068 ha/UTAF.
Cerca de 90% da produção é composta por mudas de couve-flor, beterraba, tomate e
brócolos. Isso não é representativo da produção global da área de estudo, porque as plantas
semeadas pelos produtores (como cenoura, coentro, e parte da salsa e beterraba) não passam
pelas estufas. Também ocorre dos produtores do SP4 adquirirem as sementes para os
horticultores, que efetuam o pagamento em conjunto com acerto referente aos valores cobrados
pelos serviços de produção das mudas. Isto ocorre geralmente depois da safra.
- Sistema de produção 5 (SP5) - criação de bovinos e produção de queijo:
Nesse sistemas de produção (SP5), os produtores são proprietários da terra e aproveitam
todas as áreas disponíveis para pastagens. O núcleo familiar é composto por um casal de
aposentados cujos filhos saíram da propriedade, utilizando portanto duas UTAF. O tamanho da
propriedade é em média de 25 ha: cinco ha de floresta e 20 ha de pastagem (10 ha/UTA),
utilizados por um sistema de criação de gado de leite com vacas sem raça definida, visando a
produção de queijo. São pessoas que anteriormente produziam hortaliças mas que, em função
da declividade acentuada, não conseguiram acompanhar a mudança do padrão de preparo do
terreno para hortaliças na região, perdendo, em termos de vantagens comparativas, para
agricultores das áreas de baixada ou mesmo de declive mais suave.
O SP5 possui capital produtivo bastante restrito. O touro é criado em conjunto com o
restante do rebanho e não tem padrão genético. O curral é de madeira e dividido em duas partes:
na primeira ordenha-se as vacas, enquanto na segunda, menor, ficam os bezerros. Além da
geladeira da família, não há instrumentos ou equipamentos específicos fabricar queijos. Há 0,5
vaca leiteira por hectare e por UTA ou, em média, cinco vacas dando leite por UTA. Com duas
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UTA e 20 ha de área disponível, o tamanho do rebanho pode chegar a 10 vacas leiteiras
(totalizando 22 cabeças). Todo o leite é transformado em queijo (é preciso 10 l de leite para
obter 1 kg de queijo). Com uma produção diária de 7,5 l de leite por vaca (durante os meses de
lactação), a produção de queijo chega a cerca de 684 unidades por ano.
O pasto é a principal fonte de alimentação das vacas, no verão (período de maior
produção em termo de biomassa) e no inverno. O rebanho recebe pouca complementação com
ração, geralmente dadas semanalmente junto a vitaminas e sais minerais. Outras despesas são
as vacinas obrigatórias.
O sistema de criação do SP5 é limitado pela produção forrageira. Um mês antes do início
do inverno (período seco e frio), quando a pouca produção de capim dos pastos não é suficiente
para sustentar o rebanho, o produtor vende bezerros e novilhas excedentes.
Os queijos são geralmente vendidos para restaurantes, vizinhos ou turistas que utilizam
caminhos de trilhas através das montanhas da região.

3.2. Evolução da estrutura dos mercados
No estado do Rio de Janeiro, não só em Nova Friburgo, mas também em outros lugares
foram iniciados sistemas intensivos de cultivos de hortaliças, viando abastecer o grande
mercado da cidade do Rio de Janeiro com hortaliças diversas. Principalmente com oferta de
produtos oriundos de unidades de produção localizadas na região serrana, e no entorno da
metrópole em municípios da baixada, isto é, em zonas de produção geoclimáticas diferentes,
determinando que esse mercado caracterize-se por uma grande instabilidade de preços no curto
prazo.
Estudando séries históricas de preços, com base nas variações mensais médias dos
preços de varejo das principais produções da área de estudo vendidas no mercado urbano de
Nova Friburgo622, pode-se constatar que estes sofrem a influência das estações ao longo do ano
(CGM, 2009). A tendência verificada é de preços mais altos no final do verão e início do outono,
e mais baixos logo no final do inverno e início da primavera.

622

Não são preços pagos aos agricultores, mas por consumidores.
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Em 1974, o governo federal criou a primeira rede de mercados agrícolas próxima das
grandes capitais (as Centrais de Abastecimento - CEASAs) para administrar melhor o
abastecimento das áreas urbanas. Em Nova Friburgo, o mercado da CEASA-RJ, implantado na
localidade de Conquista, absorveu o movimento do antigo mercado informal de Barracão dos
Mendes. Apesar do sucesso dos primeiros anos, o volume total anual comercializado nesse
mercado sofreu uma lente queda (CEASA-RJ, 2009).
- A dependência de atravessadores para a comercialização:
Na década de 1980, MUSUMECI (1984) indica que quase a metade do volume da
produção friburguense era vendida através da CEASA-RJ em Nova Friburgo. Porém, depois de
1990, os intermediários tornaram-se o principal meio de comercialização. Esses atores
propunham aos agricultores o transporte dos legumes diretamente da lavoura para mercados
mais distantes (principalmente a unidade da CEASA-RJ na localidade de Irajá na cidade do Rio
de Janeiro). Hoje, muitos na região falam de oligopsônios, pois os atravessadores são poucos e
têm um poder muito alto durante as negociações, enquanto os produtores não podem esperar
muito tempo para vender seus produtos, em sua grande maioria muito perecíveis. Embora
alguns produtos como beterraba e cenoura possam ser "guardados" até três semanas na terra, a
maioria das hortaliças não podem ser armazenadas para esperar uma melhoria dos preços
(LOPES TEIXEIRA, 1998).

3.3. Análise econômica dos atuais sistemas de produção
Nessa última parte, apresenta-se os resultados da análise econômica do funcionamento
dos sistemas de produção encontrados na região de estudo.
- Valores agregados das culturas de hortaliças:
O valor agregado bruto (VAB)623 dá uma medida da formação da riqueza. A Tabela 1
apresenta as diferenças de valor agregado bruto entre cada cultura estudada. Destaca-se uma
forte disparidade entre elas. O VAB do tomate (29.565 R$/ha) é o mais alto. O tomate-cereja,
o feijão-de-vagem, a salsa e o jiló são as outras quatro culturas com VAB superior a 10.000
R$/ha. O VAB da couve-flor (colhida na primavera-verão) é quatro vezes menor que o do
623

VAB = valor final da produção - consumos intermediários.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

tomate. Na média, as despesas com consumos intermediários compõem 53 % do produto bruto
das culturas.

Tabela 1. Valor agregado bruto (VAB) por cultura (R$/ha/UTA).
Cultivo
VAB (R$/ha/UTA)
Tomate
Tomate cereja

29.565,00
17.646,00

Feijão de vagem

13.664,00

Salsa

13.417,00

Jiló

11.759,00

Couve-flor (verão)

6.998,00

Pimentão

6.293,00

Abobrinha

4.053,00

Ervilha

3.064,00

Beterraba

1.650,00

Couve-flor (inverno)

1.588,00

Brócolos

1.497,00

Cenoura

932,00

No caso do tomate, destaca-se a importância do alto nível de consumos intermediários
que atingem R$ 20.087,00/ha. Assim, apesar de ser a cultura mais lucrativa, o tomate também
necessita fortes investimentos na hora do plantio (cerca de 50% das despesas). Os produtores
do SP1 possuem maior capacidade financeira de adiantar essas despesas, o que nem sempre
ocorre com os produtores do SP3, que precisam antecipar despesas, às vezes contratando crédito
de custeio (Pronaf) para suportá-las.
- Resultados econômicos dos sistemas de produção:


Valor agregado (VA)624
A partir dos resultados econômicos finais, as curvas do valor agregado líquido em função

da área disponível por UTAF são apresentadas na Figura 3. Verifica-se que os SP1, SP2, SP3 e SP4,

624

VA = VAB - depreciação do capital fixo.
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apresentam altas produtividades. Para todos, em área de menos de um hectare, o valor agregado por
atividade de uma unidade de trabalho agrícola familiar é superior a R$14.000/ano. O SP4 destaca-se
como o mais capitalizado e por ter a maior produtividade do trabalho (quase 10 vezes mais alta do que
a do SP3). Os três sistemas de produção de hortaliças caracterizam-se pela relativa homogeneidade na
formação do valor agregado. Porém, O SP3 com UTA exclusivamente familiar trabalha uma área maior
com sistemas de cultivo mais leves em trabalho (com pousio de seis meses a um ano).

Figura 3. Produtividade do trabalho em função da área trabalhada por unidade de trabalho
agrícola.
Fonte: dados da pesquisa.
O SP5 é característico de um sistema de produção mais extensivo. O valor da produção
de uma UTAF em uma área de 10 ha não chega à metade do valor dos quatro outros sistemas
de produção.


625

Renda agrícola (RA) 625

RA = VA - salários - arrendamentos - juros - impostos + subsídios.
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A renda agrícola representa a renda gerada pela produção agrícola em um ano, que cobre
as necessidades familiares e, se for o caso, os investimentos futuros. Ela é calculada a partir do
valor agregado líquido diminuído do pagamento dos arrendamentos, dos salários, dos juros e
dos impostos. Também é um indicador que pode ser comparado com o custo de oportunidade
da mão de obra para avaliar a rentabilidade do trabalho agrícola relativamente a outros setores
da economia regional. Os resultados são apresentados na Figura 4.

Figura 4. Renda agrícola em função da área trabalhada por unidade de trabalho agrícola (a linha
vermelha tracejada assinala a renda anual que corresponde a um salário mínimo).
Fonte: dados da pesquisa.

Entre todos os sistemas de produção, os SP1, SP3 e SP4 destacam-se. Nesses, os
produtores conseguem gerar renda agrícola mensal equivalente de 2,3 a 2,8 salários mínimos.
Nota-se que, no caso do SP1, a renda monetária é aumentada com o pagamento do arrendamento
pelos meeiros. Porém, considerando somente a atividade agrícola, o SP3 é o sistema mais
rentável. Devido ao sistema de meação, a renda agrícola do SP2 é duas vezes menor que seu
valor agregado. A renda da família é a mais próxima do patamar do custo de oportunidade da
mãode-obra, sendo equivalente a 1,5 salários mínimos mensal. Essa precariedade financeira
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fragiliza o SP2, sendo um dos fatores que explica porque os meeiros ficam pouco tempo na
propriedade. Por outro lado, mesmo que não fiquem por muito tempo, com a renda como está
(i.e. superior ao custo de oportunidade da mão-de-obra), o proprietário sempre consegue
encontrar meeiros para trabalhar em sua área.
O SP5 é o sistema de produção que possui a renda agrícola mais baixa da região de
estudo (um salário mínimo por mês). No entanto, devido os produtores deste sistema, em geral
serem aposentados, a renda monetária total é aumentada, e atinje dois salários mínimos.
Nesse caso, a atividade de criação pode ser interpretada como um meio de assegurar as
necessidades da família, o que a simples aposentadoria não possibilita.
Assim, apesar, a priori, da uniformidade da produção regional, há grandes diferenças de renda
entre cada sistema de produção.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cinco sistemas de produção identificados têm características socioeconômicas
diferentes, sendo compostos por mão de obra familiar, contratada (meação) ou ambos. Cada um
adota uma estratégia de produção em função da área disponível e da disponibilidade de mão de
obra. Os quatro sistemas de produção hortícola (três de cultivos de hortaliças comerciais - SP1,
SP2 e SP3; e um de produção de mudas de hortaliças - SP4) destacam-se por ter elevado valor
de produção por hectare e por unidade de trabalho. A descrição histórica da evolução desses
sistemas de produção mostrou que, desde a década de 1970, a horticultura intensificou-se (a
área trabalhada por UTA diminuiu enquanto que o valor agregado por hectare aumentou). O
desenvolvimento desse processo teve várias etapas (introdução de espécies de hortaliças de
ciclo curto, introdução de variedades híbridas, tutoramento, diversificação da produção e
externalização de algumas operações agrícolas) e continua intensificando-se até hoje.
Atualmente, a única operação que ainda não sofreu inovação nesse sentido é a colheita manual.
Em função disso, é a operação agrícola que limita o tamanho da área agrícola a ser trabalhada,
nos três sistemas de produção com cultivo de hortaliças, posto que a unidade de trabalho não
pode dar conta de mais de 0,72 ha de área disponível.
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O sistema de produção de gado leiteiro tem que ser considerado separadamente, pois
não está diretamente ligado à horticultura. Esses produtores conseguem manter-se somente
porque recebem uma renda externa não-agrícola. Se não tivesse essa outra fonte de renda, ou
se não houvesse como dar saída à mercadoria (queijos), a renda familiar seria apenas suficiente
para competir com uma atividade econômica não agrícola. Daí, as áreas com pastagens que não
podem ser aproveitadas para produção de hortaliças dentro do padrão dos sistemas de cultivo
descritos neste trabalho, entrariam em processo de regeneração florestal.
Dentro das unidades de produção que pertencem ao SP3, encontram-se sistemas de
cultivo de verão complexos (tomate-cereja, coentro, feijão-de-vagem - não tutorado, jiló e
pimentão), que usam uma fração pequena da área disponível e muito mais intensivos em mão
de obra. As áreas cultivadas representam uma parcela pequena da área total plantada
anualmente (menos de 7% nas unidades). Nesses casos a diversificação da produção ocorre em
outras áreas marginais, pois os ciclos culturais destas plantas são mais longos, inviabilizando,
na mesma gleba, a rotação no mesmo ano de plantio com outra(s) hortaliça(s).
Encontra-se ainda, em algumas unidades de produção da área de estudo, sistemas de
cultivo com sucessões de hortaliças muito intensivas, incluindo até quatro cultivos por ano
(alface/acelga/aipo/alface). Nesse caso a questão não é aumentar o valor da produção com
plantas de alto valor agregado, mas de diminuir ao máximo o intervalo entre cada cultura. Esses
produtores minimizam os riscos econômicos estabelecendo contrato com intermediários, de
forma a reduzir a instabilidade econômica, inerente a atividade hortícola: o intermediário busca
a mesma quantidade e qualidade de mercadoria ao longo do ano, e o produtor recebe um preço
fixo em qualquer estação do ano.
Outros parâmetros a serem levados em conta são os fatores exógenos à região, como as
políticas de desenvolvimento, que podem ter forte influência tanto no longo como no curto
prazo. Como a área de estudo faz parte da zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três
Picos, é possível que sejam ampliados programas de incentivo ao uso de práticas agrícolas com
menor impacto ambiental a fim de proteger a bacia hidrográfica do rio Grande, com reflexo
positivo nas áreas agrícolas localizadas na beira dos rios ou em áreas de forte declividade.
Por fim, para a sustentabilidade da agricultura de montanha na região, há demanda para
geração de conhecimentos e tecnologias que contribuam para conciliar a produção econômica
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frente à legislação ambiental, notadamente no que se refere as áreas de preservação permanente,
que considera boa parte dos ambientes de montanha locais como impróprios para cultivo.
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RESUMO: O licenciamento ambiental pode ser considerado um instrumento de gestão para as
organizações, o qual deve ser realizado segundo normas e princípios a fim de torná-lo uma ferramenta
capaz de fiscalizar se a propriedade está em conformidade com a legislação ambiental vigente. Ele deve
ser realizado com intervalos de tempo adequados e analisados cuidadosamente para intensificar os
objetivos, buscando sempre melhorias dos processos produtivos a fim de minimizar os danos ambientais.
Sendo assim, esse artigo tem como objetivo geral analisar qual a importância do licenciamento
ambiental para o desenvolvimento rural sustentável. O método utilizado para este estudo foi à pesquisa
bibliográfica, onde serão utilizados varias fontes bibliográficas, para dar fundamentação teórica à
pesquisa. Com isso, no decorrer do artigo será demonstrado as fases do licenciamento ambiental bem
como os temas relacionados ao desenvolvimento rural sustentável, a fim de identificar como o
licenciamento ambiental tem grande relação com a sustentabilidade, uma vez que o mesmo condiciona
limites e restrições para o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras que, na prática,
levam em consideração e tem como base principal a importância de não agredir o ambiente.
Palavras-chaves: Licenciamento Ambiental. Meio Ambiente. Desenvolvimento Rural Sustentável.

ABSTRACT: Environmental licensing can be considered a management tool for organizations, which
must be carried out according to norms and principles in order to make it a tool capable of monitoring
whether the property is in compliance with the current environmental legislation. It must be performed
at appropriate intervals and carefully analyzed to intensify the objectives, always seeking improvements
of the productive processes in order to minimize environmental damage. Thus, this article aims to
analyze the importance of environmental licensing for sustainable rural development. The method used
for this study was the bibliographical research, where several bibliographic sources will be used, to give
theoretical foundation to the research. Thus, the article will demonstrate the phases of environmental
licensing as well as the themes related to sustainable rural development, in order to identify how
environmental licensing has a great relation with sustainability, since it conditions limits and restrictions
for the development of potentially polluting activities that, in practice, take into account and is based on
the importance of not attacking the environment.
keywords: Environmental Licensing. Environment. Sustainable Rural Development

1. INTRODUÇÃO
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Com os avanços e desafios da atualidade, o desenvolvimento rural das propriedades
apresenta resultados significativos para a economia do país, pois são as atividades agrícolas que
somadas representam a maior parte do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Diante disso,
para que seu desenvolvimento seja gradativo, se tornou essencial à utilização de tecnologias e
ferramentas dentro das propriedades.
Com os avanços das tecnologias e o aumento do desenvolvimento, cresce a utilização
exageradas dos recursos naturais, ocasionando possíveis degradações ambientais, com isso,
uma ferramenta adequada para que tenha um limite na utilização dos recursos naturais a fim de
evitar possível de danos ambientais é licenciamento ambiental.
Diante disso, o licenciamento ambiental é uma importante ferramenta para o
desenvolvimento rural sustentável, pois possui um papel decisivo no processo de tomada de
decisão no que se refere à escolha de melhores meios de produção, buscando o equilíbrio entre
os aspectos econômicos, ambientais e sociais.
Visto isso, este artigo tem como objetivo geral analisar qual a importância do
licenciamento ambiental para o desenvolvimento rural sustentável.
Para conseguir desenvolver este artigo, será utilizado o método da pesquisa
bibliográfica, para dar fundamentação teórica à pesquisa. Com isso, em um primeiro momento
será demonstrado o licenciamento ambiental com suas respectivas fases. Em um segundo
momento serão descritos temas relacionados ao desenvolvimento rural sustentável, para que
nos resultados alcançados ocorra a junção dos dois momentos a fim de identificar que o
licenciamento ambiental tem grande importância ao desenvolvimento rural sustentável, uma
vez que o licenciamento ambiental irá condicionar limites e restrições para o desenvolvimento
de atividades potencialmente poluidoras que, na prática, levam em consideração e tem como
base principal a importância de não agredir o ambiente.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Licenciamento Ambiental
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A preocupação com o ambiente não é de hoje, alguns anos atrás já se pensava na
importância e necessidade de protegê-lo, devido à utilização exagerada de seus recursos
naturais. Foi pensando nisso que surgiu a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n.º 6.938,
de 31 de agosto de 1981.
É importante destacar, que a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n.º 6.938/81,
tem o objetivo conforme seu art. 2º, “[...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana.”
Percebe-se que esta lei vem para garantir a proteção ambiental para evitar e/ou reduzir
os impactos ambientais decorrente do uso inadequado do homem com o meio ambiente. Com
isso, segundo Rosa e Ensslin (2007) citam Gutberlet (1996) que afirma que as questões sobre
impactos ambientais já não se restringem a áreas geográficas isoladas ou a determinados grupos
de pessoas. Com o aumento da população em larga escala, principalmente a partir de meados
do século XX, as possibilidades de esquivar-se totalmente às consequências negativas dos
impactos ficam cada vez mais restritas. Deste modo, se torna imprescindível implementar ações
que possam através das ferramentas de gestão ambiental minimizar impactos advindos das
atividades antrópicas.
Para minimizar esses impactos ambientais, a fim de garantir a melhoria e preservação
ambiental, visando o desenvolvimento socioeconômico e garantindo a qualidade de vida das
pessoas, é importante utilizar dos instrumentos que consta na referida lei, sendo um dele, o
licenciamento, em seu artigo 9º:
Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I

- o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
[...] (LEI Nº 6.938/1981).
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Para compreendermos melhor esse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente,
o Licenciamento ambiental, o Ministério do Meio Ambiente conceitua da seguinte maneira:
Licenciamento Ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente,
estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que tem como objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida. (LEI Nº
6.938/1981).

Já a Resolução Conama n° 237, de 19 de dezembro de 1997, em seu art. 1º, traz o
seguinte conceito:
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras; ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis
ao caso. (CONAMA n° 237/1997).

Contudo, percebe-se que o licenciamento ambiental é um procedimento pelo qual o
poder público, representado por órgão ambientas, libera, fiscaliza e acompanha as atividades
que necessitam de licenciamento ambiental, porém, mesmo sendo de atribuição do Poder
Público, é dever do empreendedor buscar um profissional competente para realizar o seu
procedimento para obtenção do licenciamento ambiental.
De acordo com Milaré (2013), é importante compreender que devido à licença
ambiental ter sua origem da autorização pelo Poder Público, a mesma possui precariedades.
Entende-se desta maneira devido à possibilidade de a licença ser revogada ou cancelada, caso
não sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental responsável
Analisando o contexto, o licenciamento ambiental, além de sua importância para
recuperação e qualidade ambiental, também ocorre a proteção da dignidade da vida, uma vez
que, a qualidade de vida das pessoas podem ser afetadas pela questão ambiental, como por
exemplo a saúde, onde ocorre doenças pulmonares decorrente da qualidade do ar, entre outras,
pois para ter uma qualidade de vida é necessário ter um ambiente ecologicamente equilibrado.
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É importante destacar, que além de terem qualidade de vida, é um direito possuírem o
ambiente equilibrado tanto para si, quanto para as futuras gerações, pois como já consta na
Constituição Federal de 1988, em seu Art, 225. “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
Para que o licenciamento ambiental cumpra seu papel, trazendo melhoria ambiental e
social, é necessário seguir alguns procedimentos, sendo que as fases do licenciamento
ambiental estão descritas, principalmente na Lei n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente e também nas Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do
Meio Ambiente n.º 001/86 e n.º 237/97, que estabelecem procedimentos para o licenciamento
ambiental.
Com base na lei e resoluções descritas acima, o processo de licenciamento ambiental
possui três etapas: a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a licença de Operação
(LO).

2.1.1 Licença Prévia (LP)
A licença prévia é realizada no início do planejamento do empreendimento, ou seja, esta
licença libera apenas a localização da atividade a ser licenciada e estabelece as exigências
técnicas para o desenvolvimento do projeto, mas não autoriza sua instalação.
Nota-se que antes da licença prévia é necessário que tenha o planejamento do
empreendimento, pois é nessa etapa que já é avaliado os impactos que podem vim ocorrer com
sua instalação e com isso ser planejado medidas para preveni-los.
A licença prévia possui grande importância no atendimento ao princípio da precaução,
disposto no inciso IV do artigo 225 da Constituição Federal, pois é nessa fase que: •
são levantados os possíveis impactos ambientais e sociais que empreendimento
poderá causar; • são avaliados tais impactos, em relação à sua abrangência; • são
planejadas medidas que, uma vez implantadas, serão capazes de eliminar ou diminuir
os impactos causados; • são ouvidos os órgãos das esferas competentes; • são ouvidos
órgãos e entidades setoriais, dos quais participam na atuação do empreendimento; •

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

são discutidos com a comunidade local (caso aconteça audiência pública) os impactos
ambientais e respectivas medidas a serem tomadas; • é tomada a decisão a respeito da
viabilidade ambiental, levando em conta a localização e seus prováveis impactos, em
debate com as medidas que podem amenizar os impactos ambientais e sociais.
(MILARÉ, 2013)

Contudo, conforme o Site do Ibama – Ministério do Meio Ambiente, essa Licença
Prévia (LP) emitida “pela Diretoria de Licenciamento Ambiental (Dilic), atesta a viabilidade
ambiental de empreendimentos, aprovando sua localização e concepção e estabelecendo
condições a serem atendidas para a próxima fase”.
2.1.2 Licença Instalação (LI)
Após aprovado a Licença Prévia e o empreendedor ter atendido todas as condições
descritas na mesma, solicita-se a licença de instalação.
Segundo o artigo 8º, § II, da Resolução Conama nº 237, de 1997, “a licença de instalação
autoriza a implantação do empreendimento ou atividade, com a prévia aprovação da descrição
completa das atividades e programas de controle ambiental.” (CONAMA nº237/1997)
Segundo o site do Ibama – Ministério do Meio Ambiente a Licença de Instalação (LI)
“autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade, de acordo com as especificações
constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e condicionantes”.
Percebe-se que é através dessa licença que é autorizado o início das obras, sendo que os
empreendedores deverão seguir as especificações descritas nos planos para seu funcionamento,
o qual constará as medidas de controle ambiental e as exigências cabíveis para reduzir o
máximo possível de danos ao meio ambiente.

2.1.3 Licença de Operação (LO)

É a licença de operação que autorizará o início do funcionamento das atividades
produtivas, porém, a mesma só será concedida após a verificação de que todas as exigências
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solicitadas na licença de instalação foram atendidas. Segundo o site do Ibama – Ministério do
Meio ambiente “A Licença de Operação (LO) autoriza a operação da atividade ou do
empreendimento, após verificar o cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as
medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação.”
A licença de operação, possui três características básica, segundo o artigo 8º, § III, da
Resolução Conama nº 237, de 1997:
1. Conceder após a verificação realizada pelo órgão ambiental, do efetivo
cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores; 2. Possui as
medidas de controle ambiental que irá impor limite para o funcionamento do
empreendimento ou atividade; 3. Especifica as determinações para a operação do
empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório sob a pena de suspensão ou
cancelamento da operação. (CONAMA nº 237/1997)

Percebe-se a importância dos empreendimentos seguirem as determinações constantes
nessas licenças, a fim de manter o controle ambiental, prevenindo futuros danos ao ambiente.
De acordo com o Art. 14 da Resolução CONAMA n.º 237/1997, existe um prazo a ser
cumprido pelos órgãos licenciadores para a emissão de licenças ambientais, o órgão ambiental
competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença
(LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para
a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis)
meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento,
ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de
até 12 (doze) meses.

2.2 Desenvolvimento Rural Sustentável

O conceito de desenvolvimento vem sendo utilizado a nível mundial, devido à busca de
crescimento econômico. Porém, quando se fala em crescimento econômico, muitas vezes
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ocorre a exploração exagerada dos recursos naturais, gerando danos ao ambiente e a toda
sociedade.
Segundo Navarro (2001) o debate sobre “desenvolvimento” foi colocado em evidência
por dois momentos nas últimas décadas no Brasil, sendo que o primeiro ocorreu entre os anos
1950 e 1970. Neste período, impulsionada pelo novo padrão e estilo de vida imposto pelos
países dominantes, a expectativa pelo desenvolvimento estimulou iniciativas em diversas partes
do mundo.
Diante disso, para compreendermos os impactos que esse desenvolvimento tem em
áreas rurais, Navarro (2001) consta que, devido ao grande percentual de população vivendo em
áreas rurais e a relativa participação da agricultura na economia, o desenvolvimento rural
tornou-se de interesse social e político. A concepção de desenvolvimento rural foi conduzida
sob a óptica da modernização, visto que esta época foi marcada pelas inovações tecnológicas,
científicas e de produção, comumente denominada Revolução Verde.
Com o intenso processo de modernização e globalização, as propriedades rurais
brasileiras estão passando por constante etapa de desenvolvimento, buscando agregar cada vez
mais dentro da propriedade tecnologias e informações que dinamizem o processo produtivo.
De acordo com o Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário – INFOCOS (2013) esse
processo provoca transformações significativas dentro das propriedades rurais, trazendo mais
especialização aos agricultores e uma melhoria contínua no ambiente produtivo. O agricultor
necessita de um fluxo de informações que sejam essenciais para a elaboração das estratégias e
facilite na tomada de decisões.
Acrescentando esta linha de pensamento, o INFOCOS (2015, p.439) diz que:
Os agricultores estão vivenciando um universo social de pressão política e de
amadurecimento institucional, de transformações tecnológicas, de profundas
mudanças nas formas de intermediação com o mercado e nas políticas públicas
de desenvolvimento rural. Essas questões se apresentam aos jovens que
necessitam tomar decisões sobre sua permanência (ou não) no meio rural.

Ainda o INFOCOS (2013) descreve que o desenvolvimento rural mostra o processo de
socialização, que acontece entre as interações de grupos de pessoas que estão em constante
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mudança, se moldando no território em que vivem, adaptando-se e aperfeiçoando os meios de
produção. O desenvolvimento está associado as novas práticas, modos de vida diversificados,
sendo assim destaca-se a agricultura familiar, reconhecendo sua capacidade, desenvolvendo
habilidades perante os desafios, e assim tendo oportunidades no meio que estão inseridos.
É importante ressaltar que, o Banco Central do Brasil – BACEN (2018) define
agricultura familiar como uma organização ambiental, econômica, social e cultural onde são
desenvolvidas atividades agropecuárias em estabelecimento rural que são gerenciadas por uma
família, ou seja, predominando a mão de obra familiar, apresentando um papel significativo no
desenvolvimento do país.
Para Magri e Correa (2012) a agricultura familiar já demonstrou de diversas maneiras o
quão importante é para o desenvolvimento socioeconômico do país, garantindo a segurança
alimentar de milhares de pessoas, não só brasileiras, mas também do exterior através da
exportação. Tendo em vista isso, o trabalho do agricultor torna-se essencial no processo de
valorização política, social e cultural do Brasil.
O INFOCOS (2015, p.87) volta a acrescentar que:
Para tratar do desenvolvimento rural torna-se necessário dialogar com a
perspectiva da sustentabilidade, onde as estratégias, as políticas públicas para
o incentivo à produção e a comercialização possam subsidiar uma forma de
desenvolvimento para os espaços rurais, pautada na equidade, na valorização
dos agricultores e dos seus saberes, na diversidade da sua produção, de forma
comprometida com o ambiente e a sociedade.

Contudo,

para

compreendemos

a importância da sustentabilidade para o

desenvolvimento rural, buscando o equilíbrio social, ambiental e econômico, Leff (2005), em
seu discurso sobre o desenvolvimento sustentável consta que foi oficializado e difundido
amplamente com base na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992.
A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) das
Nações Unidas, desenvolveu o conceito de desenvolvimento sustentável em 1987, o qual
definiu que o conceito de sustentabilidade envolve três condições básicas: (1) a condição que
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seja assegurada, pelo menos, a manutenção do bem-estar dos que hoje vivem nas economias
avançadas; 2) o requisito de se dar absoluta prioridade ao atendimento das “necessidades
básicas dos pobres de todo o mundo”; (3) a condição fundamental de que tudo isso seja feito
“sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades
(MUELLER, 1999, p. 514).
Ainda é importante constar que Costabeber e Caporal (2003) elencam como estratégias
de apoio ao desenvolvimento rural sustentável, a opção pela agricultura familiar, a aposta em
novas formas de comercialização e a dimensão local do desenvolvimento. O primeiro ponto
refere-se à questão de que a agricultura familiar tem a real capacidade de alcançar a soberania
e segurança alimentar, pois grande parte do que é produzido permanece nas comunidades rurais
como forma de autoconsumo.
Contudo, segundo Neves (2007) o termo agricultura familiar era relacionado com o
pequeno proprietário rural e algumas vezes pelos camponeses, porém, atualmente, a agricultura
familiar tem adaptado processos tecnológicos para o trabalho e ganhado importância acadêmica
para o desenvolvimento de técnicas que aprimoram e desenvolvam essa atividade.
3. METODOLOGIA

O método utilizado para este estudo foi à pesquisa bibliográfica, onde são utilizados
varias fontes bibliográficas, para dar fundamentação teórica à pesquisa.
Para Vergara (2003), pesquisa bibliográfica é o estudo estruturado, aprimorado com
material teórico publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, material
acessível e disponível ao publico em geral. Através desse método foi possível elaborar o artigo
relacionando o licenciamento ambiental como o desenvolvimento rural Sustentável, sempre
buscando o maior entendimento das atividades, o seu funcionamento, seus pontos fortes e
fracos, suas oportunidades, dificuldades e potencialidades.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

A proteção do ambiente teve um avanço significativo com a publicação da Lei Federal
n.º 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, por trazer em seu escopo o
licenciamento ambiental, o qual se tornou uma ferramenta à proteção e preservação do
ambiente.
Analisadas as principais legislações sobre o tema, nota-se que este instrumento tem
propósito assegurar a adoção de medidas preventivas de controle ambiental nos
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, de forma a conciliar essas
atividades com a sustentabilidade do ambiente nos seus aspectos físicos, socioculturais e
econômicos.
Segundo Andrade (1994) a preocupação com o ambiente foi pressionada pelos
diferentes movimentos sociais organizados e pelo esgotamento dos recursos naturais, a
sociedade capitalista mobilizou nações para propor metas e efetivar tratados que
estabelecessem o equilíbrio do planeta e o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis.
De acordo com Santos (2004) a visão capitalista de desenvolvimento trouxe consigo a
necessidade de ampliar as áreas de plantio agrícola no meio rural, a expansão demográfica, o
desenvolvimento industrial, a exploração de matéria prima e tudo o que contribui para o
desenvolvimento da sociedade, no entanto, sabe-se que é necessário crescer com
responsabilidade sob pena de não haver meio de sobrevivência para as gerações futuras.
Vale lembrar que preservação e conservação possuem conceitos diferentes, enquanto a
conservação prevê a utilização adequada e a manutenção das propriedades fundamentais do
ambiente, a preservação diz respeito a não utilização dos bens naturais. O maior desafio
enfrentado pela sociedade atual é o de manter o planeta Terra apto para a sobrevivência e o
desenvolvimento das futuras gerações. Essa preocupação está fundamentada no grau de
poluição e depredação apresentado em nome do desenvolvimento de tecnologia.
De acordo com Mota (1995) o planejamento rural deve ser pensado a partir de um
diagnóstico das áreas rurais, das microbacias hidrográficas, do manejo dos rebanhos, das
reservas ambientais de cada propriedade. Há que se planejar as edificações rurais (currais,
granjas, casa de máquinas, armazéns, cilos, residências, etc.) de forma a não proporcionar
impacto ambiental. A atividade rural deve ser pensada de forma sustentável e sem interferência
no ambiente natural através de ação educativa das populações rurais, executadas de forma
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intensiva, seguida de avaliação contínua dos resultados vinculados aos insumos e incentivos
pelos órgãos legais responsáveis pelo desenvolvimento regional.
Grisa (2008) demostra a necessidade de planejar as ações humanas em relação ao
ambiente, pois o entendimento de como funcionam os ambientes da natureza e como a vida se
renova e se mantém, implica reconhecer a importância da biodiversidade e das ações humanas
que nela interferem.
Para Engels (1990) o homem é um ser social que se diferencia dos demais animais por
produzir para sua própria sobrevivência. Sendo que essa produção é constante, aperfeiçoada e
especializada, e, portanto, torna possível afirmar que o homem transforma tanto a si mesmo,
quanto a natureza e até mesmo a sociedade em que está inserido. Isso mostra que os recursos
passam a ser cada vez mais extraídos da natureza, por essa razão é necessário que sejam
utilizados de forma racional e segura, para que não ocorra sua escassez ou danos irreversíveis
ao ambiente.
Como exemplo disso, têm-se as propriedades rurais as quais avançam cada vez mais na
utilização dos recursos naturais renováveis ou não, bens até pouco tempo considerados recursos
infinitos, mas que na atualidade são produtos com preços fixados em mercado e, portanto,
necessitam de prevenção ambiental para sua produção.
Diante do aumento da conscientização ambiental, indicam-se as organizações atuarem
de maneira acentuada incorporando a variável ambiental na prospecção de seus cenários e na
tomada de decisão, além de manter uma postura responsável de respeito à questão ambiental,
segundo Donaire (1999).
Para a Cetesb (2008) um mecanismo de prevenção ambiental fundamental para o
desenvolvimento rural sustentável é o licenciamento ambiental que atua numa perspectiva que
pode contribuir para uma melhor qualidade de vida das gerações futuras, torna-se importante
medida que busca garantir medidas preventivas de controle adotadas nos empreendimentos,
preservando a qualidade ambiental, conceito amplo, que abrange desde questões de saúde
pública, até, por exemplo, a preservação da biodiversidade e garantia de um desenvolvimento
econômico sólido.
Segundo Moisés (1999) o conceito de desenvolvimento sustentável tem como princípios
básicos a eficiência econômica, a equidade social, e a qualidade ambiental e está associado à
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ideia de estabilidade, de permanência no tempo, de durabilidade e fornece uma estrutura para a
integração de políticas ambientais e estratégias de desenvolvimento, enxergando as dimensões
econômica, ambiental e social, como indissociáveis.

CONCLUSÃO
Tendo em vista que o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a
preservação e proteção do meio ambiente visa à sadia qualidade de vida para as presentes e
futuras gerações, o licenciamento ambiental é capaz de garantir ao proprietário que suas
atividades são desenvolvidas em conformidade com a legislação ambiental vigente.
Torna-se extremamente necessário um planejamento das atividades rurais buscando
formas de uso e controle dos recursos naturais equilibrando os aspectos sociais, econômicos e
ambientais, sendo que a Legislação Ambiental Brasileira está buscando cada vez mais auxílio
junto à justiça para que ocorra a responsabilidade do infrator perante seus atos ilícitos contra a
natureza.
Portanto, através da legislação civil, constitucional e do direito ambiental, ocorre a
responsabilidade da reparação ao dano ecológico ocasionado pelos danos e crimes ambientais.
Conforme Mueller (199) os limites da natureza ainda são desconhecidos, assim como a
capacidade de regeneração do ambiente, e os limites de degradação que este pode suportar,
antes que ocorram mudanças descontínuas e irreversíveis. Uma estratégia que coloque a
sustentabilidade em primeiro plano deve dar máxima prioridade à defesa da resiliência dos
sistemas ecológicos dos quais a humanidade depende.
O licenciamento ambiental torna-se indispensável para o desenvolvimento rural
sustentável, pois tem o propósito de combater ameaças de danos ao ambiente, que quando
impactado de forma negativa quase nunca é totalmente recuperado.
Após concluir tal estudo, pode-se dizer que o licenciamento ambiental tem grande
relação à sustentabilidade que buscamos nos dias atuais, uma vez que o mesmo condiciona
limites e restrições para o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras que, nas
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práticas, levam em consideração e tem como base principal a importância de não agredir o
ambiente.
Se a atividade rural está licenciada ambientalmente, pode-se afirmar que há
desenvolvimento econômico aliado a preservação da natureza, uma vez que estão sendo
cumpridas as condicionantes impostas pelo próprio licenciamento, que visam combater a
degradação ambiental e promover a melhoria da qualidade de vida da população residente na
área rural.
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TRATAMENTO DE DEJETOS BOVINOS E MACRÓFITA INVASORA Hydrilla
verticillata POR MEIO DE CODIGESTÃO ANAERÓBIA

TRATAMIENTO DE DESECHOS BOVINOS Y MACRÓFITA INVASORA Hydrilla
verticillata A TRAVÉS DE LA CODIGESTIÓN ANERÓBIA
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Resumo
A pecuária é um setor de grande importância para o país, no entanto, esta atividade causa
impactos ambientais como a geração de dejetos que, quando não tratados e dispostos
adequadamente, podem contaminar corpos d'água, provocando o aumento de nutrientes e
proliferação de plantas aquáticas. Para obter um sistema de produção sustentável, a biodigestão
anaeróbica é uma alternativa para o tratamento de resíduos animais, tendo como produtos, o
biogás e o biofertilizante. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial da produção de biogás
a partir da codigestão de dejetos bovinos e a macrófita Hydrilla verticillata, uma planta
subaquática com alta capacidade reprodutiva e que é invasora no Rio Paraná. Os substratos
foram caracterizados mediante análise gravimétrica dos sólidos e a produção de biogás foi
analisada através do Potencial Bioquímico de Metano (PBM). A codigestão produziu até 1173
mL de biogás em comparação com a monodigestão dos dejetos bovinos que produziu 671 mL.
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Abstract
La ganadería es un sector de gran importancia para el país, sin embargo, esta actividad puede
causar grandes impactos ambientales debido a la generación de desechos que, cuando no
tratados y dispuestos adecuadamente, pueden contaminar cuerpos de agua, provocando el
aumento de nutrientes y proliferación de plantas acuáticas. Para obtener un sistema de
producción sostenible, la biodigestión anaeróbica es una alternativa para el tratamiento de
residuos, teniendo como productos, el biogás y el biofertilizante. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el potencial de producción de biogás a partir de la codigestión de desechos bovinos y
la macrófita Hydrilla verticillata, una planta subacuática con alta capacidad reproductiva y
que es invasora en el Río Paraná. Los sustratos se caracterizaron mediante el análisis
gravimétrica de los sólidos y la producción de biogás fue analizada a través del Potencial
Bioquímico de Metano (PBM). La codigestión produjo hasta 1173 mL de biogás en
comparación con la monodigestión de los desechos bovinos que produjo 671 mL.
Key words: codigestión, desechos bovinos, Hydrilla verticillata, biogás

1. INTRODUÇÃO
A

agropecuária é um setor estratégico e de grande impacto no

desenvolvimentoeconômico do Brasil. Dentre os produtos agropecuários, o país
destaca-se na produção de proteína animal (BRASIL, 2018). Embora a alta
produtividade da pecuária promova o desenvolvimento econômico e social, esta
atividade é responsável pela geração de resíduos altamente poluentes, os dejetos dos
animais (MITO et al, 2018).
O crescimento da população mundial resulta na maior demanda por alimentos, água e
energia. Para suprir esse consumo, há o aumento produtivo que, consequentemente, resulta na
maior geração de resíduos que, muitas vezes, não recebem o tratamento e disposição adequados.
(LINS, 2017).
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A bovinocultura é uma das atividades que vem intensificando seu sistema de produção.
Neste sentido, na pecuária intensiva, ocorre a criação de maior número de animais.
Consequentemente, a maior geração de dejetos transforma-se num passivo ambiental, devido
ao seu potencial de contaminar o solo e corpos d’água (BLANCO et al, 2014; MITO et al,
2018). Somado a isto, o aumento exacerbado de nutrientes nas águas pode causar eutrofização
e grande proliferação de plantas aquáticas que podem prejudicar os diversos usos dos corpos
d’água. Segundo POMPÊO (2017), geralmente faz-se a remoção manual ou mecanizada dessas
plantas aquáticas, por ser um método de manejo que gera menor impacto ambiental e pelo
potencial aproveitamento energético da biomassa coletada.
De modo a se obter um sistema de produção mais sustentável, a biodigestão anaeróbica
representa uma importante ferramenta para o tratamento destes resíduos provenientes de
diferentes fontes de matéria orgânica, tendo em vista que, promove a reciclagem dos nutrientes,
produz biofertilizante (gerado ao final da biodigestão) e ainda, gera energia sustentável, por
meio do biogás (COSTA, 2015; LIMA, 2016).
A Hydrilla verticillata é uma planta aquática submersa nativa da Ásia e Austrália e que
devido a sua grande capacidade de dispersão e adaptação, foi capaz de espalhar-se por todo o
globo, chegando inclusive, ao Rio Paraná (onde está situada a Usina Hidrelétrica de Itaipu). A
presença dessa macrófita nos rios, muitas vezes demanda seu manejo e controle para prevenir
os possíveis prejuízos que sua presença pode trazer ao meio ambiente e aos seres humanos
(CHEN et al, 2016; BIANCHINI et al, 2010).
A Hydrilla verticillata é considerada uma importante “erva daninha aquática” no
mundo, por conta da sua capacidade em produzir elevada quantidade de biomassa. De modo
que, esta macrófita tem potencial para causar desequilíbrios ecológicos; obstrução de canais de
coleta e distribuição de água e trazer prejuízos à navegabilidade e à geração de energia por
hidrelétricas (CHEN et al 2016; BIANCHINI et al, 2010; LINS, 2017).
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Este trabalho pretende estudar o aproveitamento da biomassa da macrófita invasora
Hydrilla verticillata no Rio Paraná e dos dejetos de bovinos para a produção de biogás, a partir
da sua codigestão.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A

biodigestão anaeróbica (BA) consiste numa série de processos biológicos

queocorrem na ausência de oxigênio, na qual, uma comunidade de microrganismos atua
de modo a converter matéria orgânica complexa em biogás e biofertilizante. O biogás é
composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), mas também
de traços de ácido sulfídrico (H2S), amônia (NH3), hidrogênio (H2) e vapor d’água. A
mistura destes gases constitui o biogás, um recurso energético renovável com diversas
aplicações, como a produção de energia térmica, por meio de sua queima ou mesmo
elétrica e que, por conta disto, possui elevado valor de mercado (COSTA, 2015; LIMA,
2016; MATA-ALVAREZ et al, 2014). Portanto, a utilização de processos metabólicos
de microrganismos anaeróbios para degradação da matéria orgânica é considerada uma
importante ferramenta para o tratamento de resíduos orgânicos, tais como os dejetos de
animais (COSTA, 2015; LIMA, 2016; MATAALVAREZ et al, 2014) e macrófitas.
A BA pode ser dividida em 4 etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e
metanogênese. A primeira etapa consiste na hidrólise do substrato em substâncias mais simples.
A segunda etapa, a acidogênese, os ácidos graxos, peptídeos e polissacarídeos (resultantes da
hidrólise) são usados como substrato por microrganismos fermentativos para produzir ácidos
orgânicos. Na acetogênese, ocorre a conversão dos ácidos orgânicos em acetato. Na última
etapa, há a produção de metano, que pode ocorrer de duas formas: por meio da clivagem de
moléculas de acetato ou por meio da redução do dióxido de carbono e hidrogênio, formando
metano e água (MATA-ALVAREZ et al, 2014; LINS, 2017).
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A eficiência da BA é influenciada por vários parâmetros operacionais: temperatura, pH,
tempo de retenção hidráulica (TRH), configuração do biodigestor, condições de mistura,
características da matéria orgânica, entre outros. A caracterização físico-química dos substratos
e dos possíveis cossubstratos também é fundamental para determinar a quantidade e qualidade
dos resíduos a serem adicionados ao biodigestor, tendo como objetivo a produção do biogás
(MATA-ALVAREZ et al, 2014; LINS, 2017).
A análise do pH influencia em todo o sistema microbiológico, sendo fundamental manter
os valores aproximados entre 6,0 e 8,0, que é faixa em que os microrganismos metanogênicos
produzem o metano. Já a análise dos sólidos totais é feita para quantificar toda a matéria
presente na biomassa, que não é água e os sólidos voláteis representam o material carbonáceo
que é potencialmente biodigerido e transformado em biogás (MATA-ALVAREZ et al, 2014;
LINS, 2017).
Para implementar e otimizar a biodigestão anaeróbica, faz-se necessário um amplo
estudo nesse processo, como caracterizar a matéria orgânica e os seus parâmetros operacionais
(pH, temperatura, entre outros), para que assim, seja possível identificar e corrigir as falhas no
processo (SILVA, SANTOS & GOMES, 2014; MATA-ALVAREZ et al, 2014). Neste sentido,
a codigestão anaeróbica de substratos é uma alternativa para otimizar a produção de biogás e
conteúdo de metano, uma vez que, a mistura de substratos pode favorecer as interações
microbianas, através da promoção do equilíbrio da umidade, dos macro e micronutrientes; além
da diluição de compostos inibidores ou tóxicos. Por esse motivo, em comparação com a
biodigestão de substrato único, a busca por cossubstratos vem sendo estudada para promover a
viabilidade de plantas de produção de biogás (MATAALVAREZ et al, 2014).
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A

coleta das macrófitas (Hydrilla verticillata) foi feita no lago de Itaipu (na

região do Refúgio Biológico Bela Vista) e os dejetos bovinos foram coletados em uma
pequena propriedade rural, na cidade de Foz do Iguaçu. Os experimentos de biodigestão
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anaeróbica foram realizados entre 01 de novembro de 2018 e 20 de maio de 2019, sendo
que, cada experimento teve 40 dias como tempo de retenção hidráulica (TRH).
Após a coleta das macrófitas, realizou-se a identificação das mesmas, de acordo com as
características morfológicas da Hydrilla verticillata descritas por GETTYS & ENLOE (2016),
em seguida, estas foram secadas ao sol. Antes do ensaio de potencial bioquímico de metano
(PBM), o inóculo (dejetos de bovinos e suínos que já passaram pela biodigestão anaeróbica) e
os substratos (dejetos de bovino e macrófita) foram submetidos a análise gravimétrica dos
sólidos seguindo a metodologia estabelecida no Standard Methods for the Examinationof Water
and Wastewater (APHA/AWWA/WER, 2005). Essa metodologia baseia-se essencialmente na
secagem das biomassas em estufa a 105º C até obtenção de massa constante para determinar os
sólidos totais, posteriormente, realiza-se a calcinação em forno mufla a 550º C até que obtenhase massa constante para determinação dos sólidos voláteis.
Os testes do Potencial Bioquímico de Metano (PBM) foram realizados em batelada e em
triplicata, incubados sob temperatura mesofílica (37,5 ± 1,0 °C). O aparato experimental foi
adaptado de LIMA & FRANKENBERG (2010), que consiste em biodigestor, gasômetro e
coletor de líquido deslocado pela produção de biogás, tal como ilustrado na Figura 1. Os
biodigestores (kitassatos de 500mL) foram conectados com mangueira (3/8" de diâmetro) ao
gasômetros, para coleta do biogás (frascos mariotte de 1L), e a proveta (250mL) para coleta do
líquido selante deslocado.
Figura 1: Esquema do aparato experimental (Adaptado: LIMA & FRANKENBERG, 2010).
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Nos frascos mariotte, utilizou-se uma solução de carbonato de sódio, ácido sulfúrico e
água destilada, para formar uma solução selante, isto é, para impedir que os gases gerados nos
reatores fossem solubilizados no meio líquido. A solução também serviu para medir a
quantidade de gás produzido por meio do deslocamento do volume da solução para as provetas.
A solução foi feita com as seguintes proporções: para cada 1000mL de água destilada foram
adicionados 74,08g de carbonato de sódio (Na2CO3) e 30 mL de ácido sulfúrico (H2SO4), sendo
um meio adaptado de LYSON et al (2011).
As quantidades de substratos adicionados foram calculadas com as equações de 1 a 4,
considerando um teor de massa seca de 9% de substratos (MICALLI JUNIOR et al, 2009).
Equação 01:
Es = (K . W)/100
Equação 02:
Es = Esd + Esm
Equação 03:
Eu= (ES/ST) . 100
Equação 04:
A = W - Eu
Sendo que:
W= Massa do substrato que será adicionada no biodigestor;
Es= Massa seca de substratos que deverá ser adicionada em W;
Esd = Massa seca de dejetos bovinos que deverá ser adicionada em W;
Esm = Massa seca de macrófita que deverá ser adicionada em W;
K = Porcentagem de sólidos totais que se pretende colocar em W;
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ST = Porcentagem de sólidos totais contidos na amostra;
Eu= Massa de amostra fresca para se obter W;
A= Massa da solução tampão que deve ser misturada com Eu para se obter W;
Foi adicionada uma solução tampão para homogeneizar os substratos no biodigestor e
prevenir a acidificação do meio, sendo essa solução composta por bicarbonato de sódio
(NaHCO3) 11g/L de água destilada, recomendada por O'SULLIVAN et al (2010).
O inóculo utilizado na digestão, é constituído de uma mistura de dejetos bovinos e suínos
que já passaram pela biodigestão anaeróbica. O inóculo foi previamente aclimatado por 7 dias
na temperatura de 37,5 ± 1,0 °C. A quantidade de inóculo adicionada, equação 05 (COSTA,
2015), foi aquela para se obter uma razão de 2:1 (inóculo:substratos), com base nos sólidos
voláteis e de acordo com a normativa alemã VDI 4630.
Equação 05:
MassadoinóculoxSV doinóculo
2=
MassadosubstratoxSV dosubstrato
As medidas de pH das misturas dos substratos a serem biodegradados, foram feitas com
medidor digital, no início e ao final do experimento, de acordo com a metodologia VDI 4630.
Os biodigestores foram incubados com 70 g de amostra, contendo cerca de 9% de sólidos
totais (massa seca) de substratos. A Tabela 1 indica as massas de dejeto bovino, macrófita,
tampão e inóculo adicionados em cada biodigestor:
Tabela 01: Quantidade de substratos adicionados a cada digestão.
Experimento

Dejeto bovino
(g)

Macrófita
(g)

Solução tampão
(g)

Inóculo
(g)
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1
2
3
4

21,78
32,68
21,78
-

2,38
2,38
-

45,84
37,32
45,84
-

175,00
175,00

Para garantir o ambiente anaeróbico, antes de iniciar os ensaios, foi inserido gás
nitrogênio no headspace dos frascos. Durante o período dos testes, uma vez ao dia, foi realizado
a agitação manual dos frascos, de modo que, fosse assegurada a mistura completa do material
que estava sendo fermentado, evitando-se, assim, a formação de camadas de espuma
(ALENCAR, 2017).
As leituras do volume do biogás foram realizadas mediante o deslocamento de volume
de líquido da proveta. Os testes foram encerrados após 40 dias de experimento, quando o
volume diário produzido atingiu 1% ou menos do total acumulado de biogás, de acordo com a
VDI 4630.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise gravimétrica dos sólidos da Hydrilla verticillata secas, descritos
na Tabela 1, estão de acordo com aqueles da literatura (CHEN et al, 2016 e WISE et al, 1979).
Os valores dos sólidos dos dejetos bovinos apresentaram variações com relação àqueles da
literatura (LINS, 2017 e MICALLI JUNIOR et al, 2009) justificado pela heterogeneidade dos
dejetos (WEBER et al, 2014) na natureza. Foram avaliados os sólidos totais e voláteis das
amostras de inóculo e daquela para codigestão de dejeto bovino e macrófita (D:M) na proporção
de 2:1, em massa.

Tabela 02: Percentual de sólidos totais e voláteis (base seca) dos substratos dejeto bovino,
Hydrilla verticilata, dejeto:macrófita – 2:1 e do inóculo.
Amostra

Sólidos Totais

Sólidos Voláteis

(%)

(%)
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Dejeto bovino

19,3 ± 0,2

77 ± 2

Hydrilla verticillata

88,4 ± 0,8

71 ± 3

Inóculo

2,64 ±0,09

62,3 ± 0,4

D:M (2:1)

8,87 ±0,7

77,90 ±0,5

As medidas de pH foram avaliadas no início da biodigestão e ao final de 40 dias, tempo
de retenção hidráulica (TRH) e são apresentadas na Tabela 3. Mesmo não havendo ajuste inicial
do pH para a faixa ótima dos microrganismos metanogênico, pH entre 6,0 e 8,0 (MATAALVAREZ et al, 2014), os valores obtidos podem ser considerados adequados ao tratamento
da biodigestão, conforme resultados de produção de biogás apresentados a seguir. Os valores
de pH se mantiveram relativamente constantes, indicando que a solução tampão foi eficiente no
processo, evitando a acidificação do meio (O'SULLIVAN et al, 2010) e prejudicando a ação
dos microrganismos durante a digestão. Exceção foi observada no inóculo que apresentou
valores de pH final superior ao inicial indicando que na sua digestão pode haver a formação de
hidroxilas (MATTER et al, 2017).
Tabela 03: Valores de pH dos biodigestores.
Experimento

pH inicial

pH final

1

8,8 ± 0,1

8,4 ± 0,4

2

8,4 ± 0,2

7,5 ± 0,3

3

8,6 ± 0,1

8,0 ± 0,2

4

8,2 ± 0,2

8,6 ± 0,2

A produção de biogás foi avaliada por 40 dias e os resultados são apresentados na Figura
2. Ao final da biodigestão (TRH), no Experimento 1, aquele com dejeto bovino e macrófita, foi
produzido 1,12 L de biogás, no Experimento 2, aquele apenas com dejeto bovino, foi produzido
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0,67 L, no Experimento 3, aquele com dejeto bovino, macrófita e inóculo, foi produzido 1,17 L
de biogás. O Experimento 4, aquele com inóculo apenas, foi feito para controle e produziu 0,06
L de biogás. Observa-se que a codigestão do dejeto bovino e da macrófita fornece quantidade
superior de biogás comparativamente a digestão do dejeto bovino indicando que a presença de
uma maior diversidade de microrganismo no meio reacional favorece a digestão. Além disso, a
adição do inóculo na codigestão promove a aceleração do processo de digestão, fazendo com
que ele atinja seus valores máximo de produção em um número de dias menor. Observou-se,
também, que a codigestão com o inóculo promoveu a antecipação do máximo da produção no
10o dia. A partir deste dia, a inclinação da curva de volume de biogás produzido por tempo foi
significativamente menor que no início do processo. Por fim, o inóculo sozinho não contribuiu
significativamente na quantidade de biogás formado, atuando apenas como catalisador do
processo (SILVA, 2015).

Figura 02: Produção acumulada de biogás

Produção média acumulada de biogás (mL)
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5. CONCLUSÕES
A produção do biogás a partir da codigestão dos dejetos bovinos e da macrófita Hydrilla
verticillata é favorecida.
A adição do inóculo favoreceu a digestão anaeróbia, acelerando a degradação da matéria
orgânica, antecipando o máximo da produção de biogás e o tempo de retenção hidráulica para
28 dias.
A adição do agente tamponante manteve o meio reacional em pH apropriado para a
biodigestão.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS
AGROECOLÓGICAS E O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES E
PRODUTORES: UM ESTUDO DE CASO
EVALUATION OF THE PRODUCTION PROCESS OF ORGROECOLOGICAL
HORSES AND THE BEHAVIOR OF CONSUMERS AND PRODUCERS: A CASE
STUDY
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Resumo
O objetivo foi, avaliar a satisfação dos consumidores dos alimentos agroecológicos
comercializados em feiras, e a viabilidade econômica da produção de hortaliças. O estudo foi
desenvolvido no município de Dourados, MS, em duas etapas: 1-visitas in loco em duas
propriedades rurais, 2-questionários de avaliação de satisfação de consumidores e
produtoresfeirantes em quatro feiras: UFGD, e nos bairros: Parque dos Ipês, Parque Alvorada
e Izidro Pedroso. Aplicou-se a SWOT para avaliação da comercialização e produção de alface.
Verificou-se a viabilidade econômica com os seguintes indicadores: Taxa Interna de Retorno,
Payback e Valor Presente Líquido. Coletou-se 38 questionários com os consumidores e 9 com
os produtores que atuam nas feiras. Realizou-se a análise descritiva, utilizando-se o programa
SPSS. Os consumidores pedem diversificação dos produtos, porém falta mão de obra. A
viabilidade da produção, apresentou custo elevado, o que tornou o investimento viável porém
pouco rentável.
Palavras-chave: agricultura conservacionista, sustentabilidade ambiental, viabilidade
econômica, satisfação de consumo.
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Abstract
The objective was to evaluate one of the vitamins of agroecological foods marketed in fairs and
an economic viability of the production of vegetables. The study was developed in the city of
Dourados, MS, in two stages: 1-on-site visits in two locations, 2-questionnaires to evaluate
customer satisfaction and producers of fairs in four fairs: UFGD, and in the neighborhoods:
Ipês Park , Parque Alvorada and Izidro Pedroso. Applicable to SWOT for marketing evaluation
and lettuce production. An economic viability was verified with the following indicators:
Internal Rate of Return, Payback and Net Present Value. We collected 38 questionnaires with
consumers and 9 with those who work at the fairs. A descriptive analysis was performed using
the SPSS program. Consumers are asking for product diversification, although there is a
shortage of labor. A viability of production has emerged as a profitable investment.

Key words: conservationist agriculture, environmental sustainability, economic viability,
consumer satisfaction.
1.INTRODUÇÃO
Por agricultura orgânica entende-se o uso de práticas específicas, mediante a otimização
do uso de recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural
das comunidades rurais descritas na Lei de Agricultura Orgânica nº 10831/2003. Entretanto,
esta vai muito além de práticas de uso do solo e cultivo de plantas, envolve o conhecimento do
produtor sobre a região e a demanda por alimentos desta natureza (PRIMAVESI et al.; 2008;
ASSIS; ROMEIRO, 2002; SANTOS et al.; 2012).
Assim, são selecionados para o cultivo em meio às técnicas ditas: orgânicas,
biodinâmicas, ecológicas, natural entre outras (Lei nº10831/2003), os produtos que se adaptam
às condições edafoclimáticas da região (LOSS et al., 2015), bem como ao hábito de consumo
da população (ASSIS; ROMEIRO, 2002; CASSOL; SCHNEIDER, 2015).
Nesse sentido, o hábito alimentar da população brasileira está evoluindo em busca de
produtos in natura cada vez mais saudáveis e livres do uso excessivo de insumos agrícolas
(ANDRADE; BERTOLDI, 2012; SOUZA, et al., 2000), o que coincide com a produção de
alimentos em meios de produção orgânica e conservacionista, que em muitos casos são
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provenientes do pequeno produtor e da Agricultura Familiar (FEIDEN et al., 2002; Loss et al.,
2015; VRIESMAN et al, 2012).
Os alimentos in natura agroecológicos estão disponíveis geralmente em feiras, porém
podem ser encontrados facilmente em redes de supermercados, embora neste último seja
exigida

a

certificação

de

produtos

agroecológicos

para

sua

comercialização

(AGROECOLÓGICOS BRASIL, MAPA- instrução normativa nº 46/2011), o que faz com que
os produtores familiares ainda em processo de certificação fiquem restritos a comercialização
de seus produtos em feiras da cidade e região (VRIESMAN et al., 2012).
Na maior parte dos casos os produtos agroecológicos oferecidos aos consumidores em
feiras abrangem as hortaliças como: alface (Lactuca sativa), couve manteiga (Brassica
oleracea), rúcula (Eruca vesicaria), agrião (Nasturtium officinale), almeirão (Cichorium
intybus intybus), repolho (Brassica oleracea var. capitata) raízes: beterraba (Beta vulgaris
esculenta), batata doce (Ipomoea batatas), cenoura (Daucus carota), gengibre (Zingiber
officinale), frutas: mamão (carica papaya), banana (Musa spp.), frutos nativos e temperos:
salsinha (Petroselinum crispum), cebolinha (Allium schoenoprasum), hortelã (Mentha). Já nos
supermercados além dos produtos comuns em feiras encontram-se também os grãos, cereais,
cafés, carne bovina e até mesmo produtos processados como biscoitos e farinhas, porém, todos
proveniente de grandes empresas agrícolas que apresentam o certificado de agroecológicos
(ORGANICNET, 2019; VRIESMAN et al., 2012; GUIVANT, 2003).
No entanto, a diversidade de produtos agroecológicos ofertados para o consumidor pode
ser ampliada. O mecanismo de demanda e oferta de produtos agroecológicos para uma região
não é bem claro, ou seja, será que é controlada pela demanda de produto, pela oferta de matéria
prima ou das políticas públicas de incentivo, que padronizam o alimento produzido? Sendo
assim, estudos com a finalidade de esclarecer o viés presente na produção e consumo de
produtos agroecológicos em nível local, regional e nacional são necessários (SOUZA et al.,
2012; CASSOL; SCHNEIDER, 2015).
Diante do exposto o presente estudo tem por objetivo, avaliar a satisfação dos
consumidores a respeito dos alimentos agroecológicos comercializados em feiras, como
também analisar a viabilidade econômica da produção de hortaliças orgânicas em propriedades
rurais em Vila Vargas pertencente ao município de Dourados, MS.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no município de Dourados, MS, em duas etapas: 1- visitas in
loco em duas propriedades rurais do distrito de Vila Vargas, pertencentes a jurisdição de
Dourados pra levantamento de dados sobre a produção orgânica de alimentos e 2- aplicação
de questionários de avaliação de satisfação de consumidores e produtores em quatro feiras
distintas, situadas no campus da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, e nos
respectivos bairros: Vila Tonani I (Parque dos Ipês), Parque Alvorada e Izidro Pedroso.
Estabeleceu-se, preliminarmente, que a atividade agrícola, praticada: o cultivo e
comercialização de hortaliças agroecológicas, seriam avaliadas a partir Análise SWOT,
ferramenta amplamente utilizada no planejamento estratégico, para analisar as Forças
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats),
(GÜL, 2008), sendo sua finalidade a identificação e avaliação de forças e fragilidades que
constituem o ambiente interno; e as ameaças e oportunidades presentes no ambiente externo
(SUH; EMTAGE, 2005) de um meio de produção.
A segunda etapa do estudo, consistiu em analisar a viabilidade econômica da produção
de alface agroecológico nas propriedades rurais, em razão deste ser o produto mais
comercializado nas feiras.
Por fim, a terceira etapa, realizou-se um estudo mercadológico com os consumidores,
por meio da aplicação de questionários semi estruturados, adaptado de Salzmann (2013). Para
isso, a coleta de dados ocorreu em quatro feiras da cidade Dourados-MS, e a seleção das
respondentes obedeceu a dois critérios principais: ser consumidor e produtor-feirantes de
hortaliças orgânicas.
Para a seleção inicial dos consumidores, utilizou-se a amostragem de conveniência,
considerando no caso como potenciais respondentes da pesquisa, os consumidores que
realizavam suas compras nas barracas destinadas à produtos agroecológico. Carmo e Ferreira,
(2008) explicam que a amostragem de conveniência, é um método não-probabilístico, por meio
do qual o pesquisador entrevista as pessoas que estão ao seu alcance. No que se refere aos
produtores-feirantes, coletou-se dados com todos os feirantes que comercializam produtos
agroecológicos nas respectivas feiras.
O questionário aplicado aos consumidores, avaliou o perfil dos respondentes a partir
de questões que identificaram as características socioeconômicas como: gênero, idade,
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escolaridade, frequência de compras e o motivos de aquisição de alimentos agroecológicos. Já
o questionário aplicado aos produtores-feirantes compreendeu duas etapas principais:
levantamento do perfil do produtores-feirantes entrevistados (gênero, idade, escolaridade) e
informações sobre a produção e a comercialização de hortaliças nas feiras (opção por trabalhar
com produtos agroecológicos, experiência média em anos na agricultura orgânica, mão-de-obra
utilizada, principais dificuldades, produtos e produção).
Por fim, a coleta totalizou 38 questionários com os consumidores e 9 com os produtores
agroecológicos que atuam nas feiras do município. Os dados obtidos foram submetidos à
análise descritiva, utilizando-se o programa Statistical Package for the Social Science – SPSS,
(IBM SPSS) 2019. Já as argumentações provenientes das questões abertas, que não permitiram
a este tratamento, foram inseridas para a discussão do estudo.
Para verificar da viabilidade econômica da produção de alface agroecológico utilizouse
indicadores de viabilidade econômica, como: a Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback e o
Valor Presente Líquido (VPL). A Taxa Interna de Retorno (TIR). Segundo Rêgo (2008), a Taxa
Interna de Retorno é uma taxa de desconto que torna nulo o valor atual líquido do investimento,
ou seja, é uma taxa que diz se o valor inicialmente investido será recuperado de forma
satisfatória para que o mesmo possa ser feito, quanto mais elevada a TIR, mais promissor se
mostra o investimento. Já o Payback utiliza a viabilidade econômica do investimento em
unidade de tempo, a técnica avalia o tempo de retorno do investimento (BRUNI, 2008). E, o
Valor Presente Líquido (VPL), é uma técnica utilizada para calcular o orçamento de capital,
com o intuito de estabelecer a diferença entre o valor presente dos pagamentos futuros
descontados em uma taxa apropriada e o desembolso inicial requerido pelo projeto de
investimento. Quando o VPL é positivo sugere que o projeto é viável para a taxa de desconto
empregada, se o resultado for negativo significa que o projeto deve ser rejeitado.
A vantagem desta técnica em comparação às técnicas anteriores, é que ela reduz o risco
da adoção de resultados equivocados em projetos mutuamente eliminatórios, deste modo a
análise por esta ótica é mais confiável e segura. Portanto, o VPL é considerado o melhor método
de seleção de projetos, desde que seja calculado perfeitamente (GITMAN, 2010;
CAVALCANTE, 2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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3.1 Análise Swot
O Quadro 1 apresenta os principais fatores SWOT que influenciam direta ou
indiretamente a produção e comercialização de produtos agroecológicos.
As forças evidenciadas nas propriedades rurais estão relacionadas a sustentabilidade
ambiental, a disponibilidade de matéria orgânica oriunda da própria propriedade, as
características do local, bem como, a infraestrutura física básica (luminosidade, irrigação,
estufas), o que favorece a produção de diferentes hortaliças durante o ano todo.
Outro ponto positivo é a qualidade dos alimentos ofertados e ainda, a venda direta de
alimentos em várias feiras da cidade, o que gera ganhos tanto aos produtores quanto para os
seus clientes. Portanto, o contato direto entre produtor e consumidor, sem atravessadores,
contribui para uma melhor geração de renda, confiabilidade do cliente, valorização do pequeno
produtor rural e o desenvolvimento da produção agroecológica na região (CASSOL;
SCHNEIDER, 2015).

Quadro 1. Análise SWOT da produção de hortaliças agroecológicas das propriedades rurais
de Vila Vargas, pertencente ao município de Dourados,MS .

Dentre as principais fraquezas que influenciam a produção e comercialização de
hortaliças agroecológicas nas propriedades rurais visitadas, destaca-se a falta de mão de obra,
sendo predominante a mão-de-obra familiar e mais especificamente a figura feminina no cultivo
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e cuidado das hortas. O problema inerente à falta de mão de obra sobrecarrega os produtores
rurais limita a produção em maior escala, pois o produtor está envolvido desde as etapas da
produção até a comercialização dos produtos. Além disso, a padronização de preços (prática
comum nas feiras de Dourados), a falta de planejamento da produção, gestão dos custos e as
dificuldades no processo de certificação limitaram os pequenos produtores a alcançar novos
mercados e, assim, obter aumentos na renda familiar.
As principais oportunidades identificadas para o fortalecimento da produção e
comercialização de alimentos agroecológicos deveu-se a maior demanda por produtos livre de
agroquímicos (insumos fitossanitários), a diversificação da produção para atender a demanda
dos consumidores e garantir a oferta de produtos de qualidade durante o ano todo e, além disso,
a busca por novos mercados que podem agregar valor ao produto agroecológico, uma vez que
este se diferencia do produto convencional em razão do modo de produção das culturas.
As principais ameaças identificadas são: a perecibilidade dos produtos hortícolas, o
ataque de insetos e pragas, a exposição a agroquímicos, uma vez que, há diversas lavouras na
região que fazem o uso de pesticidas e fungicidas para o controle de pragas e doenças. Dessa
forma, todos estes fatores podem comprometer a produção, foi verificada a necessidade de
melhoria das barreiras verdes de proteção. Finalmente, percebeu-se que, os produtores
agroecológicos precisariam se adequar à legislação brasileira e as ameaças que, porventura,
podem comprometer a produção.

3.2 Análise da viabilidade econômica da produção da alface agroecológica
Analisando a Viabilidade Econômica da produção de alface agroecológica do município
de Dourados - MS, foi obtida uma produtividade de 111 maços de alface por 10 m², Cada
unidade de alface é comercializada ao valor de R$ 3,00 nas feiras do município. Neste cenário,
a receita bruta determinada foi de R$ 333,00 por canteiro de produção com o custo de cultivo
equivalente a R$ 86,56. Desta maneira, o sistema agroecológico apresentou-se
economicamente viável obtendo uma taxa interna de retorno (TIR) de 74% e uma receita líquida
(RL) de R$ 246,44 (Tabela 1).
A variável que mais onerou o custo de produção da alface foi a mão de obra, o que
representou 45,49% dos custos de produção, seguido pelos insumos (30,12%) e pela Irrigação
(15,60%) (Tabela 1). Ao efetuar o estudo comparativo com o sistema convencional
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(AGRIANUAL, 2018), notou-se que de modo semelhante ao ocorrido no sistema
agroecológico, o fator que mais influenciou os custos de produção foi às despesas com mão de
obra. Vale ressaltar que em produção agroecológica a maior parte das etapas de produção se
não todas, são realizadas manualmente.
As operações manuais em sistema de produção agroecológica são significativas devido
a maior demanda por tratos culturais como; controle manual de plantas espontâneas, adição de
resíduos vegetais como cobertura de solo para proteção e retenção de umidade, além da
aplicação e incorporação de composto agroecológico no solo (adubo orgânico), o que eleva os
valores para o cálculo de horas-homens para a execução das operações de cultivo no sistema
agroecológico. Já no sistema convencional, a mão-de-obra utilizada destina-se principalmente
para a operação de máquinas, o que reduzem drasticamente o custo da hora-homem, que onera
o custo de produção em R$67,96, conforme dados disponíveis na Agrianual (2018). Desse
modo, torna-se claro que, no sistema agroecológico de produção, as operações manuais e a
utilização dos insumos internos são os diferenciais.
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Tabela 1. Análise economia para a produção de alface agroecológica nas propriedades de Vila
Vargas, pertencentes ao município de Dourados, MS.
Para FEIDEN (2001) a reutilização de elementos internos da unidade produtiva se torna
bem caracterizado, quando se inclui no Custo Operacional Efetivo (COE) o Custo da Força de
Trabalho empregada, mesmo que ela não se constitua em desembolso externo (no caso de força
de trabalho familiar), pois, como já citado anteriormente, essa cultura destina-se principalmente
a pequenos produtores rurais, cuja mão-de-obra é familiar.
Neste custo não foi inserido custos valores gastos com certificação, pois, na região, os
agricultores familiares adotam apenas a certificação sócio participativa em rede ou
comercializam seus produtos diretamente ao consumidor, sem certificação, garantido pela Lei
no 10.831, de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2008). Assim, a partir do exposto se torna
notório que os produtores da região invistam em equipamentos facilitadores de produção
(rotoencanteirador), reduzindo o tempo de trabalho para produção de alface em 10 m² e,
consequentemente, incremento em número de maços de alface produzidos para a
comercialização assim sendo necessário um maior empenho da associação de produtores para
aumentar a produção de forma mais eficiente e lucrativa.

3.3 Perfil dos consumidores nas feiras do município de Dourados,MS
A tabela 2 apresenta a caracterização dos consumidores de hortaliças agroecológicas do
município de Dourados- MS, exceto os bairros Parque Alvorada e Campos da UFGD que
apresentaram semelhanças no consumo bem como os produtos eram comercializados pelos
mesmos produtores-feirantes dos demais bairros.
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Tabela 2. Dados das entrevistas realizadas com os consumidores de dois bairros do município
de Dourados, MS: Parque dos Ipês e Izidro Pedroso.

Descrição

Parque Izidro
dos
Ipês Pedroso
Gênero

Masculino
Feminino

33,30% 54,50%
66,70% 45,50%

Parque
dos

Izidro
Pedroso

Descrição
Ipês
Preços dos
produtos
Mediano66,70%
Barato 33,30%

45,50%
54,50%
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Idade dos consumidores

Aparência das verduras e frutas

De 30 a 40 anos

33,30%

0

De 40 a 50 anos

50,10%

18,20%

De 50 a 60 anos

16,70%

18,20%

De 60 a 70 anos

0

27,20%

Acima de 70 anos

0

36,40%

Ótimo 50% 36,40% Bom 50% 45,50% Regular 0
18,10%
Variedades de produtos in natura

Escolaridade
Não informou a
escolaridade

16,60%

9,10%

Ensino Fundamental
Incompleto

0

36,40%

Ótimo

0

18,10%

Bom

50%

54,50%

Regular

50%

18,20%

Ruim

0

9,20%

Diversificação de produtos agroecológicos da
Nível de satisfação dos consumidores
feira

Ensino Fundamental
Completo

0

18,20%

Ensino Médio Completo

0

9,10%

Superior Completo

50,0%

18,20%

Especialização

0

9,00%

Pós Graduação Strictu
Sensu

33,40%

0

Principais motivos de aquisição de alimentos
agroecológicos

Muito Satisfeito

0

18,20%

Satisfeito

16,70%

54,50%

Pouco Satisfeito

83,30%

27,30%

Ótimo

0

27,30%

Produtos saudáveis

66,70%

81,80%

Bom

50,00%

45,50%

Produto de boa qualidade

16,70%

9,10%

Regular

50,00%

18,20%

16,60%

9,10%

Ruim

0

9,00%

Produtos sem agrotóxico

Os resultados mostraram uma maior participação de consumidores do gênero feminino
as feiras avaliadas. No entanto, para a feira do bairro Izidro Pedroso houve participação
masculina significativa (±54%) na compra dos produtos agroecológicos (Figura 2).

Figura 2. Gênero e idade dos consumidores de produtos agroecológicos do município de
Dourados- MS.
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No que se refere à faixa etária dos consumidores entrevistados houve maior participação
de pessoas com idades entre 40 a 50 anos, esta faixa etária busca alimentos cada vez mais
saudáveis devido seus hábitos alimentares provenientes dos saberes passados de geração a
geração, bem como para a promoção de longevidade devido a melhora qualidade de vida que a
alimentação saudável pode proporcionar, como redução de diabetes e colesterol (CASSOL;
SCHNEIDER, 2015) (Figura 2).
Consumidores com maior níveis de escolaridade ou seja, titulação de graduação e
pósgraduação, apresentaram maior interesse e conhecimento sobre os produtos agroecológicos
relacionando os a alimentos saudáveis e de bem estar. Entretanto, entre os bairros, houve
pequena diferença de escolaridade entre os consumidores sendo que os mais graduados estão
no Parque dos Ipês e os que apresentaram de forma geral o ensino fundamental completo
(36.40%) e alguns o ensino superior (18,20%) estão no bairro Izidro Pedroso. É importante
ressaltar que o último bairro citado se localiza na subperiferia do município. Apesar da
diferença de escolaridade entre os bairros, os consumidores consultados deram preferência para
a compra de produtos agroecológicos, pois os mesmos relatavam que eram mais saudáveis
(Figura 3).

Figura 3. Escolaridade dos consumidores de produtos agroecológicos no município de
Dourados, MS.
Conforme Figura 4, dentre os principais motivos para aquisição de alimentos
agroecológicos ao consumidor foi o mesmo ser benéfico à saúde, representando 81.8% das
repostas, foram citados também o bem-estar que o alimento proporciona em relação ao uso dos
produtos convencionais.
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A preocupação com a saúde foi o principal motivo pela compra de produtos
agroecológicos. Além disso, pode-se observar que os consumidores mostraram-se satisfeitos
(33,3%) com a diversidade dos produtos agroecológicos comercializados nas feiras.

A

B

Figura 4. Principais motivos para aquisição de alimentos agroecológicos (A) e avaliação de
satisfação do consumidor: diversidade de hortaliças (B).
Esses dados revelaram que a demanda por produtos agroecológicos pode estar
diretamente relacionada à qualidade de vida e, neste sentido, os consumidores anseiam por uma
maior diversidade de produtos (Figura 5) (REGANOLD, WACHTER, 2016). Toda essa
percepção pode estar atrelada ao preço praticado pelos produtores na feira (≈R$ 3,00/ maço de
alface), ou seja o produto agroecológico comercializado nas feiras é mais acessível em relação
ao executado em grandes redes mercadistas, 54.5% dos entrevistados caracterizaram os preços
comercializados pelos feirantes como bom, porém relataram a sentem falta de variedade de
produtos para serem adquiridos.
A

B

Figura 5. Avaliação da satisfação: variedade de produtos in natura (A) e a aparência das
verduras e frutas agroecológicas (B) (hortaliças, temperos e frutas).
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No que se refere a aparência das hortaliças e verduras, de acordo com a Figura 5, para
42,90% dos consumidores a aparência das verduras e frutas é ótima e, para 52,40% é
considerada boa. Esses dados revelaram que o cliente está satisfeito com o que está comprando,
contudo, a aceitação do produto agroecológico ainda pode ser melhorada. Uma alternativa pode
estar na apresentação e/ou disposição dos produtos pelos feirantes ou ainda no uso de
embalagens naturais ou biodegradáveis, que além de proteger os produtos comercializados,
contribuí para uma melhor apresentação dos mesmos.
Um dos motivos dos baixos preços dos produtos agroecológicos (Figura 6), são a falta
de certificação e a prática de venda direta que acaba favorecendo o consumidor na aquisição de
maior quantidade de produtos agroecológicos, além de comprar a baixos valores chega a mesa
do consumidor um produto de excelente qualidade

Figura 6. Avaliação: preço dos produtos em comparação com os mercados. Satisfação dos
consumidores com as feiras do município de Dourados, MS.
O nível de satisfação dos consumidores nesta avaliação foi de 71.4% satisfeito. O nível
de satisfação dos consumidores com a feira foi de 71.4% sendo apontado pelos mesmos no
que se refere a satisfação e baixa variedade dos produtos ofertados. Em relação ao preço para
81% dos consumidores o preço foi considerado mediano.
Nesse sentido, pode-se inferir sobre a importância de diversificação na produção
agroecológica. De acordo com os consumidores entrevistados, no período noturno, a variedade
de produtos é ainda mais limitada, pois os feirantes não suportam a demanda do consumidor,
deixando uma lacuna na produção, aos que vão durante o dia, as chances de obter mais variedade
de produtos e de melhor aparência são superiores. Outro contraponto visto, é que os
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consumidores noturnos são os que mais querem gastar na feira, possuem um melhor poder
aquisitivo.

3.4 Perfil dos produtores-feirantes no município de Dourados, MS
Observou-se que cerca de 51,10% de produtores agroecológicos são do gênero
feminino, e viram no campo uma possibilidade de se obter uma renda familiar digna e
sustentável, além de incorporar outras forças de trabalho. Nesse sentido, está crescendo o ofício
da agricultura familiar com a inclusão feminina em um projeto que a princípio era somente de
homens, dando uma contribuição ao desenvolvimento rural.
A faixa etária dos produtores agroecológicos ficou entre 40 a 65 anos de idade. São
trabalhadores que nasceram e viveram boa parte da no campo e apresentam vasta experiência
no cultivo de plantas. Não obstante ocorre a crescente demanda por mão de obra no campo com
vigor e vitalidade suficiente para dar continuidade as produções agrícolas geradas nas
propriedades visitadas, ou seja, a necessidade de sucessão familiar nessa profissão e
significativa, apenas 14,2% dos entrevistados, vem dessas gerações e querem seguir o negócio
da família até mesmo incluir outros membros.
A maior parte dos produtores e feirantes entrevistados não finalizaram o ensino médio
(14,30%), o resultado mostrou que, 57,10%, que completaram seu ensino superior, atuam em
outros nichos comerciais e tem na agricultura sua atividade paralela.
No caso do Parque dos Ipês, a maioria dos produtores respondeu que um dos motivos
pelo qual trabalham com a agricultura orgânica está relacionado à qualidade de vida (86%),
item já apresentado pelos próprios consumidores. Ou seja, tanto os consumidores diretos quanto
os produtores sabem do potencial dos seus produtos. Ambos acreditam que os produtos
agroecológicos melhoraram e impactam na saúde, além disso, são mais nutritivos, além do uso
de alimentos alternativos favorecendo em grande parte a economia rural familiar (CASSOL;
SCHNEIDER, 2015; REGANOLD, WACHTER, 2016; MASSEY, O’CASS; OTAHAL,
2018).
No que se refere às principais dificuldades enfrentadas pelo agricultor feirante foi
relatada a de se realizar o controle fitossanitário de forma que abrange a legislação brasileira
para a produção de alimentos agroecológicos, ou seja, de acordo com a normativa nº 46/2011
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do MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), e não pode ser utilizados
princípios ativos químicos produzidos para lavouras comerciais. (ORGANICNET, 2019).
Outra dificuldade relatada além do tempo gasto na construção da horta, é necessidade
da efetivação das políticas públicas, como PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)
e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), por parte do Estado, fazendo-se necessária ainda
o suporte de assistência técnica para gestão e planejamento, não apenas antes de efetivar o
projeto, mas posteriormente com os produtores para manutenção e continuidade dos programas
instalados.
Nesse sentido, 100% dos produtores consultados produzem e comercializam seus
produtos agroecológico sendo que 71,4% cultivam hortaliças e frutas (Figura 7). Os próprios
feirantes relataram que existe o desejo e necessidade de diversificação de seus produtos, mas
alguns não contam com espaços nas próprias feiras para colocá-los, outros falaram que suas
terras são pequenas além de outros problemas já relatados anteriormente.

Figura 7. Principais produtos comercializados. Origem da produção comercializada.
Na sua totalidade, os produtores são os próprios proprietários da terra e os mesmos que
vendem o produto cultivado, o que permite a concepção de produtor-feirante. Assim, os
produtos que além de serem cultivados com a máximo cuidado e zelo empregado pelo produtor
também é entregue ao consumidor pelas mesmas mãos que o produziu, o que agrega
reconhecimento e valor por parte do consumidor, ante uma posição responsável de consumo.
Esta é a característica essencial a ser considerada como parte da cadeia curta de produção, ou
seja, venda direta, preços mais justos para o produtor e o consumidor (LACROIX; CHENG,
2014).
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4. CONCLUSÕES
A demanda por alimentos agroecológicos nas feiras do município de Dourados, MS está
atrelada, na percepção do consumidor, principalmente a questões relacionadas à saúde em razão
da qualidade dos alimentos ofertados. Desta maneira, os consumidores estão dispostos a pagar
mais para ter acesso a produtos livres de agroquímicos e, almejam ainda uma maior
diversificação destes alimentos, como por exemplo, frutas e hortaliças não disponíveis nas
barracas de feiras agroecológicas, uma vez que o principal produto ofertado é o alface e outras
folhosas.
No que se refere a viabilidade da produção de agroecológicos, ressalta-se que a cultura
(alface) apresentou um custo muito elevado de produção, considerando-se que as atividades
para o cultivo mensuradas foram todas manuais, o que torna o investimento viável porém pouco
rentável.
As feiras de produtos agroecológicos são consideradas cadeias de comercialização
curtas, baseados em vendas diretas que são estabelecidas entre produtores-feirante e
consumidores. Os valores praticados na comercialização constituem uma fonte direta de
satisfação.
Em geral, as feiras do município devem ser entendidas como um espaço de relações
sociais e de produção marcadas não apenas por laços econômicos, mas também por relações
étnico-culturais, bem como a conscientização de alimentação saudável. Levando em conta a
importância da agricultura familiar como atividade econômica no Brasil e segurança alimentar,
atualmente ela é desestruturada, por apresentar políticas públicas federais de baixa efetividade.
No geral, os consumidores pedem diversificação dos produtos, porém os
produtoresfeirantes não possuem mão de obra suficiente para atender a demanda, e ainda há a
evasão rural dos jovens do campo, ausência da sucessão rural. Ademais as políticas públicas
em execução no país limitam o acesso a produção e a comercialização dos produtos
agroecológicos.
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Resumo
O projeto surge de uma demanda do Programa Oeste em Desenvolvimento através da
Câmara Técnica do Peixe em associação a Universidade Estadual do Oeste do paraná –
Unioeste. Com o propósito de estruturar o desenvolvimento regional da piscicultura e
impulsionado por voltuosos investimentos feitos por cooperativas como Copacol, C.Vale e
frigoríficos de peixes da região, assim como de larvicultores, aliado as demandas da sociedade
produtiva, da indústria processadora de pescados, dos produtores e de empresários das mais
diversas áreas, como produtores de alevinos e juvenis, de empresas de rações e de ações
envolvendo diversos parceiros é que o presente projeto se estrutura. Tem como finalidade,
efetivar junto ao InPAA da Unioeste um pacote de reprodutores geneticamente melhorados que
venha a atender as demandas regionais fornecendo matrizes de linhagens geneticamente
melhoradas adaptadas aos climas regionais e com potencial de ganho genético geração pós
geração. O projeto foi elaborado e faz parte de um projeto de extensão cadastrado junto a
Unioeste.
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Abstract
The project arises from a demand of the Programa Oeste em Desenvolvimento through
the Câmara Técnica do peixe in association with the Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - Unioeste. With the purpose of structuring the regional development of fish farming
and driven by sizable investments done by cooperatives such as Copacol, C.Vale and fish
processing industries in the region, as well as by farming fish, allied by demands of the fish
productive society, the fish processing industry, producers and entrepreneurs from the most
diverse areas, such as fry and juvenile producers, feed companies and actions involving several
partners, is that the present project is structured. Has a purpose effect togeter the InPAA of
Unioeste a package of genetically improved breeding of tilapia that will meet regional demands
by providing matrices of genetically enhanced lineages adapted to regional climates and with
potential for genetic gain post-generation. The project was elaborate and is part of an extension
project registered together the Unioeste.

Key words: productive performance; productivity; pisciculture.

1. INTRODUÇÃO
O projeto surgiu de uma demanda do Programa Oeste em Desenvolvimento através da Câmara
Técnica do Peixe em associação com a Itaipu Binacional, Prefeituras Municipais, Associações de
Piscicultores da região, empresas como a Copacol, a C.Vale, Sereia Pescados, Copisces, Brasilian Tilápia,
Tilápia Pisces, Frigofish, Pescal Prata, Aquacultura Tupi, Piscicultura Sgarbi, entidades não
governamentais em função do crescimento que a cadeia produtiva da tilapicultura no Oeste do paraná
vem tendo como modelo de desenvolvimento econômico, social, estrutural e ambiental que resultam
em impactos diretos no setor produtivo da agroindústria regional como exemplo de desenvolvimento
para o Paraná e para o Brasil. Com esse propósito, evidenciado em inúmeras pesquisas realizadas por
instituições consagradas no ensino, na pesquisa e na Extensão como é o caso da Unioeste, da Emater,
por profissionais de imprensas, gestores empresariais, gestores públicos, impulsionado por vultuosos
investimentos feitos por cooperativas como Copacol, C.Vale e frigoríficos de peixes da região, assim
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como de larvicultores, aliado as demandas da sociedade produtiva, da indústria processadora de
pescados, dos produtores e de empresários das mais diversas áreas, como produtores de alevinos e
juvenis, de empresas de rações e de ações envolvendo diversos parceiros é que o presente projeto se
estrutura.
Tem como finalidade, efetivar junto ao Instituto de Pesquisa em Aquicultura Ambiental – InPAA
da Unioeste um pacote de reprodutores geneticamente melhorados que venha a atender as demandas
regionais fornecendo matrizes geneticamente melhoradas adaptadas aos climas regionais e com
potencial de ganho genético geração pós geração. Tais demandas encontram-se fundamentadas no
amadurecimento da cadeia produtiva que tem se profissionalizado e se estabelecido como a atividade
que além de ser a que mais cresce na região com médias de 20% nos últimos cinco anos, saltando dos
80 mil kg abatidos dia em 2012 para em torno de 230 mil kg.dia-1 abatidos em outubro de 2017. Tal
crescimento se deu a uma série de fatores que evidenciaram a atividade, tais como: a disponibilidade
de água em quantidade e de qualidade, a atuação das Universidades da região em fornecer por
exemplo o Curso de Engenharia de Pesca da Unioeste formando recursos Humanos altamente
especializados, a Universidade Federal do Paraná inicialmente com o Curso de Técnico em Aquicultura
e recentemente oferecendo o Curso de Engenharia de Aquicultura, da Universidade Federal da
Fronteira Sul com o Curso de Engenharia de Aquicultura, do Instituto Federal do paraná com o Curso
de Engenharia de Aquicultura e dos fomentos que foram direcionadas a atividade por políticas públicas,
a atuação do IAP de forma a gerar regulamentações e permitir avanços significativos nos marcos legais
para a atividade, a entrada da Cooperativa Copacol que profissionalizou a atividade e mais
recentemente a Cooperativa C. Vale, aos trabalhos das associações de piscicultores, a participação
efetiva da Emater, da SEAB e de gestores municipais que permitiram ações de apoio, tendo como
exemplo a Prefeitura de Maripá com uma secretaria efetiva na participação junto a Aquimap e a
Prefeitura de Toledo junto a Atoaqui, as Universidades como a Unioeste que desde 1997 oferece o
Cursos de Engenharia de Pesca, a Universidade Federal do Paraná – UFPR – Campus de Palotina e a
Universidade Federal da Fronteira Sul e ao Instituto Federal do Paraná, os quais oferecem o Curso de
Engenharia de Aquicultura e as Pós-graduações que estão formando recursos humanos de ponta para
atuarem no setor. Com todo esse suporte, aliado a uma junção de ações fortalecida e amparada pelo
Programa Oeste em Desenvolvimento e pela Itaipu Binacional para um desenvolvimento cada vez mais
consolidado da atividade é que nasce o projeto de melhoramento genético de tilápia na região Oeste
do Paraná.
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2. Revisão bibliográfica
2.1. Desafios do crescimento aquícola
A Agricultura empreendeu como atividade produtora de alimentos nas diferentes
espécies utilizadas para criação através do melhoramento genético (DIAS et al., 2016; LI et al.,
2017). Esse processo se deu primeiramente com as carpas (HULATA, 1995; NGUYEN, 2016),
posteriormente com o salmão e as trutas (ØDEGÅRD et al., 2007; DAVIDSON et al., 2010;
YÁÑEZ et al., 2014), posteriormente com a tilápia (ICLARM, 1993; PONZONI et al., 2005;
THODESEN et al. 2012; LI et al., 2017) e agora mais recentemente como exemplos temos o
tambaqui (MELLO et al., 2015; MARCOS et al., 2016) e o pirarucu (NÚÑEZ-RODRIGUEZ
et al., 2011), os quais são espécies nativas que vem através desse procedimento apresentando
crescimentos expressivos na aquicultura nacional. Exemplos que evidenciam a importância do
presente projeto, sua aplicação e sua relação com a tilápia que vem despontando mundialmente
e não é diferente em nossa região (BOSCOLO et al., 2008; QUEIROZ, 2015; NEU et al., 2017).
Todo esse incrível e fantástico desenvolvimento se deu a partir das importações que ocorreram
em meados da década de 70 (BENTESEN et al., 1998; FÜLBER et al., 2010; IBGE, 2016),
décadas de 90 (ZIMMERMANN, 2003) e a partir dos anos de 2000 com a chegada da linhagem
Supreme (ZIMMERMANN, 2003; CYRINO et al., 2004) e com a GIFT na sequência, através
de importações de tecnologias através de demandas regionais feitas pelo Governo do Estado
Paraná através da Universidade Estadual de Maringá - UEM (FÜLBER, 2007). Com a saída da
UEM do processo de melhoramento genético a região fica descoberta desta tecnologia e como
reflexo, inúmeros desafios são observados a campo e nas unidades de processamento, que já
começam a trazer comprometimento do processo de crescimento pelo qual a atividade vinha
passando período-pós-período. Exemplos da falta de continuidade do melhoramento genético
tem levado a retrocessos no processo produtivo de peixes (NEIRA et al., 2007) e pode levar ao
comprometimento na evolução genética da espécie produzida (ANSAH et al., 2014). Além
disso, o ingresso de novas unidades de processamento, entrada de novas cooperativas com vistas
a impulsionar o crescimento e o cultivo da tilapicultura regional evidencia a necessidade de
implantação do presente projeto. Tais condições demonstram a importância do presente projeto
que vislumbra ir além, desenvolver linhagens geneticamente melhoradas, além de em parcerias
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com empresas que venham a desenvolver linhagens abastecer o plantel, e que o mesmo tenha
continuidades, motivo pelo qual os órgãos envolvidos, instituições públicas e privadas, sejam
elas instituições de ensino, pesquisa e extensão como as Universidades, Itaipu Binacional,
Institutos, Ongs e as Cooperativas, assim como empresas e industrias do setor aquícola deverão
ter o comprometimento de através de parcerias imprimir ações e contribuir para o
desenvolvimento de um projeto tão ambicioso.

2.2. O programa de melhoramento genético
Para iniciar um programa de melhoramento genético são necessários alguns pressupostos
básicos como o conhecimento da espécie e o sistema de produção da mesma, disponibilidade
de material genético, parâmetro essencial, pois deve-se buscar a maior variabilidade genética
possível e um plantel suficiente para formar o maior número de famílias, que não possuam alto
grau de parentesco.
Além disso, verificar a demanda do mercado consumidor relacionado a espécie alvo,
objetivos de seleção (Ex.: crescimento, produção de tecido cárneo, rendimento de filé,
características desejadas do filé obtido, capacidade reprodutiva, comportamento reprodutivo,
produção de proles viáveis e não endogâmicas e resistência à doenças) e critérios de seleção,
qual a característica desejada e a ser levada em consideração para atingir os objetivos de seleção
esperados. Os critérios de seleção devem ser de fácil mensuração, pois estima-se o valor
genético para um determinado critério com base de uma característica fenotípica respaldada em
respostas genômicas cientificamente comprovadas pelas pesquisas que serão feitas.
Após a determinação desses pressupostos, inicia-se o programa de melhoramento em si.
Para isso, é necessário chipar os animais e realizar uma análise de variabilidade genética dos
reprodutores e então definir os acasalamentos conforme o resultado esperado da mesma. Em
seguida, são realizados os acasalamentos conforme a biologia reprodutiva da espécie. Nessa
etapa é necessário ter o total controle de quem são os pais. As famílias então formadas, seguem
para o cultivo. De forma a dar consistência nos dados e confiabilidade nos resultados e com
propósitos em princípios embasados no conhecimento científico é que o presente projeto foi
desenvolvido.
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2.3. A tilápia do Nilo na aquicultura
A tilápia do Nilo (O. niloticus) foi introduzida na aqüicultura por volta de 1965 na Ásia
e, devido a sua capacidade de adaptação as variações ambientais e ao manejo, tornou-se a
espécie de tilápia mais cultivada (BENTESEN et al., 1998). A produção inicial era destinada
para subsistência das comunidades locais (STIASSNY, 1991). O sucesso no cultivo e suas
características adaptativas a tornaram reconhecidamente uma espécie candidata para o
desenvolvimento da atividade aquicola mundial (RANA, 1988). O crescimento anual de seu
cultivo têm se verificado (FAO, 2007) com perspectivas de crescimento ainda maiores para os
próximos anos.
Por apresentar rusticidade ao manejo, fácil reprodução, rápido desenvolvimento e carne
de excelente sabor (COWARD e BROMAGE, 1998; COWARD e BROMAGE, 1999;
COWARD e BROMAGE, 2000; SIGNOR, 2009) a tilápia do Nilo foi disseminada em vários
países de clima tropical. No Brasil, a formação de inúmeros lagos, cujo principal objetivo era a
produção de energia, inibiu o ciclo migratório das espécies nativas, o que levou,
consequentemente, a redução ou inibição dos ciclos reprodutivos e reduziu a captura de peixes
(SEBRAE, 2008). Assim a tilápia por apresentar características propícias, tornou atrativa para
repovoamento e cultivo.
A tilapicultura é uma das principais atividades aquícolas no Brasil, mesmo com inúmeras
espécies nativas sendo consideradas potenciais para o cultivo, a tilápia têm se destacado. O
melhoramento genético, conhecimentos científico relacionado ás exigências nutricionais desta
espécie, habito alimentar e suas características de desempenho e rusticidade tornaram a espécie
mais cultivada no Brasil.
O melhoramento genético de peixes será o grande desafio na aquicultura para dar
sustentabilidade a demandas de peixes que apresentem bons resultados de desempenho
produtivo e resistentes aos desafios dos sistemas de criação. Aspectos relacionados a melhora
no desempenho produtivo, de resistência e de comportamento em sistemas de criação e mesmo
em pesquisas laboratoriais tem sido observados e confirmados em vários estudos já realizados
com a tilápia (EKNATH et al., 1998; EL-SAYED et al., 2005; PONZONI et al., 2005; KHAY
et al., 2008; DIAS et al., 2016; LI et al., 2017), o que reforça a necessidade de investigações
científicas e a continuidade de estudos de melhoramento genético que proporcionem aos
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produtores de alevinos ter a sua disponibilidade indivíduos que melhor utilizem seu potencial
de crescimento, que sejam adaptados as condições climáticas locais, que sejam resistentes ao
manejo e apresentem variabilidade genética para obtenção de animais com ganhos genéticos
geração pós geração.
Com a saída da Universidade Estadual de Maringá - UEM do processo de melhoramento
genético e adoção de todo o pacote geneticamente melhorado por empresas privadas
inviabilizam à muitos produtores de alevinos sua manutenção e por, consequência,
comprometerá o desenvolvimento esperado da atividade a curto e médio prazo. Tal
comprometimento já vem sendo observado de forma prática por parte de produtores de alevinos
na região oeste, norte e sudoeste do Paraná, que envolvem grandes empresas produtoras e
processadoras de pescados como a Coperativa Copacol, a Coperativa C. Vale que está iniciando
suas atividades e a Coperativa Lar que pretende ingressar na atividade em curto prazo. Além
disso, há produtores de alevinos se associando a empresas detentoras de tecnologias que não
tem as devidas garantias de sucesso de longo prazo, outros iniciando trabalhos paralelos de
melhoramento genético sem o devido conhecimento no assunto, desconhecendo a real
variabilidade genética que os peixes que eles tenham em mãos apresentam. Tais condições nos
levam a grandes preocupações como instituição indutora da aquicultura regional, que vem a
décadas formando recursos humanos, realizando pesquisas de ponta, estimulando a produção
de peixes como forma de melhorias de rentabilidade agrícola, manutenção do agricultor no
campo, com ação direta no desenvolvimento de tecnologias que impulsionaram um salto de
produção aquícola no Oeste Paranaense. Cerca de três toneladas dias de pescados processados
em 1997, ano de criação do Curso de Engenharia de Pesca na Unioeste, para em torno de 300
toneladas dias em 2017, ano em que o Curso completa seus 20 anos de existência com programa
de Pós-graduação com Mestrado e Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca
com seus 10 anos de existência. Tais condições nos leva a vislumbrar novos e complexos
desafios que nos estimulam a buscar na ciência o desenvolvimento de novas tecnologias com
enorme perspectivas de aplicação e que venham de encontro as demandas para o crescimento
sustentável da atividade aquícola vinculado à investimentos que o setor demanda e almeja para
seu sucesso enquanto cadeia produtiva. Salientamos, que caso isso não aconteça o setor poderá
ficar desamparado de uma tecnologia fundamental, base para dar suporte ao crescimento
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vertical pela qual a atividade se encontra e impactos serão percebidos pela atividade a curto
prazo, como já vem sendo observado. Aliado a tudo isso, o aumento de densidades de criação,
aparecimento de doenças, falta de formação de recursos humanos qualificados na área de
melhoramento genético, falta de pesquisas direcionadas à promoção de ganhos genéticos
geração-pós-geração com peixes adaptados aos sistemas de criação e ao clima da região são
outros agravantes que incidirão nos sistemas de criação. Aliado a isso, dificuldades tecnológicas
para estabelecimentos de um programa de melhoramento genético que venha de encontro as
demandas regionais e nacionais, proporcionando as devidas condições para um contínuo e
sustentável crescimento da cadeia produtiva de pescados poderá acarretar em um retrocesso da
atividade que contribui com um crescimento substancial do desenvolvimento econômico
regional. Portanto, o projeto é oportuno e necessário para termos condições de obter um
crescimento sustentável da cadeia produtiva da tilapicultura regional e a manutenção de
estoques de reprodutores geneticamente melhorados é a garantia de que a atividade tenha
sustentabilidade econômica, social e ambientalmente possa se tornar.

2.5. IMPORTÂNCIA

DO PROJETO

PARA A

CADEIA PRODUTIVA DA

TILAPICULTURA
O crescimento pelo qual a atividade vem passando demanda uma estruturação
organizacional que viabilize o desenvolvimento sustentável da mesma ao longo de todo o
processo de desenvolvimento que a mesma vir a passar. O melhoramento genético tem um papel
chave nisso já evidenciado em inúmeros trabalhos publicados para os diferentes animais
utilizados em sistemas de criação, desde aves (MOURA et al., 2017), suínos (LÁZARO et al.,
2015) e peixes (OLIVEIRA et al., 2011; NETO, 2012; RODRIGUEZ-RODRIGUEZ et al.,
2013). Aliado a todo esse processo a produção de peixes vem se intensificando, em 2006 o
Paraná produzia 16.700 toneladas de peixes e a tilapicultura paranaense representava uma
produção aproximada de 12.100 toneladas (IBAMA, 2006). Em 2016 o Estado do Paraná
apresenta uma produção de aproximadamente 93.600 toneladas e prevê superar as 100 mil
toneladas em 2017, o que representa um crescimento aproximado de seis vezes aquela produção
em um intervalo de 10 anos. Tal crescimento, embora desafiador do ponto vista tecnológico e
científico traz consigo inúmeras demandas no sentido de dar as devidas condições para que o
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contínuo aumento da produção não venha a representar o colapso da cadeia produtiva. Tais
demandas evidenciam estudos direcionados à sistemas de criação com reduzido impacto ao
meio ambiente, melhorias da qualidade nutricional das rações e nos seus manejos alimentares
tendo como base o melhoramento genético tendo essas ferramentas como suporte essencial para
dar condições ao desenvolvimento sustentável da tilapicultiura. Investimentos em
melhoramento genético têm se apresentado como um processo chave para a obtenção de
animais mais vigorosos e que apresentem maior capacidade de crescimento (SANTOS et al.,
2006 e 2007; OLIVEIRA et al., 2011; LI et al., 2017), resistência aos manejos impostos
naturalmente aos sistemas de criação, maior rendimento na indústria processadora, garantias de
obtenção de proles que potencializem seu desenvolvimento e que não sejam endogâmicas. Tais
circunstâncias levam a demanda de investimentos para que viabilize estudos de melhoramento
genético de tilápias criadas na região para atender ao constante processo de crescimento da
cadeia produtiva e sua intensificação nos sistemas de criação de forma a dar as devidas
condições de manutenção dos estoques de reprodutores para os investimentos que as indústrias,
cooperativas, produtores e larvicultores estão fazendo. Desta forma podemos definir como
sendo objetivos do projeto:
1) Integrar ações de diferentes instituições envolvidas direta ou indiretamente no
desenvolvimento regional de forma a dar a devida sustentabilidade ao setor produtivo
da aquicultura e no sentido de fortalecer a cadeia produtiva da tilapicultura gerando
indivíduos com ganhos genéticos gerações-pós-gerações;
2) Desenvolver linhagens geneticamente melhoradas adaptadas ao clima da região e aos
sistemas de produção com melhores características de desempenho produtivo
considerando as oscilações térmicas regionais e suas influências no processo
produtivo;
3) Gerar indivíduos que apresentem melhor ganho de peso, apresentem maior
rendimento de filé, maior resistência aos manejos e aos sistemas de criação praticados
na região e maior resistência às doenças reduzindo os riscos de perdas financeiras com
melhores índices de produtividades;
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4) Fornecer animais com maior potencial de crescimento em quantidade e qualidade para
atender demandas de cooperativas, de produtores de larvas e alevinos da região nos
diferentes segmentos da cadeia produtiva da tilatpicultura;
5) Criar um banco genético que garanta o desenvolvimento sustentável da cadeia
produtiva da tilapicultura por décadas, possibilitando a viabilidade dos voltuosos
investimentos que a mesma vem tendo pelos diferentes atores do processo produtivo
e de processamento do pescado;
6) Dar suporte ao desenvolvimento contínuo da cadeia produtiva da tilapicultura de
forma a garantir a sustentabilidade da atividade piscícola praticada na região;
7) Empreender no setor é dar a devida atenção que a cadeia produtiva da tilapicultura
merece com foco em gerar condições e oportunidade aos diferentes atores investirem
com mais segurança em uma atividade que mesmo apresentando elevado risco é a
atividade que mais cresce na região, no Brasil e no mundo, não podemos fechar os
olhos a essa importante atividade, também não podemos fomentar sem a devida
responsabilidade.

3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
O projeto foi proposto para ser executado no Instituto de Pesquisa em Aquicultura
Ambiental – InPAA da Unioeste local em que serão realizadas as adequações estruturais como
adequação da entrada de água geral do InPAA para que seja possível ter condições de efetivar
de forma consistente o projeto; adequação dos viveiros, ao todo serão adequados 18 viveiros de
200 m³ para realização de ensaios de desafio para avaliação das proles, estocagem de
reprodutores selecionados para os acasalamentos de diferentes famílias, os quais também serão
utilizados para instalações de hapas e manejos necessários a execução dos procedimentos com
as proles e com os reprodutores; construção do laboratório para ensaios experimentais em
ambientes controlados, alocação de rações e ingredientes, alocação dos equipamentos,
utensílios em geral e salas para preparo e realização de análises 420 m²; adequação de viveiro
de 1.600 m² (cobertura e estruturação física para acasalamento – obtenção das proles e
realização de desafios com os reprodutores), onde serão elaborados estruturas de 2m³, 3m³ e
4m³ para realização dos acasalamentos para obtenção das proles, local de alocação das
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incubadoras para eclosão e desenvolvimento inicial das larvas, sistema de recirculação de água
para otimização de estruturas e espaços físicos; mão de obra para manejo dos reprodutores serão
necessários para ter rotina laboratorial, os quais serão responsáveis pela execução de atividades
rotineiras do projeto com manejo de reprodutores, acasalamentos das proles, das larvas, dos
alevinos, auxílios nas coletas de amostras, auxílio na fixação das amostras conforme
estabelecido em cronograma predeterminado de ações semanais e até mesmo diárias para que
possamos ter condições de sucesso desejado do projeto; bolsas de estudo para mestrandos,
doutorandos e pós-doutorados serão utilizadas para dar suporte a pesquisas direcionadas aos
procedimentos de melhoramento genético com foco em permitir aprofundarmos análises,
conhecer se os manejos aplicados estão sendo eficientes, se os resultados almejados estão sendo
atendidos, promover avanços científicos e tecnológicos para o setor produtivo permitindo
aprimorarmos ações de manejo, metodologias reprodutivas, publicações científicas e
desenvolver procedimentos inovadores e desenvolvimento de tecnologias que possibilitem
avanços a toda a cadeia produtiva; coordenação do projeto para assumir a coordenação de um
projeto de tal magnitude e tamanha responsabilidade é fundamental que o coordenador tenha
um incentivo financeiro como forma de contribuição aos serviços prestados e que ao mesmo
tempo se reflita na sua dedicação, empenho e comprometimento para tornar o projeto exequível
e que o mesmo tenha o resultado almejado; sistema de tratamento de água - tratamento de
resíduos e dejetos dos peixes são necessários para que o projeto seja sustentável do ponto de
vista ambiental, uma vez que estaremos com a implantação do projeto atenderemos aos aspectos
sociais e econômicos para dar suporte a um processo contínuo de desenvolvimento sustentável
da atividade de piscicultura e da cadeia produtiva da tilapicultura; a caminhonete e o carro
solicitados são ferramentas fundamentais para dar condições de atender à acompanhamentos da
eficiência do projeto de melhoramento genético junto as propriedades como larvicultores e
alevinocultores e/ou empresas parceiras na produção de formas jovens de tilápias com fins de
coletar amostras dos reprodutores produzidos e repassados a comunidade, avaliar resultados
obtidos pelos produtores de larvas e alevinos, transportar larvas, alevinos, reprodutores,
proceder com mensurações a campo dos resultados gerados pelo projeto de melhoramento
genético; viagens nacionais e internacionais para atualizações de metodologias, realizações de
análises e procedimentos relacionados ao melhoramento genético, participação em eventos para
divulgação dos resultados e aprimoramentos técnico científicos e metodológicos para
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aprofundar os estudos e as pesquisas direcionadas ao melhoramento genético e efetivação de
parceiras que venham a contribuir com os avanços técnicos e científicos para aprimorarmos o
pacote genético da tilápia; equipamentos, material de consumo, consumíveis em geral e
materiais básicos em geral, diárias e alimentações e softwares são fundamentais para dar
condições de desenvolver o projeto de forma consistente, obter resultados rápidos, analisar
eficientemente os procedimentos adotados, planejar ações e desenvolver metodologias
criteriosas que permitam tomadas de decisões e adequações dos procedimentos e metodologias
quando necessários ao longo da execução do projeto.
A implementação do laboratório de análises genéticas é fundamental para que sejam possíveis
obter resultados rápidos e de forma consistentes para que haja avanços reais dos procedimentos
à serem implantados, dos acasalamentos à serem feitos, do potencial que as proles venham a
apresentar, do manejo utilizado, do planejamento adotado, de análises de possíveis anomalias
que virem a ocorrer durante a execução do projeto de melhoramento genético.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto foi elaborado e apresentado as instituições parceiras do mesmo através de
reuniões com o Programa Oeste em Desenvolvimento para a Itaipu Binacional, várias empresas
da região, as quais podemos destacar Copacol e C. Valle, a Prefeitura Municipal de Toledo,
além de políticos da região para apoio ao projeto de forma a possibilitar obtenção de recursos
financeiros para efetivação do mesmo. Todos se mostraram
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Resumo
O tema desta pesquisa aponta as redes de cooperação que surgiram a partir do advento dos
“mercados institucionais” e desencadeou a organização de diferentes estruturas voltadas à
comercialização de alimentos produzidos pelos agricultores familiares no RS. A pesquisa de
cunho descritivo qualitativo teve como objetivo identificar e caracterizar as diferentes
estruturas de redes de comercialização e foi aplicada junto às instituições representativas e de
assistência técnica atuantes no RS. A pesquisa resultou em seis redes de cooperação
consolidadas, sendo quatro cooperativas centrais, uma associação de cooperativas e uma
cooperativa singular que representam 56 cooperativas e 14.602 famílias de agricultores
envolvidos, sendo que destes, 75% são Agricultores Familiares. A dinâmica intercooperativa
estabelecida como estratégia de acesso a esses mercados “instituídos” teve como origem o
marco regulatório das Políticas Públicas envolvidas.
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Familiar.

Abstract
The theme of this research points to the cooperation networks that have been emerged since
the advent of the "institutional markets" that triggered the organization of different structures
aimed at the commercialization of foods produced by family farmers in RS. The qualitative
descriptive research had the objective of identifying and characterizing the different structures
of marketing networks and was applied to the representative and technical assistance
institutions operating in RS. The research resulted in six consolidated cooperative networks,
four central cooperatives, a cooperative association and a single cooperative that represent 56
cooperatives and 14,602 families of farmers involved, of which 75% are Family Farmers. The
intercooperative dynamics established as a strategy for access to these "instituted" markets
originated the regulatory mark of the Public Policies involved.

Key words: Cooperation Networks; Cooperativism; Institutional Markets; Family farming.

1. INTRODUÇÃO
Em várias partes do país, agricultores têm reagido às dificuldades de reprodução
material, social, e até ambiental, que o paradigma da modernização agrícola tem impulsionado,
buscando construir caminhos alternativos àqueles induzidos pelas políticas modernizantes
(PLOEG, 2008). O conjunto articulado destas estratégias de organização representa a
capacidade de resiliência e de enfrentamento das dificuldades que os agricultores familiares
dispõe para a sua reprodução social.
Nesse sentido, Ploeg (2008) argumenta que a capacidade de resistência dos
agricultores é fruto do papel ativo que podem assumir nos processos de produção através do
conhecimento e saberes que acumulam e das decisões que tomam. Desta forma, eles constroem
estratégias de inserção nos mercados considerando os seus próprios interesses e condições,
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podendo modificar, neutralizar, resistir ou inverter as tendências gerais e assim modificar a
dinâmica do desenvolvimento, imprimindo condicionantes e ritmos diferenciados, gerando
respostas ou estratégias alternativas frente às condições adversas ou limitantes.
(SCHNEIDER; GAZOLLA, 2011, p. 95-96).
Este artigo, através de pesquisa de cunho descritivo qualitativo, aporte literário e coleta
de dados e informações junto às instituições representativas e de Assistência Técnica, Extensão
Rural e Social (ATERS), objetiva identificar e caracterizar a existência de redes de cooperação
formada por cooperativas agropecuárias como forma de estratégia de organização visando sanar
a demanda por alimentos gerada por políticas públicas estruturantes tais como o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), ambas denominadas de “mercados institucionais”.
O texto está organizado em quatro seções, além desta breve introdução, a primeira
seção se propõe a explorar as origens do sentido da cooperação, a segunda seção retrata o
surgimento dos mercados institucionais como política pública indutora de processos de
desenvolvimento rural, a terceira seção identifica e descreve os empreendimentos e as redes de
cooperação que estão emergindo no Rio Grande do Sul para atender a demanda dos mercados
institucionais, e por fim, apresenta-se os resultados e as considerações finais.

2. COOPERAÇÃO E COOPERATIVISMO: SIMETRIA TEÓRICA E ESTRATÉGIAS
CONTEMPORÂNEAS
A atitude de cooperar uns com os outros faz parte da construção social e da história
humana.

Paré (2010) afirma que a cooperação existe nas sociedades humanas desde a

antiguidade, associando-se à luta pela sobrevivência e a reação aos impactos gerados por crises
econômicas, políticas e sociais. Nessa mesma perspectiva, Risson (2010, p, p. 17) pondera que
a finalidade da cooperação como forma de organização por meio de cooperativas, “era
organizar as pessoas coletivamente a partir de interesses comuns e intervir em processos
produtivos como forma de organização econômica para melhorar os ganhos e,
consequentemente, melhorar a vida das pessoas”.
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Frantz (2002, p. 1) destaca que o “[...] associativismo, com o sentido de cooperação, é
um fenômeno que pode ser detectado nos mais diferentes lugares sociais [...] é entendida com
sentido econômico e envolve a produção e a distribuição dos bens necessários à vida”.
De acordo com Limberger (1996, p. 12-13), o cooperativismo moderno teve origem na
Inglaterra, no ano de 1844, com o surgimento da Sociedade dos Probos Pioneiros na Troad
Lane (Beco do Sapo), Rochdale, formada por 28 trabalhadores que encontraram na vinculação
dos objetivos comuns à formação de uma sociedade (cooperativa) de consumo como alternativa
para a superação da injustiça social proveniente da Revolução Industrial que acometia os
trabalhadores europeus à época.
As motivações históricas do cooperativismo são apontadas por Holyoake (2014, p. 31)
quando contextualiza que “os primeiros membros da Sociedade de Rochdale eram
cooperadores sinceros; compravam no armazém todos os artigos de que suas famílias
precisavam [...]”, motivados pela aspiração de proprietários do negócio, de modo que sentiamse orgulhados pelo êxito do empreendimento coletivo.
Em 1854, dez anos depois da fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros, “era notável
o movimento intelectual [...] e o novo espírito de sociabilidade que animava os cooperadores
(HOLYOAKE, 2014, p. 62)”, mostrando que a iniciativa daqueles trabalhadores estava
transformando-se em um movimento fundamentado em ideais e valores que transcendiam (e
transcendem) os objetivos econômicos – nascia o cooperativismo.
Desde então, o cooperativismo vem sendo acompanhado por transformações sociais que
historicamente congregam os fragilizados, tornando-se instrumento de resiliência às variáveis
externas que afetam os diferentes setores da sociedade. Nessa perspectiva, Carvalho (2011)
caracteriza o cooperativismo como uma das poucas doutrinas econômicas que nasceu
diretamente da prática de trabalhadores e não de teorias construídas por intelectuais. Os
trabalhadores materializaram o cooperativismo na prática através dos seus próprios esforços,
agindo de forma dialogada, participativa e mantendo a reciprocidade nos atos, de forma a agir
enquanto coletividade.

2.1 Redes de cooperação e relações intercooperativas: origens e propósitos
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A temática sobre os arranjos interorganizacionais, tais como, redes de cooperação,
alianças estratégicas, joint ventures e outros formas de conglomerados despontam como
estratégias competitivas no âmbito nacional e internacional. No entanto, arranjos
intercooperativos dentro do sistema cooperativista ainda padecem e carecem de mecanismos e
razões que possibilitem aumentar a confiança no seu potencial.
Um dos conceitos de redes é apresentado por Martinho (2003) como “uma forma de
organização democrática constituída de elementos autônomos, interligados de maneira
horizontal e que cooperam entre si”. Os diferentes formatos e níveis de relacionamento
interorganizacional são apontados por Woitchunas (2010), Capra (1996) e Martinho (2003) ao
conduzirem o conceito de rede como estratégia mercadológica competitiva, tal qual é difundido
na literatura e no campo prático ao referirem-se às redes tanto em relação às cooperativas quanto
às empresas privadas que unem-se com a finalidade de obterem vantagens econômicas.
As transformações socioeconômicas têm motivado maiores estudos das atividades
organizacionais e da cooperação em redes, considerando que estas transformações demandam
cada vez mais níveis elevados de qualidade, custos baixos, inovação, adaptabilidade e reações
rápidas às tangentes mercadológicas, ou seja, reunir atributos que permitam uma performance
adequada ao ambiente competitivo em uma estrutura única e que seja sustentada por ações
uniformes, porém descentralizadas, viabilizando ganhos competitivos para as partes associadas
(VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008).
Alguns benefícios da intercooperação são mencionados por Kozen e Oliveira (2015):
1) a potencialização dos negócios em conjunto em relação ao ganho de competitividade no
mercado; 2) a qualificação profissional; 3) a troca de experiências; 4) a padronização dos
processos com acesso à inovações, informação e tecnologias e; 5) alcançam maior impacto nas
ações de marketing quando trabalhadas no coletivo.
Já os principais objetivos que as organizações devem ter em comum são abordados
por Balestrin e Verschoore (2008): 1) acessar recursos; 2) exercer influência do mercado; 3)
buscar reciprocidade com ações coletivas de interesse em comum; 4) ganhar eficiência
internamente; 5) alcançar estabilidade frente ao mercado e; 6) ganhar legitimidade e
flexibilidade pela melhor adaptação aos ambientes dinamizados.
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2.2 A interface dos mercados institucionais com o desenvolvimento de relações
intercooperativas e o desenvolvimento rural
A partir de 2006, com a implementação da Política Nacional da Agricultura Familiar
e Empreendimentos Familiares Rurais, outro salto significativo ocorreu no campo rural
brasileiro ao criar-se a identidade da Agricultura Familiar como uma categoria social
determinante para a soberania e a segurança alimentar e nutricional do país. Desde então,
diversas estratégias de fomento – produção, crédito, logística, distribuição e comercialização –
vem sendo implementadas para estruturar e consolidar os fluxos que interligam a produção e o
consumo de alimentos no país.
Tais estratégias envolvem o poder de compra do Estado como ferramenta de apoio
ao desenvolvimento e fortalecimento da Agricultura Familiar, estruturando-se de uma lado,
como mantenedor de canais de acesso ao consumo de alimentos saudáveis tanto para as famílias
que encontram-se em vulnerabilidade social através do PAA – Programa de Aquisição de
Alimentos, tanto para as crianças e adolescentes da rede pública de ensino através do PNAE –
Programa Nacional da Alimentação Escolar e, estruturando-se de outro lado, como instrumento
para a inclusão social e econômica de famílias rurais com o objetivo de criar oportunidades de
geração de renda no campo, diminuir os fluxos migratórios e esvanecer a cortina que encobre
a pobreza no meio rural.
Inúmeros estudos relatam as oportunidades criadas, as potencialidades e os limites dos
instrumentos clássicos da política agrícola para a inclusão da agricultura familiar. Da mesma
forma, existem entendimentos acerca da contribuição dos Programas institucionais enquanto
mecanismos de inclusão no que tange à inserção das famílias mais fragilizadas (AQUINO;
SCHNEIDER, 2011; GAZZONI; DEGGERONE, 2018).
Segundo Niederle (2017), dentre as discórdias que perduram, uma relaciona-se ao
potencial dos diferentes mercados alimentares para a inclusão da agricultura familiar e, outra
apontando para a necessidade de fortalecer os circuitos territorializados de produção e
consumo. Para o autor, “políticas de desenvolvimento rural baseadas em um modelo de
múltiplos mercados parecem sensatas” (NIEDERLE, 2017, p. 188) pois convergem para os
princípios da inclusão social notoriamente distintos aos da modernização agrícola que “tratase
de uma opção distante da realidade daqueles agricultores familiares mais vulneráveis, que não
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podem suportar o treadmill tecnológico promovido pelos mercados de commodities.
(NIEDERLE, 2017, p. 188).
É nesta perspectiva que o desenvolvimento de circuitos alternativos de produção e
consumo constituem uma estratégia para a ação pública. Niederle (2017) ainda sinaliza que
seguramente não haverá espaço para todos os estabelecimentos familiares nestes circuitos,
“nem sequer para os dois milhões que se encontram em situação de maior vulnerabilidade
social” (NIEDERLE, 2017, p. 189), no entanto,

não se trata de “ganhar tempo”. Trata-se de readequar as políticas (agrícolas e
assistenciais) para responder aos desafios da estruturação de uma complexa
arquitetura de redes de produção e consumo. Isto depende criticamente de uma
mudança no referencial de desenvolvimento que orienta a ação pública, abrindo
espaço para estratégias de inclusão baseadas no reconhecimento e na legitimação de
um novo conjunto de valores sociais (NIEDERLE, 2017, p. 189).

Neste contexto, estratégias de inclusão dependem não somente do crescimento de um
novo modelo alimentar dirigido pelo consumo e limitado à melhoria nas condições de renda
dos consumidores urbanos, mas de uma intervenção do Estado visando mudanças nos padrões
de consumo – pela via da alimentação escolar, por exemplo – possui um efeito igualmente ou
até mais importante que a política agrícola para consolidação dos mercados territorializados
(NIEDERLE, 2017, p. 189), ressalvando-se que
o crescimento dos novos mercados não garante a participação da agricultura familiar,
muito menos dos agricultores mais pobres. Mas isto não é decorrência de uma suposta
inviabilidade técnica ou econômica destas unidades de produção. É o resultado de
uma disputa que envolve processos de apropriação e convencionalização. Uma
disputa que se processa no campo institucional e, em particular, na legitimação de
diferentes normas, padrões e convenções.

No entanto, o acesso dos agricultores aos mercados institucionais pode apresentar
entraves aos mesmos devido a estarem imersos em circuitos locais reconhecidos onde a
credibilidade e a confiança nos alimentos comercializados por esses decorrem da relação direta
com os consumidores, formando uma rede social construída pela relação de confiança entre
produtor-consumidor (WILKINSON, 2008). Desse modo, Wilkinson (2008), aponta como um
grande desafio a extensão mercadológica desses agricultores para além desta rede social, onde

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

os mesmos têm que se adaptar às especificidades de um mercado impessoal que exige
capacidade de escala e qualidade padronizada.
Na arena teórica, os denominados “mercados institucionais” podem ser explicados
pela teoria da Nova Economia Institucional (NEI), criada por Williamson em 1975 e abordado
por Zonin e Martins (2016) no qual enfatizam que o referido autor reconhece o próprio mercado
como uma instituição, sendo “algo instituído” no qual as normas são complexas e as crenças
são firmadas, moldando as estruturas de governança em torno de regras informais e formais.
Cabe ressaltar que a partir do ano 2000, o Brasil iniciou a construção de políticas públicas
estruturantes para o meio rural, “contribuindo para que uma parte significativa de agricultores
familiares melhorasse sua renda” (ZONIN; MARTINS, p. 229-250), muito embora, tais
políticas públicas constituem-se mais por seu caráter de “programa” devido as suas implicações
vislumbrarem o curto prazismo do que Política Pública propriamente dita desenhada para
cumprir o seu papel “estruturante” para o meio rural, tais quais serão abordadas no tópico
seguinte.

2.2.1 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o seu papel na geração de
renda no campo
Criado com o nome de “Campanha de Merenda Escolar”, ainda em 1955, o PNAE é
executado e gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e é a
mais antiga política pública de segurança alimentar e nutricional do Brasil. Grisa e Porto (2015)
destacam que a alimentação escolar institucionalizou-se com o PNAE no final dos anos 1970.
O governo federal centralizou o gerenciamento e aquisição de alimentos neste mercado até a
década de 1990, quando houve a descentralização dos recursos, ficando sob a responsabilidade
dos estados e municípios a elaboração dos cardápios, a aquisição dos alimentos junto aos
agricultores locais e o controle da qualidade dos alimentos recebidos nas escolas (TRICHES,
2010).
No entanto, foi a partir de 2000 que ganhou relevância derivada da Lei nº 11.947, de
16/6/2009, através da qual a obrigatoriedade das instituições públicas de ensino em adquirir
30% dos recursos destinados à alimentação escolar diretamente da agricultura familiar,
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desencadeou diversos

arranjos institucionais voltados à produção, manufatura e

comercialização de alimentos no meio rural brasileiro. (FNDE, 2018). No entanto, esse
mercado “instituído” opera através de regras que não dependem das forças de oferta e demanda
e nem de seus preços, mas sim das limitações e condicionamentos que o estado determina sobre
o seu funcionamento (ZONIN; MARTINS, p. 229-250 2016).
Apropriando-se dos conceitos de “construção social de mercados” reiterados por
Abramovay e Magalhães (2007), Zonin e Martins (2016), contextualizam que os mercados
enquanto estruturas sociais são formas de interação e submetidas à sanções, ou seja, os contratos
são públicos, monitorados socialmente e sujeitos a negociações que não se limitam aos
agricultores e suas organizações. É possível destacar que os mercados institucionais
configuram-se como espaços mercadológicos “instituídos” pelo estado, no entanto, são
permeados por uma complexidade de regras formais e informais que influenciam na efetividade
das transações e as negociações impelidas necessitam envolver várias forças e atores distintos.
Conforme apontado por Zonin e Martins (2016), “os caminhos desejáveis seriam aqueles da
liberdade de produzir, com base nas culturas e nos saberes historicamente construídos, e a partir
das demandas do consumir por alimentos saudáveis e nutritivos”.

2.2.2 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) como estratégia de inclusão social,
produtiva e econômica
No Brasil, as discussões e as experiências acumuladas a respeito da fome e do vínculo
entre segurança alimentar e agricultura familiar foram sistematizadas e serviram de base para a
construção do Programa Fome Zero em 2001 que contou com a participação de movimentos
sociais, ONGs, Institutos de Pesquisas, Sindicatos e especialistas com o propósito de propor
políticas de segurança alimentar e de combate à fome.
Nesta perspectiva, o PAA criado pela Lei nº 10.696/03 e regulamentado pelo Decreto
7775/2012, inovou quando definiu como seus objetivos centrais, o fortalecimento da agricultura
familiar, de um lado, e promover a soberania e a segurança alimentar e o combate à fome, de
outro, realizando esses objetivos simultaneamente e de forma indissociada. (GAZZONI;
DEGGERONE; 2018, p.6), tendo como como duplo propósito garantir o acesso a alimentos em
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quantidade e regularidade necessárias às pessoas em insegurança alimentar e nutricional e
garantir que uma parcela do suprimento de alimentos dos órgãos públicos seja canalizada aos
agricultores familiares (MDSA, 2018).
Vários

estudos

apontam

as

transformações

positivas

promovidas

pela

operacionalização do PAA quanto ao desenvolvimento das comunidades rurais. Algumas
inovações são destacadas por Siliprandi e Cintrão (2013) no livro “PAA – 10 anos de Aquisição
de Alimentos”, tais como a capacidade de promover a diversificação produtiva nos
estabelecimentos rurais, sendo esta resultante das modalidades de Compra com Doação
Simultânea - executada pela Conab, estados e municípios - e Compra Institucional que
associam o poder de compra governamental com as demandas alimentares de diferentes órgãos
públicos – federal, estadual ou municipal - e da rede socioassistencial.
Além disso, os alimentos adquiridos dos agricultores familiares através do PAA são
utilizados para a minimização dos problemas de insegurança alimentar através da formação de
estoques estratégicos, pela doação e alimentos a populações em risco nutricional, programas
sociais públicos, abastecimento de creches, escolas, restaurantes populares e entidades
socioassistenciais e ainda através de compras públicas de alimentos para atendimento de órgãos
públicos com demanda regular de consumo de alimentos, tais como hospitais públicos,
unidades prisionais, Forças Armadas, Brigada Militar, universidades, entre outros (MDSA,
2018).
O PAA vem estimulando o surgimento de novas organizações - cooperativas e
associações -, seja para viabilizar o acesso ao Programa, seja para alcançar novos mercados
e/ou mobilizar recursos políticos e econômicos, agregar valor à produção ou otimizar recursos
(infraestrutura e trabalho), no entanto, ainda apresenta uma cobertura limitada e “sua eficiência
depende de lidar com os desafios relacionados ao acesso à terra e aos direitos territoriais, a
transição para formas sustentáveis de produção, apoio à infraestrutura, entre outros” (MALUF
et al., p. 2303-2312, 2015).

2.3 Relações intercooperativas no Rio Grande do Sul: a estratégia de formação das redes
de cooperação
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O levantamento de dados e informações sobre as redes de cooperação atuantes no RS
deu-se por meio de pesquisa nas bases de dados das entidades representativas do
cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul: Organização das Cooperativas do Estado do
Rio Grande do Sul (OCERGS); União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária do Estado do Rio Grande do Sul (UNICAFES/RS); e na instituição de
ATERS do RS (EMATER/RS) através das Unidades de Cooperativismo (UCP’s). Dentre as
informações, refinou-se a busca por aquelas estruturas formalmente constituídas sob alguma
forma jurídica pertencentes ao ramo agropecuário e que comercializassem alimentos para o
mercado institucional regional, estadual e nacional através de redes de cooperação.
O resultado apontou a existência de seis redes de cooperação atuantes no RS, sendo
duas juridicamente constituídas como Associações, três Cooperativas Centrais e, uma
Cooperativa, sendo todas consideradas objetos deste estudo, as quais são descritas a seguir.
A rede 1 é uma Central de Cooperativas concebida juridicamente em 2012 com o
objetivo de facilitar de modo sustentável a comercialização dos produtos das cooperativas
associadas e garantir o abastecimento do mercado institucional com os produtos da agricultura
familiar da região norte do RS. A concretização da Central deu-se devido ao acúmulo de
discussões sobre as concepções de produção e comercialização, projetos de desenvolvimento
rural para os agricultores familiares da região, mobilização de pessoas, lideranças, movimentos
sociais, cooperativas e recursos públicos envolvidos.
Tabela 1 – Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura Familiar de Economia
Solidária (CECAFES)
Rede
1

Cooperativa
Singular
Cootap

Município Sede

Nº sócios
PF
1469

Sócios
c/DAP
946

% com DAP

Eldorado do Sul/RS

2

Cooperipe

Ipê/RS

339

236

70%

3

Coopervita

Tapejara/RS

868

590

68%

4

Nossa Terra

Erechim/RS

2684

2380

89%

5

Coopvida

Sananduva/RS

91

71

78%

6

Coperfamília

Erechim/RS

611

560

92%

7

Cocel

Marcelino Ramos/RS

82

67

82%

64%
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1
CECAFES
Erechim/RS

8

Coperametista Ametista do Sul/RS

54

53

98%

9

Extremo Norte Alpestre/RS

52

39

75%

10

Copeave

São Valentim/RS

47

34

72%

11

Agricoop

Erechim/RS

86

65

76%

12

Coopare

Esmeralda/RS

374

256

68%

13

Cooperbemm

Mariano Moro/RS

40

28

70%

14

Coopasul

Campinas do Sul/RS

103

79

77%

15

Coperval

Erval Grande/RS

805

557

69%

16

Copaal

Aratiba/RS

365

238

65%

17

Coopermate

Getúlio Vargas/RS

286

237

83%

18

Cooaf

Concórdia/SC

133

110

83%

19

Coomafitt

Itati/RS

231

225

97%

8720

6771

78%

Total de sócios (PF):

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A Cecafes representa 19 cooperativas singulares associadas, de diferentes regiões do
RS e SC, sendo que estas somadas, representam 8.720 associados pessoas físicas, sendo 6.771
Agricultores Familiares.
A Rede 2 é uma Central de Cooperativas fundada no ano de 2002 e congrega
cooperativas da Agricultura Familiar de diversos municípios das regiões de fronteira noroeste,
missões e norte do RS. O objetivo da rede é o fortalecimento e a organização das cooperativas
associadas através do intercâmbio de alimentos, produtos e serviços. Com enfoque à produção
orgânica, a Rede oferece para as cooperativas associadas apoio na gestão, formação e
assistência técnica e acesso aos mercados institucionais.
Tabela 2 – Cooperativa Central da Agricultura Familiar (UNICOOPER)
Rede
1

Cooperativa
Singular
Coopax

Município Sede

Nº sócios
PF
146

Sócios
c/DAP
90

Porto Xavier/RS

2

Coopervita

3

Tapejara/RS

868

590

68%

Coopertersa

Campinas das Missões/RS

138

106

77%

4

Nossa Terra

Erechim/RS

2684

2380

89%

5

Coopral

Alecrim/RS

178

139

78%
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% com
DAP
62%

2
UNICOOPER
Santa Rosa/RS

6

Coopavec

Porto Vera Cruz/RS

105

73

70%

7

Coomafitt

Itati/RS

231

225

97%

8

Coopersol

Santa Rosa/RS

325

244

75%

9

Coopervino

Tucunduva/RS

28

23

82%

10 Cooperipê

São Paulo das Missões/RS

31

22

71%

11 Cooper
Agrofamiliar
12 Coopasc

Horizontina/RS

88

71

81%

Santo Cristo/RS

171

101

59%

4993

4064

81%

Total de sócios (PF)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A Unicooper representa 12 cooperativas singulares associadas e, estas representam
4.993 associados, sendo 4.064 Agricultores Familiares.
A Rede 3 é uma Central de Cooperativas que, impulsionada pela demanda de
alimentos no mercado institucional de Santa Maria/RS e região, foi constituída em 2014 a fim
de organizar a produção, a oferta e a distribuição de alimentos produzidos pelos Agricultores
Familiares e suas Agroindústrias.
Tabela 3 – Central de Cooperativas da Agricultura Familiar (UNICENTRAL)
Rede

3
UNICENTRAL
Santa Maria/RS

1

Cooperativa
Singular
Coopercedro

Município Sede

Nº sócios
PF
148

Sócios
c/DAP
114

Santa Maria/RS

2

Coomafitt

3

Itati/RS

231

225

97%

Coopivorá

Ivorá/RS

72

55

76%

4

Coopersanta

Santa Cruz/RS

168

131

78%

5

Cooperativa Agrária São
José

Jaguarí/RS

37

30

81%

656

555

85%

Total de sócios (PF)

% com
DAP
77%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
A Unicentral reúne cinco cooperativas singulares associadas que totalizam 656
associados, sendo 555 Agricultores Familiares da região central e litoral (Coomafitt) do RS.
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A Rede 4 é uma Central de Cooperativas formada em 2018 constituída a partir da
necessidade de aporte logístico na distribuição de alimentos para os mercados institucionais da
região metropolitana do RS.
Tabela 4 – Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar
Rede

Cooperativa
Singular
1 Coomafitt
4
2 Caaf
CENTRAL
3 Cooperavi
METROPOLITANA
4 Nossa Terra
Canoas/RS

Município Sede
Itati/RS
Caxias do Sul/RS
Viamão/RS
Erechim/RS
Total de sócios (PF)

Nº sócios
PF
231
254
116
2684

Sócios
c/DAP
225
215

% com
DAP
97%
85%
95%
89%

3285

2930

89%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A Central Metropolitana congrega quatro cooperativas singulares, totalizando 3.285
associados, sendo destes, 2.930 Agricultores Familiares.
A Rede 5 é uma Associação de Cooperativas formada em 2017 com o objetivo de
objetivo viabilizar a logística de distribuição, diminuir custos operacionais e potencializar a
qualidade dos serviços e dos alimentos distribuídos nos mercados institucionais do RS.

Tabela 5 – Associação da Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária (REDECOOP)
Rede

2
3
4

Cooperativa
Singular
Central
Metropolitana*
Unicentral*
Unicooper*
Cecafes*

5
6
7
8
9
10

Nossa Terra
Coopambi
Coopab
Sertão Santana
Coopax
Cooperametista

1

5
REDECOOP
Canoas/RS

Município Sede

Nº sócios
PF
3285

Sócios
c/DAP
2930

Santa Maria/RS
Santa Rosa/RS
Erechim/RS

656
4993
8720

555

85%
81%
78%

Erechim/RS
Pelotas/RS
Arroio do Padre/RS
Sertão Santana/RS
Dom Feliciano/RS
Ametista do Sul/RS

965
77
81
138
146
54

888
54
68
89
90
53

92%
70%
84%
64%
62%
98%

Canoas/RS
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% com
DAP
89%

11
12
13
14

Proagrii
Econativa
Cooperlaf
Coomafitt

Ivoti/RS
Três Cachoeiras/RS
Boqueirão do Leão/RS
Itati/RS
Total de sócios (PF)

32
128
48
231
19554

22
121
47
225
15977

69%
95%
98%
97%
82%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
* Central de Cooperativas
A

Redecoop possui 10 cooperativas singulares associadas e quatro cooperativas

centrais, totalizando 19.554 associados, sendo que 15.977 são Agricultores Familiares.
A Rede 6 é uma Cooperativa singular que possui em seu quadro social, além de
pessoas físicas, outras cooperativas singulares e centrais de cooperativas associadas. A
Cooperativa Nossa Terra surgiu ainda em 2001 com o propósito de tornar-se um centro de
comercialização dos produtos da Agricultura Familiar regional. No entanto, impulsionada pela
demanda das compras públicas, a Cooperativa reestruturou os seus objetivos organizacionais e
tornou o abastecimento de alimentos nos mercados institucionais a sua principal fonte de
receitas.
Tabela 6 – Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra
Rede

2
3
4
5
6
7

Cooperativa
Singular
Cooperativa
Singular Nossa Terra
Unicooper*
Coopervita
Majestade
Cecafes*
Casa
Cosuel

8

Cooperoeste

1

6
NOSSA TERRA
Erechim/RS

Município Sede

Nº sócios
PF
965

Sócios
c/DAP
888

Santa Rosa/RS
Tapejara/RS
Sananduva/RS
Erechim/RS
Sananduva/RS
Encantado/RS

4993
868
998
8720
330
2944

4064
590
711

São Miguel do Oeste/SC
Total de sócios (PF)

1257
7362

Erechim/RS

5489

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
* Central de Cooperativas
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% com
DAP
92%
81%
68%
71%
78%
72%
73%

74%
75%

A

Nossa Terra possui em seu quadro social 965 associados, sendo 888 Agricultores

Familiares. Além disso, congrega outras cinco cooperativas singulares e duas cooperativas
centrais que atuam como parceiras na logística de distribuição e no processamento da
matériaprima dos agricultores associados. O montante de associados ligados a essa Rede é de
7.362, sendo destes, 5.489 Agricultores Familiares.
Pode-se visualizar geograficamente na figura 1, a atuação das redes de cooperação
pesquisadas no RS e as conexões distintas de produção e distribuição dos alimentos produzidos
pela Agricultura Familiar do RS.

Figura 1 – Mapa ilustrativo da atuação das redes de cooperação no RS

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelos autores.
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As redes de cooperação identificadas e caracterizadas abrangem 56 cooperativas
singulares que vislumbram através de relacionamentos intercooperativos, organizar a cadeia de
suprimentos de alimentos dos órgãos públicos que demanda escala de produção e regularidade
na oferta. Tais mercados denominados “institucionais” representam o fio condutor da
organização das redes de cooperação, chegando a envolver – sem repetição – 14.602
agricultores, sendo que destes, 75% são Agricultores Familiares.
As organizações econômicas denominadas redes de cooperação foram projetadas por
interações sociais anteriores ao surgimento das redes e estimuladas por políticas públicas
estruturantes que envolvem negociações e compromissos entre as partes interessadas (ZONIN;
MARTINS, 2016).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contribuir com a construção de conhecimento sobre os fatores que estimulam a
formação e o surgimento das redes de cooperação, tal qual é apontado por Plein (2016)
corresponde às novas possibilidades de pesquisa relacionadas ao cooperativismo e seus reflexos
no desenvolvimento rural de uma região.
No arcabouço proposto por Plein (2016), os mercados institucionais apresentam-se
como uma dinâmica comercial “integradora” (ALBRECHT et al, 2015) que estimula e desafia
ao surgimento de novos arranjos organizacionais de produção, distribuição e abastecimento
capazes de promover a “ressignificação” da Agricultura Familiar (ZONIN; MARTINS, p. 229250, 2016). Neste contexto, o Estado possui um papel importante no sentido de desenvolver
Políticas Públicas que estimulem a interação entre diversos atores sociais visando que estes
estimulem a economia local de suas regiões.
As redes de cooperação pesquisadas despontam como estratégia de abastecimento e
suprimento de alimentos nos mercados institucionais do RS no que tange, principalmente, à
infraestrutura de logística, escala de produção e regularidade na oferta de alimentos da
Agricultura Familiar, dialogando com a abordagem de Wilkinson (2008), que aponta como um
grande desafio a extensão mercadológica dos agricultores para além da rede social local, onde
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os agricultores têm que se adaptar às especificidades de um mercado impessoal que exige
capacidade de escala e qualidade padronizada
Pode-se constatar a proximidade do desenvolvimento das redes de cooperação com
a evolução da legislação que regulamenta esses mercados, uma vez que todas as redes
acentuaram suas dinâmicas a partir de 2009, inicialmente com o PNAE e, a partir de 2012, com
a abertura de novos mercados oportunizados por novas modalidades e mecanismos de acesso
ao PAA.
Presumindo que a maioria das cooperativas singulares surgiram anteriormente às
redes de cooperação por motivos diversos mas consoantes com as estratégias de fortalecimento
da Agricultura Familiar, com o objetivo de obterem vantagens econômicas frente à cenários
adversos, ou seja, cenários competitivos, cabe investigar quais fatores limitam ou impulsionam
relações intercooperativas nestas redes e entre estas, uma vez que suas origens singulares
afloraram para competir.
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Resumo
As mudanças na forma de atuação dos extensionistas rurais, em um contexto histórico de ATER
pública no Brasil, também refletem no processo de ensino da extensão rural das faculdades de
ciências agrárias. A inserção do ideal participativo nos processos de planejamento e execução
dos métodos e metodologias trouxeram a necessidade de uma visão crítica sobre o aprendizado
dos futuros extensionistas. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a utilização de métodos
e metodologias participativas de extensão rural no ensino dos cursos de ciências agrárias da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste com ênfase para o método dia de campo.
Para a coleta de dados qualitativos e quantitativos, foi utilizada metodologia de análise
participante, questionários e entrevistas estruturadas. Pode-se concluir que a adoção de práticas
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inovadoras no ensino da extensão rural auxilia para a formação dos acadêmicos e os preparam
melhor para o mercado de trabalho.
Palavras-chave: Comunicação; Ensino; Educação; Formação acadêmica;
Abstract
The changes in form that rural extension agents have operating in a historical context of public
technical assistance and rural extension in Brazil, also reflected in process of teaching these
themes in agrarian sciences colleges. The insertion of the participative ideal into the processes
of planning and execution of methods and methodologies brought the need for a critical vision
about the teaching of future extension agents. This paper aimed to present the use of
participative methods and methodologies of rural extension in teaching of agrarian sciences
courses from State University of West Paraná – Unioeste with emphasis to field day events. To
the qualitative and quantitative data collect, it was used the participative analysis and
structured questionnaires and interviews. It could be concluded that the use of innovative
practices in rural extension teaching collaborate to a better academics’ graduation and
preparation to labour market.
Key words: Communication; Instruction; Education; Academic qualification;

1. INTRODUÇÃO

A extensão rural sempre esteve presente no escopo da formação de escolas de
agricultura, inclusive, sua conceituação e institucionalização surgiu em universidades
americanas no início do século XX embora ações extensionistas fossem desenvolvidas desde a
antiguidade (JONES e GARFORTH, 1997 apud PEIXOTO, 2008). No Brasil, as instituições
de ensino também tiveram papel importante na disseminação da extensão rural, primeiramente
por meio de ações dos institutos imperiais até seu primeiro registro como forma
institucionalizada através da Semana do Fazendeiro em 1929 realizada pela Escola Superior de
Agricultura de Viçosa (PEIXINHO, 2008). Callou et al. (2008) constataram a aparição da
disciplina de extensão rural como obrigatória em vários cursos envolvidos na temática, sendo
na maioria dos casos oferecida semestralmente nos últimos períodos de formação e
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predominantemente nos cursos de agronomia, zootecnia, engenharia florestal e agrícola, e
medicina veterinária.
Paralelo a construção da extensão rural como disciplina no âmbito dos cursos de ciências
agrárias, a aplicação profissional passou por diferentes períodos que trouxeram consigo grandes
mudanças na forma de atuação dos extensionistas. A principal delas talvez seja a concepção de
uma passagem de fases da extensão rural no Brasil onde até os anos 80 o que orientava as ações
dos extensionistas era a chamada “difusionismo produtivista” a qual considerava o uso intensivo
de capital visando uma modernização da agricultura, para uma fase chamada de “humanismo
crítico” em que as ações devem pautar-se na participação ativa dos agricultores através de
planejamentos participativos (LISITA, 2005). A própria Associação Brasileira de Educação
Agrícola Superior em 1978 apresentou através de um relatório a concepção de que os alunos
precisariam ter capacidade de atuarem de maneira crítica e criativa para o processo de mudança
da sociedade (SUPLAN/ABEAS, 1978).
Freire (1989) destacou que o processo de construção de uma consciência crítica passa
pelo entendimento da necessidade de integração do sujeito com seu meio. Na medida em que a
consciência se torna cada vez mais crítica, esta integração é aperfeiçoada e resulta em uma não
acomodação e não ajustamento do sujeito, o que poderia levar ao rebaixá-lo a “objeto”. A falta
de relação do homem com a realidade, com o mundo e com os homens pode fazer com que este
seja dominado e comandado o que o faz renunciar à sua capacidade de decidir (FREIRE, 1989).
O primeiro passo no processo de ensino-aprendizagem pode ser através de uma atividade
orientada em colaboração com alguém mais experiente. Na realização de experiências sociais
já pensadas, o educando realmente aprende e desenvolve potencialidades intelectuais que o
permitirá desenvolver sozinho, ações as quais anteriormente precisara de colaboração
(BIESDORF, 2007).
Considera-se então que o processo de ensino nas universidades deve abranger em seu
escopo a realização de atividades práticas que aproximem os estudantes de situações as quais
podem ser submetidos após sua formação e atuando no mercado de trabalho. Essa aproximação
pode fazer com que os novos profissionais estejam melhores preparados para tomadas de
decisão e que tenham maior efetividade em sua atuação, já que o contato anterior no processo
de formação promove uma preparação prévia para situações reais posteriores.
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Desta forma também deve ser o desenvolvimento de disciplinas que tenham em seu
conteúdo a extensão rural e o estudo de seus métodos e metodologias. Mais do que a exposição
teórica sobre estes temas, devem envolver uma série de práticas que estimulem os estudantes a
atuarem como protagonistas em casos que simulem situações a serem vivenciadas quando na
atuação profissional.
A forma de explanação dos conteúdos de ensino atual, os quais seguem um modelo
positivista, podem causar um distanciamento dos sujeitos de si mesmo e de seu meio, não sendo
convidativo a pensar relações sobre os diferentes saberes e nem interiorizar o conhecimento.
Gera-se um conflito entre teoria e prática onde há oposição ou supremacia entre ambas. Porém,
quando há incorporação e apropriação de uma teoria pelo sujeito, sua prática é ressignificada e
a teoria passa a ser vivenciada e interiorizada em um processo transformador (SCHMIDT
NETO, 2010).
O objetivo deste artigo é relatar as experiências de adoção de métodos e metodologias
de extensão rural no ensino dos cursos de agronomia e zootecnia destacando e dando ênfase na
aplicação prática do método dia-de-campo através de casos realizados na Universidade Estadual
do Oeste do Paraná - Unioeste e contextualizando sobre seus resultados na formação
profissional dos acadêmicos.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Revisão Bibliográfica
2.1.1. Extensão Rural: definições e a nova ATER653

Ao tratar sobre as definições do termo extensão rural, Peixoto (2008) dividiu esta conceituação
em três formas diferentes: como processo, como instituição e como política. Como forma de
processo, a extensão rural seria basicamente estender o conhecimento de um sujeito ao seu
público, ou então, como melhor aceito atualmente, no sentido amplo, um processo educativo de
comunicação. Na forma de instituição, entende-se a extensão rural como as instituições ou

653
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organizações que desempenham este trabalho em diferentes locais. E na forma de política, podese conceituar como políticas de extensão rural traçadas pelos governos ao longo do tempo.
Já na definição de Figueredo (1984) a extensão rural no Brasil é
concebida como um serviço de assessoramento a agricultores, suas famílias, seus
grupos e organizações, nos campos da tecnologia da produção agropecuária,
administração rural, educação alimentar, educação sanitária, educação ecológica,
associativismo e ação comunitária (FIGUEREDO, 1984 p. 20).

É comum encontrar a definição de extensão rural como o processo educativo. Alguns autores
ainda especificam que este processo envolve uma educação informal, a qual não apresenta um
sistema sequencial com avaliações, obrigatoriedade de presença, currículo escolar, dentre
outros (BALEM, 2015). É, então, um processo em que se relacionam formas de aprender e
ensinar através de diferentes métodos e metodologias envolvendo agricultores e extensionistas
(BALEM, 2015).
Este processo de passagem do entendimento de que a extensão rural tinha apenas o sentido de
estender o conhecimento para o de que se trata de um processo educativo e de comunicação
iniciou principalmente na década de 80 e influenciou muito na década de 90, justamente em
meio a uma crise na extensão rural pública brasileira com a extinção de órgãos como a Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER em 1990 (PEIXINHO,
2008). Além disso, um movimento de extensionistas que acreditavam na prestação de ATER
como política pública para comunidades e agricultores menos favorecidos e que levavam
consigo os ideais de Paulo Freire, os quais defendiam uma educação libertadora (FREIRE,
1983), fizeram com que o início do século XXI fosse marcado por uma nova idealização da
extensão rural pública e suas formas de atuação.
O cenário socioeconômico contribuiu para a ideia de que a extensão rural tivesse o objetivo
não apenas do aumento de produtividade, mas também da preservação dos meios naturais e
humanos visando a minimização de problemas ambientais e sociais priorizando os agricultores
que não podiam pagar por serviços de assistência técnica (CAPORAL, 2003). Iniciou-se então
a construção de uma nova política de ATER no Brasil, na qual os resultados foram a Política
Nacional de ATER – PNATER em 2004 e a Lei 12.188 conhecida como Lei da ATER em 2010
a qual passou a definir como
Serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove
processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos
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serviços agropecuários e não-agropecuários, inclusive
agroextrativistas, florestais e artesanais (BRASIL, 2010).

das

atividades

A nova política tem como diretrizes a execução da ATER no Brasil por organizações
governamentais e não governamentais desde que apresentem legalidade documental, corpo
técnico multidisciplinar e profissionais registrados nos órgãos competentes. Registra como
público beneficiário destes serviços os agricultores familiares, assentados da reforma agrária,
extrativistas, quilombolas, indígenas, silvicultores, aquicultores e pescadores artesanais
(BRASIL, 2010).
Além disso, prevê que a extensão rural deve seguir alguns princípios como o desenvolvimento
rural sustentável com preservação do ambiente e seus recursos, a gratuidade, qualidade e
acessibilidade, a adoção de metodologias participativas com enfoque cidadão e com gestão
democrática, a adoção de agricultura ecológica, a equidade de raça, etnia, gênero e geração, e
deve contribuir para a soberania alimentar e nutricional (BRASIL, 2010).
Para seguir o que estabelece estes preceitos da extensão rural pública, os extensionistas devem
planejar a sua atuação de forma que contenha o uso da pedagogia através do diálogo, da
comunicação e de uma nova relação que possibilite ao beneficiário a autonomia de um
pensamento crítico resultando assim em uma forma de educação libertadora (FREIRE, 2008).
Logo, o ensino da extensão rural em instituições de nível superior para futuros profissionais
atuantes do meio rural deve ter seu embasamento nas premissas destacadas, para que a formação
dos acadêmicos contemple o que pressupõe este tipo de trabalho em suas bases atuais. Para isso,
o conhecimento sobre o contexto histórico no Brasil, sobre o processo de educação pedagógica
e de comunicação e posteriormente o entendimento sobre os métodos e metodologias
participativas, são conteúdos que devem compor o plano de ensino da disciplina de extensão
rural.

2.1.2. Métodos e metodologias participativas
Com o advento da nova ATER no Brasil, principalmente os órgãos governamentais de
prestação destes serviços passaram por algumas reformulações e readequaram também
bibliografias que serviam como guias para o trabalho do extensionista. Tratam-se dos manuais
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de métodos e metodologias de extensão rural, os quais tiveram uma inserção de conteúdos
diferenciados, principalmente em relação ao caráter participativo da nova forma de atuação.
Moraes, Gregolin e Diesel (2019) destacam que estes manuais trazem consigo conteúdos
normativos relativos a tecnologia de intervenção social, porém que apesar de conterem uma
maior diversidade adequada a cada organização, ainda seguem produzindo e disseminando o
conteúdo relativo ao modelo clássico de extensão dificultando a implementação de novos
referentes e práticas a partir dos pressupostos diferenciados implementados pela nova ATER.
Baseando-se em alguns destes manuais, temos a seguir algumas definições sobre os
métodos e metodologias participativas de extensão rural, a classificação destes métodos e o
objetivo dos mesmos quando da sua utilização.
A metodologia em extensão rural pode ser entendida como a explicação detalhada de
toda a ação a ser desenvolvida nos métodos escolhidos para o trabalho a ser executado (LOPES,
2016). É o conjunto de procedimentos, regras e técnicas que sistematizam os métodos de ensino
(RAMOS, SILVA e BARROS, 2013).
Quando pensada de uma maneira participativa, a metodologia resulta em um caráter de
fundamentação no diálogo, na troca de saberes, na gestão social e democrática com exercício
da cidadania e da inclusão social (RAMOS, SILVA e BARROS, 2013) entre os atores
envolvidos no processo de ensino, que na extensão rural contempla técnicos, agricultores e
comunidades em geral.
Para o estabelecimento de uma metodologia participativa no trabalho, o extensionista
deve perpassar pelas fases de diagnóstico participativo, priorização das demandas,
planejamento, execução e avaliação, sendo que em todas elas a presença do público atendido é
essencial e seus conhecimentos e saberes populares auxiliarão para uma atuação efetiva.
Já ao tratarmos sobre as definições de métodos, Ramos, Silva e Barros (2013) citaram
que o método é concebido como a forma adequada pelo qual o ensino é realizado no processo
de aprendizagem sendo um procedimento padronizado que se adota no estudo, um modo
particular de proceder, um processo ou técnica de ensino, uma regularidade da ação ou um
tratado elementar (XIMENES, 2000 apud RAMOS, SILVA e BARROS, 2013). Lopes (2016)
define o método como sendo a maneira, a forma, o modo de proceder, a maneira de agir, o
processo de ensino ou ainda um caminho para se chegar a um fim.
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Em resumo, pode-se considerar que a metodologia em extensão rural se inicia com o
conhecimento do público, suas realidades, problemas e demandas, através de diagnósticos
participativos e tem a sua execução através da seleção de métodos corretos que levarão a atingir
o objetivo final que é o atendimento eficiente e eficaz aos beneficiários.
A seleção dos métodos precisa ser voltada para despertar a atenção, o interesse, a
avaliação, o experimento e a adoção dos participantes para aquela determinada técnica que visa
a solução de um problema ou demanda detectado. Após isso, será então realizado um
planejamento participativo da execução deste método (LOPES, 2016). O extensionista deve
sempre selecionar os métodos a partir do conhecimento sobre eles e sobre como podem ser
empregados em função dos objetivos determinados. As escolhas devem ser decisivas para que
as metas sejam atingidas com eficiência, eficácia e efetividade (RAMOS, SILVA e BARROS,
2013).
Os métodos podem ser classificados quanto ao seu alcance, efeito e uso (LOPES, 2016). O
alcance refere-se ao número de pessoas atingidas e se enquadra como: (i) individual, os quais
objetivam atingir pessoas individualmente (ex.: visita, contato, entrevista, etc.) e são
importantes para adquirir o conhecimento da comunidade e as condições da população rural
através de seus membros e ainda permitir que o público conheça melhor o extensionista gerando
maior confiança; (ii) grupais, os quais visam atingir um grupo de pessoas de uma única vez
(ex.: reunião, curso, dia de campo, congresso, etc.), minimizando custos e possibilitando a troca
de experiências entre os agricultores com um interesse em comum; (iii) massais, quando não é
possível definir o número de participantes (ex.: rádio, TV, jornais, revistas, campanhas, sites,
etc.) visando atender o público em geral de maneira indeterminada com alcance indefinido
(PEREIRA et al., 2009; LOPES, 2016).
Quanto ao efeito, os métodos são divididos naqueles de efeito motivacional ou de ensinamento
técnico (prático) e em relação ao uso, os métodos podem ser classificados como simples,
quando pode ser utilizado isolado não exigindo outros métodos ou complexo, quando é
combinado com demais métodos (LOPES, 2016).
Brosler, Oliveira e Bergamasco (2009) consideram que as metodologias e métodos são
inseridos na tentativa de ser um guia para o trabalho dos extensionistas, porém que o sucesso
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do uso das ferramentas, principalmente para a construção do diálogo conforme as definições de
participação, passa completamente pelas mãos dos envolvidos.
A demonstração e utilização destes métodos para alunos do ensino superior faz com que se
tenha o entendimento mínimo de como proceder para a prática de atuação na extensão rural e
desperta o interesse para a realização de trabalho como extensionista.

2.1.3. O método dia de campo
O dia de campo é um método grupal de ensinamento técnico e complexo, que visa demonstrar
uma série de atividades, práticas ou tecnologias referentes a um assunto geralmente em um só
local sendo preferencialmente uma propriedade agrícola. Possibilita reunir entre 50 a 100
participantes e envolve além da participação do público trabalhado, líderes, autoridades, agentes
comerciais e outros técnicos. Serve para a exibição e divulgação de uma ou mais práticas
visando motivar e despertar o interesse das pessoas além de sensibilizar para adoção em suas
realidades (PEREIRA et al., 2009; LOPES, 2016; RAMOS, SILVA e BARROS, 2013).
As vantagens deste método são a aproximação de um grande número de produtores à práticas
que já são adotadas, o desenvolvimento de um ambiente descontraído e eficiente em apresentar
situações reais, a ampliação da relação entre os extensionistas e os participantes, além do
envolvimento com lideranças e autoridades. As desvantagens é a necessidade de existir uma
propriedade que já possua a prática a ser exibida funcionando, também de uma equipe adequada
de colaboradores, bem como exige a eficiente organização de um público numeroso e é bastante
dependente das condições climáticas (LOPES, 2016).
Os procedimentos básicos para a organização de um dia de campo envolvem inicialmente a
identificação de uma necessidade, oportunidade ou interesse de produtores, depois, a elaboração
de um planejamento em relação aos temas, local, equipe de trabalho, público alvo, objetivos,
duração, materiais, etc., encontros para a organização geral de todos os recursos materiais e
humanos, a execução propriamente dita e posterior avaliação do evento (LOPES, 2016;
RAMOS, SILVA e BARROS, 2013).
Pela necessidade de apresentação dos temas, o dia de campo torna-se uma ferramenta bastante
útil para a prática da desenvoltura dos extensionistas em relação à exposição dos seus
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conhecimentos e sua capacidade oratória e de expressão. Assim, inserir a realização do método
durante a disciplina de extensão rural na universidade, pode ser uma forma de colocar os
acadêmicos em uma situação que irão presenciar posteriormente no mercado de trabalho e fazêlos iniciar no treinamento dessa desenvoltura.

2.2. Metodologia
A título de procedimentos metodológicos deste trabalho, podemos destacar que o mesmo se
enquadra como um relato de experiências onde é realizada a descrição de uma vivência que
resultou em reflexões sobre um fenômeno específico (OLIVEIRA LOPES, 2012). No artigo em
questão, são relatadas as experiências da utilização de métodos e metodologias de extensão
rural, em especial a realização de dias de campo nos cursos de agronomia e zootecnia da
Unioeste nos anos de 2018 e 2019.
Também pode ser considerado como um estudo de caso caracterizando e investigando um
fenômeno em uma realidade específica a qual está inserido (YIN, 2001) sendo no trabalho a
aplicação destes métodos e metodologias como o fenômeno e a universidade como o local
específico.
O universo de estudo foram os acadêmicos do 4° ano de agronomia do ano de 2018 da
disciplina de Comunicação e Extensão Rural e do 5° ano de zootecnia de 2019 da disciplina de
Extensão Rural, bem como os participantes dos dias de campo realizados por ambas as turmas
nos respectivos anos. Ambos pertencem ao Centro de Ciências Agrárias - CCA da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste no campus de Marechal Cândido Rondon.
Os dados são qualitativos e quantitativos e foram coletados a partir de participação observante,
a qual o professor responsável pelas disciplinas teve um nível elevado de envolvimento como
investigador no grupo pesquisado, se inserindo e interagindo como participante do grupo
(PERUZZO, 2017), também através de questionários estruturados aos participantes dos dias de
campo realizados pelas turmas das disciplinas com coordenação do professor responsável e por
fim através de entrevista estruturada com os acadêmicos para relatarem as experiências aos seus
modos de visão.
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A análise dos dados foi realizada através de sistematização dos relatos em manuscritos e
lançamento de dados no software IBM SPSS statistics para posteriores análises de frequências,
formação de quadros e figuras visando o auxílio na interpretação.

2.3. Resultados e discussão

Através do estudo, foi possível evidenciar que alguns métodos e metodologias participativas
foram utilizados no desenvolvimento das disciplinas de extensão rural dos cursos de agronomia
e zootecnia nos anos de 2018 e 2019. Algumas evidências reveladas pela participação
observante, foram de que são realizadas atividades como visitas técnicas com a aplicação de
diagnósticos participativos em agricultores da região, aplicação de análises através de matrizes
com a própria turma e também nas visitas, dinamização de grupos para repasse de
conhecimentos sobre diferentes temas, apresentações de trabalhos em grupos de discussão e
principalmente a realização do método dia de campo pelas duas turmas.
Scopinho (2010) define que uma das questões básicas a qual é importante refletir é que o
pensamento de experiências inovadoras no ensino da extensão requer um modelo diferente do
ensino predominante na academia, já que exige um olhar complexo e “preparar os sujeitos para
a tarefa requer esforço intensivo e extensivo, processual e integrado de diferentes áreas e níveis
de conhecimento e também de diferentes agentes sociais” (SCOPINHO, 2010, p. 8).
Da Ros (2012) demonstrou em suas pesquisas que a utilização de metodologias participativas,
em especial, com visitas a campo, na disciplina de extensão rural dos cursos de ciências agrárias
da UFRRJ contribuíram para a formação dos acadêmicos e despertaram o interesse dos alunos
para os conteúdos abordados na disciplina. Além disso, o desenvolvimento dessas experiências
pode promover rupturas à lógica difusionista (de transferência de tecnologia) da extensão rural
ainda presente como referência na atuação profissional.
A prática da extensão proporciona uma formação diferenciada aos estudantes envolvidos
através diálogo com pessoas do campo e a vivência de experiências que apoiam na formação
universitária fazendo com que alunos e agricultores sejam tratados como agentes de
transformação social e criando a relação entre a universidade e a comunidade (DA SILVA et
al., 2017).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

2.3.1 Dias de Campo
Tanto na turma da disciplina de Comunicação e Extensão Rural do curso de agronomia
de 2018 quanto na turma de Extensão Rural do curso de zootecnia em 2019 foram realizados
dias de campo visando a aplicação do método de uma maneira prática pelos próprios
acadêmicos. Para a turma de agronomia montou-se o dia de campo de frutíferas e na turma de
zootecnia o dia de campo: conhecendo a zootecnia.
Ao realizarem um dia de campo com o objetivo de demonstrar os resultados de experimentação
e divulgar o potencial de práticas ecológicas na Universidade Federal da Paraíba, Lima et al.
(2010) concluíram que a realização de eventos como estes fortalece o elo entre a universidade
e a comunidade e também que a troca de experiências amplia o conhecimento dos estudantes.
Mazer et al. (2013) também demonstraram a importância da realização de um dia de campo na
difusão de tecnologias para a agricultura familiar com a realização de um evento organizado
pela equipe do Laboratório de Mecanização Agrícola da Universidade Estadual de Ponta Grossa
– UEPG para a comunidade interna da universidade e também para agricultores assentados da
reforma agrária de assentamentos da região.
Os responsáveis pela organização de um método como o dia de campo devem ter um
olhar crítico e investigador sobre a realidade que estão inseridos, diagnosticando as condições
ambientais, sociais e econômicas, as dificuldades, oportunidades e gargalos produtivos,
objetivando a solução de problemas, a otimização produtiva, criação de oportunidades e
desenvolvimento de tecnologias acessíveis aos agricultores, que atuem de forma que promovam
a consciência crítica e autonomia dos indivíduos, com a apresentação de experiências concretas
que realmente apresentam algum sentido em seus sistemas produtivos e em suas vidas.
A prática educativa da extensão rural realizada pela universidade foi pautada no diálogo
e numa postura de reciprocidade e receptividade entre educador e público-alvo. Dessa forma,
os dias de campo realizados foram embasados na metodologia participativa, com os envolvidos
na organização buscando, inicialmente, o conhecimento da realidade local, com visitas a campo,
aproximações e diálogos com agricultores familiares e casos de referência produtiva na região,
com objetivo de trocas de informações e diagnósticos participativos.
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Posteriormente, a organização do dia de campo foi guiada pelo conhecimento prévio
sobre a realidade local, identificando os grupos de interesse, as temáticas adequadas e a
operacionalização do método pelos estudantes, se caracterizando como importante didática na
formação do profissional extensionista. Com a organização do dia de campo, o terceiro ato foi
a realização do evento e sua avaliação, identificando informações que contribuem para o
processo de retroalimentação do método,
Desse modo, pesquisa e extensão realizadas pela universidade, com metodologias
participativas, geram ações que buscam melhorar as condições da sociedade local, apontando
soluções para problemas e oportunidades para geração de renda e benefícios na vida dos atores
rurais, favorecendo assim, de forma dialética, a formação de consciência e capacidades
individuais e coletivas, para os atores sociais realizarem seus projetos de vida.

2.3.1.1 Dia de Campo de Frutíferas
As características estabelecidas pelos acadêmicos para a realização do dia de campo de
frutíferas preenchendo o roteiro de planejamento do evento foram desenvolvidas e executadas
durante praticamente um mês anteriormente a realização propriamente dita. O título definido
foi Dia de Campo de Frutíferas, ocorrido no dia 07 de novembro de 2018 das 13:30 às 17:00
com apresentação dos temas cultivo de doviális, amora preta e framboesa, pitaia, videira,
oliveira e industrialização e comercialização de frutas. O local de realização foi a estação
experimental prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos Pessoa pertencente à Unioeste, o público alvo
esperado era de 30 estudantes do curso de agronomia, 15 agricultores familiares, 10 professores
e acadêmicos da pós-graduação, 15 profissionais técnicos e 60 estudantes de colégios agrícolas,
o qual foi bem contemplado no dia do evento. O objetivo geral do evento foi difundir o
conhecimento sobre fruticultura e os objetivos específicos foram apresentar o cultivo de
diferentes frutíferas, divulgar as atividades realizadas pela Unioeste na área de fruticultura e
apresentar as frutíferas como oportunidades para pequenos agricultores. Os grupos da comissão
organizadora foram divididos em apresentadores dos temas, equipes de divulgação, inscrição e
avaliação, estrutura e equipe de guias. A divulgação foi online via redes sociais em geral e emails, além de confecção de alguns cartazes para colocação em locais estratégicos.
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Na execução do evento, todos os organizadores trabalharam de forma a realizá-lo da
melhor maneira possível resultando na participação total de 130 pessoas distribuídas dentre o
público alvo supracitado. Foi realizada no final do evento uma avaliação geral através de
questionários estruturados dos quais houve um total de 66 (50,7%) avaliações. Verificando se
o primeiro objetivo do evento que era apresentar o cultivo de diferentes frutíferas foi atingido,
a figura 1 demonstra o conhecimento dos participantes em relação às frutíferas apresentadas,
quando questionados sobre quais frutíferas já tinham conhecimento previamente ao evento.

Figura 1. Respostas ao questionamento sobre o conhecimento prévio a participação
no evento Fonte: Os autores, 2019
Foi possível verificar que apesar de alguns participantes já conhecerem em grande parte
algumas frutíferas como a videira e a amora preta, muitos também não conheciam ou conheciam
pouco sobre algumas frutíferas mais exóticas, nivelando de certa forma, este conhecimento.
Já em relação ao segundo objetivo de divulgar as atividades realizadas pela Unioeste
na área de fruticultura, 56 pessoas responderam que sabiam que a universidade trabalhava com
as frutíferas e 10 pessoas responderam que não tinham este conhecimento. Sendo assim, a
divulgação foi realizada para que passasse a ser de conhecimento de todos os participantes estas
atividades.
Em atendimento ao terceiro objetivo, sobre apresentar as frutíferas como oportunidade
para pequenos agricultores, alguns participantes relataram que as frutíferas apresentadas,
podem principalmente serem fontes de renda alternativa para os produtores, em especial àquelas
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menos cultivadas na região. Este interesse por frutíferas diferenciadas ficou evidenciado pelas
respostas representadas na figura 2.

Figura 2. Respostas ao questionamento sobre qual das frutíferas apresentadas despertou maior
interesse dos participantes
Fonte: Os autores, 2019.
Além destes questionamentos, os participantes puderam avaliar outros pontos da
realização do evento e contribuir com comentários, sugestões e/ou críticas, os quais
demonstraram muita satisfação com a realização geral do evento além de apresentarem algumas
sugestões de melhorias.

Figura 3. Avaliação geral do evento através de notas sendo 1 para a pior situação e 5 para a
melhor situação Fonte: Os autores, 2019
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Uma outra forma de avaliação da realização do evento se deu através de uma entrevista
estruturada com os acadêmicos promotores e organizadores do dia de campo, matriculados na
disciplina de Comunicação e Extensão Rural. Os mesmos foram questionados sobre a
contribuição da realização prática do método para suas formações, bem como os pontos fortes
e fracos do evento realizado. O auxílio que é proporcionado pela execução da atividade na
prática ficou evidente no quadro 1, que demonstra um resumo dos principais pontos fortes e
fracos citados pelos alunos.
Quadro 1. Pontos fortes e fracos da realização do evento na visão dos acadêmicos organizadores
Pontos Fortes
Aprender a escutar, agir, ser consciente nas atividades
• Muito válido para a formação quanto eng. agrônomo •
• Fez entender mais sobre o trabalho da ATER prestadas ao
grupo
• Possibilitou integrar os aprendizados de outras disciplinas
• Experiência única e muito proveitosa
• O planejamento e atendimento de cada organizador a suas
• Sentimento de satisfação pelo evento realizado
realizações no mercado de
funções foi fundamental • Experiência para posteriores
• Treinamento das apresentações anteriormente à execução
trabalho
• Necessidade de aceitar pensamentos diferentes para atingir
• A importância da relação de cooperação de todos o
objetivo • Ajuda na perca do medo de falar em público
• Agregou muito para o conhecimento em diferentes pontos
• Desenvolveu o interesse pela área de atuação em
• Planejamento realizado com antecedência extensão
A união e a vontade de fazer acontecer contribuíram para
• Superou as expectativas do que foi proposto inicialmente •
• Pequenos imprevistos puderam ser facilmente resolvidos a
realização
Grupo numeroso na organização o que não sobrecarregou
• A maneira como a estrutura foi colocada facilitou a •
logística do evento ninguém
Temas de interesse do público alvo (frutíferas exóticas)
• Aprendizado em gerenciamento de pessoas, recursos e •
agricultores e profissionais
solução de problemas • Interação com outros alunos,
Pontos Fracos
• Maior preparo para a apresentação de alguns grupos
• Não interação total de alguns alunos organizadores
• Algumas desavenças da turma
• Disponibilização de água que não estava gelada
• Alguns participantes precisarem sair antes do término
• Pouca participação de alunos da Unioeste no evento
• Necessidade de orçamento disponível
• Nervosismo e falta de prática com apresentações
• Nervosismo nas primeiras apresentações
• Fazer uma interação com o curso de zootecnia também
• Poderiam ter sido feitos banners com imagens ilustrativas
Fonte: Os autores, 2019

Através dos relatos, notou-se que os acadêmicos consideraram a experiência bastante válida
para suas formações através de aprendizados que auxiliarão na atuação no mercado de trabalho
posteriormente. Além disso, da grande necessidade que se tem da participação e harmonia do
grupo para que o trabalho seja realizado de maneira satisfatória.

2.3.1.2 Dia de Campo: Conhecendo a Zootecnia
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Todas as características deste dia de campo também foram definidas pela turma com a
coordenação do professor da disciplina. Sendo assim, o título definido foi Dia de Campo:
Conhecendo a Zootecnia já que os objetivos do evento eram apresentar o curso de zootecnia da
Unioeste para formandos do ensino médio e incentivá-los na busca por este curso, além de
evidenciar algumas atividades de possibilidade na atuação do profissional da zootecnia e
divulgar os projetos de pesquisa e extensão realizados nos temas abordados. A data de
realização foi 30 de maio de 2019 das 13:30 às 16:30 na estação experimental prof. Dr.
Antônio Carlos dos Santos Pessoa, onde houve então uma abertura com a apresentação geral do
curso e posteriormente os participantes foram divididos em 4 grupos que, em esquema de
rodízio, perpassaram por 4 estações onde foram apresentadas a equideocultura, suinocultura,
ovinocultura e bovinocultura de leite. Os acadêmicos organizadores se dividiram em grupos
sendo apresentadores dos temas, equipe de guias, inscrição e avaliação, e ainda equipe de
divulgação e estrutura. A divulgação foi realizada através de contato direto com responsáveis
de colégios com ensino médio do município de Marechal Cândido Rondon e vizinhos. Apesar
de a idealização inicial ter sido de contar com a participação principalmente de colégios
agrícolas e colégios públicos do município de Marechal Cândido Rondon, estes apresentaram
em sua maioria a impossibilidade de se fazerem presentes, estando participando no dia então
alunos do Colégio Agrícola Estadual de Toledo, Colégio Estadual Presidente Castelo Branco
de Toledo e Colégio Estadual Gaspar Dutra de Nova Santa Rosa totalizando um público de 158
participantes.
Ao final do evento foi solicitado o preenchimento de um questionário estruturado pelos
participantes para a avaliação do atendimento aos objetivos propostos além de organização
geral do evento, o qual resultou em 138 respostas representando 87,3% dos presentes.
Para verificar o atendimento ao objetivo de apresentar o curso de graduação em zootecnia da
Unioeste e incentivar os formandos de ensino médio a buscarem pelo curso, a tabela 1
demonstra as respostas dos participantes.
Tabela 1. Frequência de respostas aos questionamentos sobre o objetivo geral do evento
Questionamento
Conhecia o curso de zootecnia?

Nada
39

Pouco
60

Muito
38

Não resp.
1

O evento ajudou a compreender mais sobre essa profissão?

34

0

102

2

O evento despertou seu interesse pelo curso de zootecnia?

26

64

47

1
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Fonte: Os autores, 2019

Em face aos resultados, é possível observar que o evento contribuiu para a apresentação do
curso já que a maior parte conhecia nada ou pouco sobre o curso antes do evento e passou a
conhecer muito com a ajuda do evento. Também é evidente que um percentual considerável
(34,3% das respostas válidas) destacou que o evento despertou muito o interesse pelo curso.
Por outro lado, também as respostas de que o evento não ajudou nada na compreensão sobre a
profissão e não despertou nada o interesse pelo curso devem ser levadas em consideração e
podem estar relacionadas, segundo comentários opcionais nos questionários, a necessidade de
passar toda a tarde em pé o que é cansativo e tira a atenção das explicações ou por não ter
afinidade com o meio rural, dentre outros fatores.
No atendimento a um outro objetivo que era o de apresentar os trabalhos de pesquisa e extensão
desenvolvidos pela Unioeste na área dos temas exibidos, 79,7% dos participantes informou
conhecer nada ou pouco sobre estas atividades anteriormente ao evento, o que fez com que
passassem de uma forma mais ampla a ter este contato e que os trabalhos da instituição também
fossem divulgados.
Em uma avaliação da organização geral do evento, a figura 4 demonstra que de maneira geral
os participantes ficaram satisfeitos e elencaram os fatores principalmente como médios ou bons.
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Figura 4. Frequências de respostas sobre a organização geral do evento Fonte: Os autores,
2019.
Além disso, opcionalmente, os participantes ainda puderam inserir comentários com
sugestões ou críticas para melhoria dos próximos eventos. Para verificar qual foi a visão dos
acadêmicos organizadores matriculados na disciplina de Extensão Rural da zootecnia, foi
também realizada uma entrevista estruturada solicitando que citassem a importância da
execução da prática para suas formações e os pontos fortes e fracos do evento de acordo com
seus entendimentos. O quadro 2 demonstra um resumo das respostas dos alunos.
Quadro 2. Pontos fortes e fracos da realização do evento na visão dos acadêmicos
organizadores
Pontos Fortes
• ter uma experiência diferenciada
• Poder aplicar na prática os conteúdos vistos na teoria
• Participação comprometida e de cooperação da turma na
• Atender aos objetivos propostos
organização
• Possibilidade de testar os conhecimentos com os temas
• Mostra da capacidade que cada um tem em desenvolver seu
• Participação de outros professores no evento
trabalho
• Prática e desafio de como se apresentar ao público
• Domínio do conteúdo pelos apresentadores
• Divisão de tarefas fundamentais para o sucesso do evento
• União da turma durante o processo de construção
• Poder divulgar o curso e ter reconhecimento dos visitantes
• Planejamento antecipado fez com que não houvesse grande • Responsabilidades assumidas e crescimento pessoal e
preocupação no dia
profissional
• Possibilidade de viver na prática o que é a extensão rural
• Entendimento da necessidade de explicar de forma mais
• Aprendizado para organização de eventos depois no
prática e menos técnica
mercado de trabalho
Pontos Fracos
• Falta de interesse de alguns participantes o que dispersava a
• Não planejar a acessibilidade para cadeirante
• Necessidade de maior contribuição de alguns organizadores atenção dos demais
• Instalações que não permitiam demonstrar os manejos
• Tendência do curso em ser pouco conhecido no meio externo
totalmente
• Turma com poucos alunos para realizar toda a organização
Fonte: Os autores, 2019

As considerações dos acadêmicos demonstraram que a aplicação do método na prática auxiliou
para o crescimento profissional no âmbito de formação e ainda incentivou para o trabalho de
ATER, bem como demonstrou a importância de um bom planejamento participativo na
realização de trabalhos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As disciplinas de extensão rural nos cursos de agronomia e zootecnia da Unioeste
tiveram em suas conduções, durante o período de estudo, a adoção de métodos e metodologias
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de extensão rural aplicados na prática junto aos acadêmicos. Dentre as ações adotadas estão as
visitas técnicas, aplicação de diagnósticos participativos, análises através de matrizes e em
especial a realização de dias de campo planejados e conduzidos pela própria turma.
A adoção destas iniciativas práticas fez com que os acadêmicos tivessem um sentimento
de melhor preparação para o mercado de trabalho e contribuíram para as suas formações nas
ciências agrárias. Os eventos de dia de campo realizado obtiveram bons resultados no
cumprimento de seus objetivos, além de uma boa avaliação de organização geral pelos
participantes.
O enfoque em fazer com que as atividades desenvolvidas nas disciplinas de extensão
rural dos cursos das ciências agrárias abordem caracteres participativos e de inclusão pode fazer
com que o modelo de ensino seja reestruturado e passe de uma simples transferência de
conhecimentos para um empoderamento dos agentes, tornando-os protagonistas dos processos.
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Resumo
As empresas como também os produtores rurais buscam métodos que lhes auxiliem em uma
melhor solução para evitar que eventuais problemas possam acontecer, ou seja, através da
análise que verifica o que afeta o meio ambiente e onde são comunicados os resultados obtidos.
Evidenciar os principais pontos para se obter o conhecimento a respeito da importância de uma
auditoria dentro de uma empresa. Como também se busca auxiliar os produtores de produtos
orgânicos a realizarem os principais procedimentos para que possam optar pela certificação
orgânica. Pode-se justificar este assunto, por ser relevante e importantíssimo tratar sobre a
auditoria ambiental, ou seja, conhecendo detalhadamente como ocorre e seus principais focos
de análise, com isso tem-se a questão da certificação orgânica, além de nos beneficiar com
saúde e qualidade de vida, ajuda o meio ambiente. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde
auxilia-nos com a apresentação teórica de materiais já publicados sobre este assunto.
Palavras-chave: Auditoria Ambiental. Qualidade de Vida. Certificação de Produtos
Orgânicos. Focos de Análise. Meio Ambiente.
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Abstract
Companies as well as farmers seek methods that help them in a best solution to prevent any
problems can happen, i.e. through analysis that verifies what affects the environment and where
are reported the results obtained. Highlight the key points to get the knowledge about the
importance of an audit within a company. Also search assist producers of organic products to
the main procedures so that they can opt for organic certification. You can justify this subject
because it is relevant and important to treat about the environmental audit, i.e. knowing in
detail how occurs and its main focuses of analysis with this one has the issue of organic
certification, in addition to benefit us with health and quality of life, help the environment.
Bibliographical research was used, where it assists us with the theoretical presentation of
already published materials on this subject.

Key words: Environmental Audit. Quality of life. Certification of Organic Products. Focus of
analysis. Environment.
1. INTRODUÇÃO
É relevante destacar que, a auditoria ambiental além de ser uma ferramenta, que auxilia
as organizações a visualizarem sua situação perante a natureza, ajuda na elaboração e na
comunicação dos resultados, que foram levantados através de dados fornecidos pela empresa,
já a certificação de produtos orgânicos está relacionada com uma das opções que o produtor
rural, poderá optar em divulgar que o produto que é produzido em sua propriedade é de origem
natural, isto tudo está ligado com a certificação.
De acordo com o tema, o artigo irá apresentar pontos relevantes sobre a auditoria
ambiental para um melhoramento e principalmente o conhecimento da certificação de produtos
orgânicos. O problema de pesquisa retrata visivelmente sobre o porquê é importante para as
empresas fazerem a auditoria ambiental? E quais procedimentos que devem ser tomados para
que os produtos orgânicos sejam reconhecidos com a certificação?
Contudo, será abordado inicialmente a auditoria ambiental e sua legislação, com total
foco nas empresas e posteriormente serão apresentados exemplos e definições sobre a
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certificação de produtos orgânicos, a partir de uma pesquisa bibliográfica, analisando os
principais detalhes destes procedimentos, considerados importantes tanto para as empresas
como para os produtores rurais.
Como citado anteriormente, será utilizado a pesquisa bibliográfica que traz consigo,
materiais que foram publicados sobre o assunto que será descrito ao longo deste artigo.
A partir desta definição, foi utilizado o estudo bibliográfico que traz materiais já publicados
sobre o assunto, mas o seu principal ponto é demonstrar os principais estudos realizados no
passado que possuem a intenção de comprovar as teorias. Com isso, procura ser demonstrado
através de publicações, seja em livros, revistas, artigos científicos, o motivo pelo qual, ocorre
tais fatos ou fenômenos, que acabam gerando discussões entre as ideias dos autores.
Onde também a população busca melhores práticas que podem contribuir para uma melhor
saudadibilidade e também para a sustentabilidade do planeta, sendo pontos considerados
essências e importantíssimo para as futuras gerações, pois estamos em uma era em que a
tecnologia está avançada, pois este é um dos motivos que acabam interferindo na questão
ecológica do planeta e causando muita poluição com estes equipamentos.
Pois as pessoas querem acompanhar ou seja, tenho um celular hoje amanhã inventaram
outro modelo tenho que adquirir e isso acaba interferindo nas questões naturais do planeta sendo
um dos pontos considerados preocupantes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

Auditoria ambiental
Para a iniciação de qualquer trabalho têm-se a importância em defini-lo por isso o autor

Santos (2002), define a auditoria ambiental como:
[...] ferramenta essencial para avaliar a eficácia de todas as ações de controle, aferindo
a qualidade final do processo de controle ambiental integrado ao processo industrial,
não se limitando à verificação dos itens relacionados ao meio ambiente nas
demonstrações contábeis (SANTOS, 2002, p. 65).
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Em consonância com isso dá se, a importância de se pesquisar não somente o
pensamento de um autor, mas sim de vários, pois cada um possui peculiaridades a respeito do
conceito de auditoria ambiental, sendo definida como:
[...] um exame e/ou avaliação independente, relacionada a um determinado assunto,
realizada por especialista no objeto de exame, que faça uso de julgamento profissional
e comunique o resultado aos interessados (clientes). Ela pode ser restrita aos
resultados de um dado domínio, ou mais ampla, abrangendo os aspectos operacionais,
de decisão e de controle (LA ROVERE et al. 2001, p. 13).

Através disso, argumenta-se que as ideias dos autores acima retratam como a auditoria pode
interferir no âmbito das empresas, para melhorar algumas das decisões e controles tomados,
onde não somente analisam as possíveis interferências no meio ambiente mais o geral como um
todo, onde apresentam que para se realizar tal procedimento é necessário possuir profissionais
capacitados e principalmente qualificados, pois assim é possível esclarecerem as dúvidas dos
gestores, onde destacam que esta análise pode ocorrer de forma restrita, ou seja, só analisando
parte dos dados, ou também de forma mais ampla que abrange o todo e sendo essencial para
tomar decisões que são pertinentes e de grande importância.
Com isso, tem se apresentado que os autores possuem ideias que se complementam, fazendo
refletir e compreender o que é a auditoria e seus principais métodos de análise.
É importante destacar que a auditoria ambiental analisa principalmente os pontos fortes e
fracos, juntamente com os passivos, discutindo assim, a importância de se consumir produtos
com certificação orgânica, consequentemente, um dos problemas enfrentados pelo uso de
agrotóxicos nas lavouras prejudica o meio ambiente, como também a saúde das pessoas, desta
maneira a auditoria não é uma ferramenta que irá solucionar os problemas detectados, mas sim
somente analisa e aponta os principais pontos que a empresa deverá melhorar. (PORTAL
EDUCAÇÃO, 2013, p. 33 e 34).
De acordo com a resolução Conama, 2002 que identificam a auditoria ambiental, como
sendo:
Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de
forma objetiva, evidências que determinem se as atividades, eventos, sistemas de
gestão e condições ambientais especificados ou as informações relacionadas a estes
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estão em conformidade com os critérios de auditoria estabelecidos nesta Resolução, e
para comunicar os resultados desse processo.

Como citado pelo Portal Educação (2013) que define a auditoria ambiental, como sendo
uma análise que a empresa evidencia para destacar se precisa mudar, ou seja, melhorar seus
métodos adotados até o presente momento, já a resolução Conama, afirma que a auditoria
ambiental verifica para em seguida avaliar, com mais evidência os principais pontos, que estão
interferindo na natureza, ou seja, a prejudicando.
Percebemos que os autores definem a auditoria ambiental como uma das ferramentas
que auxilia no processo decisorial, ou seja, para se melhorar ou até mesmo mudar hábitos que
vem a prejudicar o meio ambiente, com isso pode-se compreender, que ambos pensam com
assimilação entre o assunto destacado.
Para que a auditoria ambiental possa ser planejada, ela deve obedecer a alguns estágios
conforme o Portal Educação (2013) apresenta que o primeiro estágio vem a ser analisado, quais
são os problemas que devem ser melhorados para assim ser aplicado e haver conformidade de
acordo com a política que orienta a auditoria ambiental, o segundo estágio diz respeito aos
pontos que devem ser analisados para conseguir melhorá-los, e o terceiro e último visa retratar
sobre como a organização está levando em conta a gestão ambiental, ou seja, se está sendo
cuidado deste ambiente ou não está se preocupando.
Os autores Campos e Lerípio, (2009), destacam quatro etapas que são importantes e
essenciais para que a auditoria ambiental seja realizada com êxito, sendo assim são destacados.
Planejamento da auditoria. Contempla a definição dos objetivos e escopo (foco) de
auditoria, a definição dos critérios a serem utilizados como referência e a definição
dos recursos necessários. O seu objetivo define o tipo de auditoria a ser realizada.

Já a segunda etapa estes mesmos autores destacam:
Preparação de auditoria. Compreende a definição da equipe de auditoria, análise
preliminar de documentos, elaboração do plano de auditoria e dos instrumentos para
sua realização (protocolo e lista de verificação) e estudo da legislação e normas
aplicáveis à auditoria. A preparação ou elaboração dos instrumentos necessários,
cartas, memorandos, questionários, listas de verificação, ou a adaptação dos
instrumentos já existentes são fundamentais ao sucesso da auditoria. (CAMPOS e
LERÍPIO, 2009, p. 15).
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A terceira etapa é apresentado pelos autores desta maneira:
Constituída por quatro atividades: Reunião de abertura; coleta e avaliação das
evidências, constatações (de conformidade ou não conformidade); e reunião de
encerramento e de apresentação dos resultados. Seu objeto é obtenção, análise e
avaliação de evidências (informações físicas, documentais, comportamentais,
verbais) em relação ao cumprimento dos critérios estabelecidos para a auditoria. A
coleta de evidências pode envolver o exame de documentos, entrevistas e
observações. (CAMPOS e LERÍPIO, 2009, p. 15).

Sendo assim, apresentamos a quarta etapa e última:
Fase de informação dos resultados da auditoria. Contempla a definição do conteúdo,
formato e distribuição do relatório e a definição do plano de ação. O plano de ação
deve conter as não conformidades, as ações corretivas e seu acompanhamento pela
equipe de auditoria. (CAMPOS e LERÍPIO, 2009, p. 15).

De acordo, com o citado pelo Portal Educação (2013) que define os três estágios para o
desenvolvimento da auditoria ambiental, onde primeiramente são destacados os problemas, e
por segundo os pontos que precisam de melhorias e o terceiro estágio diz respeito ao cuidar do
meio ambiente. Em consonância com isso os autores Campos e Lerípio (2009) que destaca,
quatro fases importantíssimas, sendo o planejamento, a preparação, a reunião. Avaliação,
análise e coleta de evidências e por último é apresentado as conclusões da análise realizada
através de relatórios informativos.
Com isso, são destacados que os referidos autores citados possuem características
próprias para analisarem os dados da empresa, com isso é relevante, pois cada um possui pontos
diferentes ao analisar, ou seja, isso depende do ramo de atividade exercida pela empresa em
que está sendo feito a auditoria ambiental. Pois ambos possuem ideias de análise distintas, mas
com interlocução entre os pontos necessários e essenciais de análise dos documentos.
Conclui-se, argumentando que a auditoria ambiental ajuda, através da utilização de
métodos que auxiliam no processo de diagnóstico de pontos que podem interferir no processo
ambiental, ou seja, também o prejudicando, mas com a utilização da ferramenta de auditoria,
ajuda esclarecendo dúvidas pertinentes a este campo de estudo, considerado do ponto de vista
de estudiosos muito pertinente a todas as empresas.

2.2

A importância da auditoria ambiental para as empresas
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Os autores Schenini, Santos e Oliveira (2007) apresentam a importância de primeiramente
conceituarmos o Sistema de Gestão Ambiental, ou seja o SGA, onde será uma das principais e
importantes partes do sistema global, que estão inclusos nesta análise da estrutura das empresas,
como as atividades de planejamento organizacional e principalmente as responsabilidades, as
práticas, e os procedimentos e por fim os processos e recursos que buscam desenvolver para
que implantem e atinjam os objetivos propostos como também analisam com olhares críticos
sobre como está sendo este processo de política ambiental.
Já o autor Maimon, (1999) apresenta sobre o SGA a seguinte definição:
A parte do Sistema de Gestão Global que inclui a estrutura organizacional, o
planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e
recursos para o desenvolvimento, implantação, alcance, revisão e manutenção da
política ambiental. (MAIMON, 1999, p. 85).

Com isso, podemos destacar que os autores Schenini, Santos e Oliveira apresentam
primeiramente a importância de conceituar o SGA, pois está diretamente ligado a auditoria
ambiental, onde é destacado que este sistema faz parte do processo de análise e compreensão
sobre os quesitos relacionados a estrutura das empresas, para assim ser desenvolvido a parte da
auditoria, então a autora Maimon evidência pontos de destaque no SGA como por exemplo a
parte do planejamento, da estrutura, das responsabilidades e demais pontos em destaque para
que ao ser desenvolvido a auditoria, para que possa ser realizada com êxito e principalmente
com mais conhecimento para a realização do processo de auditoria ambiental.
Partindo desse ponto de análise, podemos afirmar que ambos os referidos autores
possuem o pensamento voltado para a primeira etapa que está relacionada ao SGA, pois utiliza
ferramentas consideradas essenciais para a coleta e análise de dados principais, com isso fica
evidente que ambos os autores concordam entre si sobre a importância de se verificar o sistema
de gestão ambiental, para assim ser seguido para o processo de auditoria ambiental.
O autor Maimon, (1994) comenta que a partir da década de 70 muitas empresas
americanas começaram a adotar em seu meio um método que possibilitassem controlar algumas
funções consideradas importantíssimas para o bom desenvolvimento das atividades das
seguradoras que exigiam segurança caso acontecesse algum acidente e as indenizações.
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Com isso, atualmente a auditoria ambiental é utilizada com mais frequência em países
como o Canadá, a Holanda, a Grã-Bretanha e por fim os Estados Unidos, já na Suécia no ano
de 1987 foi proposta que mais de 4.000 empresas realizassem o relatório de auditoria ambiental,
podendo ser mensal ou até mesmo anual, mas isso só ocorreu em 1989, vale destacar que dentre
estas empresas obrigadas a apresentar, algumas já haviam demonstrado nas demonstrações
contábeis sobre a questão ambiental.
Segundo Bogo (1998) apresenta uma situação onde os Estados Unidos exigem que as
empresas tenham uma maior regulação na questão do meio ambiente, que acabou se
repercutindo, por motivo deste documento possuir mais de 20.000 páginas onde auxilia as
empresas em uma conscientização e principalmente delegarem cargos que estavam em falta
como o de gerente ambiental que deveria saber como desenvolver programas que estivessem
relacionados com a qualidade ambiental, que está diretamente sendo influenciada pela auditoria
ambiental.
É importante destacar a autora Maimon, que evidencia o ponto de fazer a auditoria
ambiental, pois é através dela que podemos verificar e principalmente diagnosticar as falhas ou
até mesmo evitar os possíveis acidentes e o autor Bogo afirma que muitas empresas ao serem
pressionadas por forças maiores, que devem adotar a auditoria como peça principal, acabam
encontrando problemas em seu quadro de funcionários, onde procuram resolver as pendências
neste quesito, mas vale destacar que ao serem pressionadas acabam valorizando, ou seja,
possuindo uma conscientização no quesito de cuidar do meio ambiente.
A partir deste trecho, fica evidente para toda e qualquer empresa a importância em
adotar em suas atividades diárias a auditoria ambiental, onde é possível prever e principalmente
preservar e cuidar para que não ocorra o imprevisto, ou seja, acidentes que estão relacionados
com a prevenção através de técnicas e sem esquecer dos profissionais que realizam este trabalho
muito gratificante e dê conhecimento de atividades particulares de cada empresa.
Pode-se verificar, que ambos os autores possuem suas peculiaridades em relação a cada
assunto, por isso suas ideias se completam e assim acabam se preocupando com a questão de
qualidade de vida e de prevenção e não podemos esquecer da contratação de funcionários para
atuarem neste ramo de atividade importantíssima para todos.
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Segundo Santos (2002, p. 66),
A auditoria ambiental é um instrumento usado por empresas para auxiliá-las a
controlar o atendimento a políticas, as práticas, aos procedimentos e/ou aos requisitos
estipulados com o objetivo de evitar a degradação ambiental. Ela tem despertado
crescente interesse na comunidade empresarial e nos governos, sendo considerada
ferramenta básica para a obtenção de maior controle e segurança do desempenho
ambiental, bem como para evitar acidentes. (SANTOS, 2002, p. 66).

Portanto, podemos concluir esta parte da importância da auditoria ambiental para as
empresas, com os principais focos de análise da auditoria que visa auxiliar como também
apontar onde deve melhorar e assim evitando que o pior possa ocorrer e preservando o meio
ambiente contra as possíveis degradações ambientais.

2.3

Legislação presente na auditoria ambiental
Segundo o Portal educação (2013) afirma que a auditoria ambiental perante a legislação

deve ser cumprida, mas sempre obedecendo ao quesito de acordo com o ramo de atividade que
atua, com a legislação que auxilia no processo de levantamento, identificando e principalmente
analisando os principais pontos pertinentes, onde deve ser cumprido de acordo com os objetivos
das leis estadual, municipal e a federal que amparam a auditoria.
O autor Siqueira (2001) apresenta informações que refletem na questão ambiental, onde
diz que a sociedade necessita primeiramente respeitar os direitos, deveres e obrigações dos que
fazem parte deste mundo, em relação a questão ambiental não é diferente pois são apresentadas
algumas leis que nos auxiliam no conhecimento e principalmente na resolução dos problemas
ambientais.
Sendo assim são: a lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que discute sobre as
atividades e condutas que acabam lesando o meio ambiente, já a lei n° 6.398/81 de 31 de agosto
de 1981 trata sobre a política do meio ambiente com foco nos mecanismos de formulação e
aplicação de responsabilidades que poluem, degradam e interferem no meio ambiente, e pôr
fim a constituição federal de 1988 no capítulo VI que trata sobre o meio ambiente e em seu
artigo 225 que diz sobre a importância de preservarmos o meio ambiente.
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Fica evidente destacarmos que a legislação está presente em tudo que fazemos ou até
mesmo no que pensamos em fazer, por isso o Portal educação (2013) destaca que a legislação
acaba sendo influenciada pelo ramo de atividade que atua, por isso auxilia na parte de
identificação de falhas devendo ser obedecidas e não fechar os olhos perante este assunto tão
importante.
Com isso o autor Siqueira afirma, que ao vivermos em sociedade devemos respeitar os
direitos, deveres e obrigações e ao fazermos isso pode-se comparar com a questão ambiental
ao ser apresentada como um dos principais métodos de preservação igual ao direito que as
pessoas têm de escolherem o que é melhor para elas acontece o mesmo com o meio ambiente,
devemos sempre buscar métodos que ajudam a minimizar os problemas emitidos pelas
empresas.
Sendo assim, ambos os autores ao tratarem sobre a legislação apresentam situações que
interferem seja direta ou até mesmo indiretamente por isso, destacam a importância da
legislação perante qualquer aspecto, mas com foco principal na qualidade de vida e preservação
ambiental, ao transmitirem este conhecimento podemos notar que ambos possuem pensamentos
concretos e com interlocução entre o assunto abordado.
Pode-se concluir, destacando pontos essenciais e importantíssimos da legislação perante
a auditoria ambiental, além de auxiliar em decisões acerca de possíveis métodos, como também
com a ajuda de três leis que com a sua teoria trazem o seu ver correto perante algumas atitudes
que devem fazer parte da rotina de todas as organizações.

2.4

Certificação de produtos orgânicos
Os autores Portilho e Castañeda (2008) destaca que a certificação está diretamente

relacionada com a auditoria, onde ganha mais confiança dos produtos produzidos
organicamente, pois hoje vivemos em um mundo que busca qualidade de vida e as pessoas
sempre buscam as melhores opções, com isso é construído um mercado de commodities, que
tem como objetivo principal, apresentar o produto orgânico independente de possuir ou não
certificação, mas sim garantir que o produto conquiste as pessoas.
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Segundo Barbosa e Lages (2006) afirmam a importância dos produtos orgânicos
possuírem a certificação, como também é destacado sobre a qualificação, ou seja, os atributos
por possuir uma certificação comprovada ou credenciada nos padrões que garantem que o
consumidor final possa consumir um produto que não prejudica o meio ambiente, onde visa
destacar a sua preocupação quando se analisa a questão de conservação principalmente a
recuperação ambiental.
De acordo com os autores, primeiramente mencionados que a certificação está ligada
com a auditoria e sendo um dos motivos relevantes, pois transmite a confiança nos produtos
revestidos onde destaca que as pessoas irão reconhecer o produto mesmo sem ter a certificação
e se preocupa com o meio ambiente, pois com o uso de inseticidas acaba prejudicando a
biodiversidade e por consequência a saúde das pessoas, já os autores Barbosa e Lages destacam
que a certificação de produtos orgânicos é essencial e sobremaneira afirma que o produto ao
possuir a certificação ganha mais confiança, credibilidade de seus consumidores, pois todas as
pessoas buscam o melhor para si como também para o meio ambiente que o rodeia.
Com isso podemos apresentar que os referidos autores, nos afirmam que é importante
preservarmos e cuidarmos do meio ambiente promovendo mais qualidade de vida e
principalmente o bem-estar, mas no quesito de certificação ambos possuem ideias contrárias,
onde um dos autores destaca que o produto orgânico precisa ganhar a confiança de seus
consumidores mesmo não possuindo a certificação.
Já os outros autores dizem que é importante que o produto tenha uma certificação, pois
possibilita que seja reconhecido, ou seja, ganhando mais confiança, com isso podemos destacar
que ambos os autores possuem pensamentos, ou até mesmo o seu ver apresenta discordância,
mas é essencial para o aprendizado, pois vale destacar que nem todas as pessoas possuem a
mesmo agir, ou até mesmo o pensar, a respeito de determinado assunto.
O autor Pinto e Prada (2000) destaca que a certificação teve sua origem em movimentos
ambientais e principalmente na consciência, ou seja, na preocupação em cuidar do meio
ambiente e seus impactos negativos sobre a agricultura, como também da saúde dos
trabalhadores que trabalham cuidando dos produtos que possuem a inserção de agrotóxicos, ou
seja fazendo com que haja mudanças neste paradigma que nos faz refletir sobre questões
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corretamente ecológicas e socialmente justas, pensando no quesito de qualidade de vida
pessoal.
Os autores Barbosa e Lages (2006) afirmam que a certificação é uma das formas
necessárias para que o produto seja monitorado, desde o seu plantio até a sua colheita, após ser
passado todo este tempo sendo avaliado se não foi descumprido as exigências de não utilizar
inseticidas que muitas vezes auxilia o produtor há possuir o selo de certificação.
Ou seja, devendo controlar principalmente a qualidade solicitada pela certificadora de
não inserir no produto nenhum método de proteção contra pragas que na sua composição
possuam produtos químicos que prejudicam o meio ambiente e como consequência a saúde das
pessoas, pois ambas na maioria das vezes preferem comprar um produto mais caro por possuir
o selo de certificação orgânica.
É importante ressaltar que os autores Pinto e Prada (2000) vêm apresentando como a
certificação se originou, ou seja através de uma preocupação importantíssima que diz respeito
a qualidade de vida das pessoas que cuidam dos produtos produzidos em sua propriedade rural.
Já Barbosa e Lages (2006) ajuda a refletirmos sobre o selo de certificação que traz
consigo a não inserção de agrotóxicos, onde frisa a questão da saúde das pessoas, ao cuidarem
de produtos que possuem inseticidas em seu desenvolvimento, onde acabam se contaminando,
com isso é destacado a questão das pessoas optarem em comprar produtos de procedência ou
que possuam o certificado de serem de origem orgânica, mesmo que o valor seja mais elevado,
em relação aquele que é usado agrotóxicos.
Com isso, fica evidente que ambos os autores possuem a grande preocupação com a
saúde e o bem-estar da população, ou seja, tudo o que envolve a certificação de produtos
orgânicos, por isso fica evidente conscientizarmos e mudarmos a forma como estamos agindo
perante a natureza e começarmos nós mesmos a nos policiarmos perante algumas atitudes neste
quesito importantíssimo.
Pode-se concluir, que a concepção sobre a certificação de produtos orgânicos relacionase com a preocupação em preservar o meio ambiente para construirmos um mundo
ecologicamente preocupado com as próximas gerações e também com nossa saúde, vale
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destacar que os riscos que corremos ao serem inseridas substâncias tóxicas na atmosfera acabam
nos prejudicando.

2.5 Os principais métodos para o reconhecimento da certificação de produtos orgânicos
A autora Godinho (2004) verifica que a certificação além de ser um processo onde os
produtos e serviços acabam sendo reconhecidos por possuírem um método denominado
especializado que acaba envolvendo requisitos essenciais, para os produtos oferecidos como
também pelo serviço. Podemos comparar o caso de uma organização privada que ao atingir
grau de eficiência recebem uma certificação, que tem como nome ISO, onde acaba sendo
evidenciado ao obedecer normas, sendo reconhecido por tal atitude perante a natureza, isso
também acontece com os próprios produtores rurais.
A rede globo, apresenta uma reportagem sobre os meios para os produtores conseguirem
a certificação orgânica, sendo assim é destacado que ao irmos ao supermercado devemos
sempre buscar na embalagem o selo que consta sobre o seu modo como foi produzido, ou seja,
sem a utilização de adubos químicos e inseticidas ou até mesmo os hormônios que fazem com
que os alimentos sejam revendidos em período menor do que o outro alimento, este é um
exemplo claro que se relaciona com as carnes.
É importante salientar que o modo com que os autores destacaram o possível
reconhecimento da certificação estando sempre relacionado com o ver do cliente, pois ao
adquirir um produto leva em conta o quesito de ser de origem orgânica onde possibilita ter
qualidade de vida, onde podemos relacionar o caso da empresa ao vender um produto, prestando
assistência e adquirindo o grau de eficiência.
A partir desta análise podemos diagnosticar que os autores possuem ideias que possibilitam
uma correlação entre os assuntos destacados, sendo essencial e importante para a compreensão
deste estudo.
Com isso a rede globo apresenta três maneiras de ser reconhecido com certificação, o
primeiro diz respeito a certificação por auditoria, que é mais preferido por produtores de grande
porte, pois o investimento é grande onde deve contratar uma equipe especializada para fazer a
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orientação e a avaliação dos produtos se são orgânicos mesmo, onde as certificadoras fazem
visitas frequentes a propriedade sejam elas semestrais ou até mesmo anuais, as que são a cada
seis meses, produzem produtos que não exigem muito tempo para ocorrer a colheita e vale
destacar que as visitas não são avisadas aos produtores rurais.
A segunda modalidade está sendo relacionada com a certificação por sistema participativo
é onde os próprios produtores se envolvem e acabam atuando como parceiros visitam um ao
outro para saber como foi feito o processo de produção iniciando com o plantio e sendo
finalizado com a venda.
A terceira modalidade está relacionada com a venda, mas são apresentados elementos que
nos informam que será difícil os produtos orgânicos chegarem a supermercados de grandes
cidades, pois o método de venda somente irá ocorrer em feiras e comércios que os próprios
agricultores têm mais proximidade, ou seja, na cidade mais próxima e até mesmo em suas
propriedades, mas vale destacar que os produtos na maioria das vezes não possuem a
certificação que comprova que o produto é orgânico, onde o próprio produtor deve ter um
registro junto ao ministério da agricultura, onde deve deixar que as pessoas que fazem a vistoria,
verifiquem a sua produção orgânica.
Segundo a autora Godinho, destaca que ao se ter o selo da certificação possibilita que
seus produtos agreguem valor relacionando com os produtores e serviços que desenvolvem, ou
seja, através de negociações possibilitou que o produtor optasse pela certificação, onde
possibilita e garante a qualidade, confiança e principalmente sofre influência do ambiente de
negociações entre o produtor e seus clientes, a partir deste ponto pode-se destacar que o selo de
certificação possibilita que o alimento ganhe mais confiança, pois os consumidores estão
conscientes que o produto adquirido é isento de qualquer contaminação química.
Com isso os autores apresentam métodos que são importantes serem diagnosticados,
onde possibilitam o principal ponto conhecer para assim prosseguir conseguindo conquistar
cada vez mais espaço nos lares de seus consumidores, com isso foram apresentados três passos
considerados importantes para se conseguir a certificação.
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É relevante apresentarmos as principais ideias de autores sobre este assunto considerado
importante, com isso as ideias acabam se tornando importantes e fidedignas para o campo
acadêmico da certificação de produtos orgânicos.
Conclui-se esta parte apresentando que os produtos ao possuírem o selo de certificação
conquistam os clientes, sedo um ponto positivo, além de possibilitarmos consumir produtos que
não prejudicam nossa saúde e também ajuda a natureza com este processo ressalta-se que o
único ponto considerado negativo está relacionado com o preço do produto orgânico, mas ao
analisarmos estes pontos muitas pessoas ainda preferem consumir um produto que tem
agrotóxicos em seu manejo contra pragas por causa do preço ser mais acessível.

3. CONCLUSÃO
Com a realização deste trabalho, que nos possibilitou conhecer através das explicações
de autores, como a auditoria ocorre e os métodos que os agricultores necessitam para o seu
produto ser reconhecido com a certificação orgânica, ambos possuem um único objetivo em
comum possibilitar a qualidade de vida e a preservação ambiental.
O artigo trouxe aprendizado e também a conscientização por práticas que não prejudiquem
o meio ambiente, pois vivemos em mundo que quem ganha mais destaque é aquele que
consegue desenvolver métodos inovadores que melhoram ou até mesmo diferenciados que
auxiliam em uma melhor opção de qualidade de vida.
O principal foco do trabalho, apresenta pontos que permitam o despertar para o cuidado
com a natureza e a saúde da população, ou seja, auxiliando no processo de conhecimento através
das bibliografias utilizadas.
Considera importante tanto o processo de auditoria da empresa, que com esta análise,
apresenta pontos que podem ser melhorados e revertidos através de pessoas proativas que
querem e lutam por uma melhor qualidade, sendo assim os certificados orgânicos nos
transmitem a confiança de consumirmos produtos de procedência orgânica, vale ressaltar que
o aprendizado adquirido nos fomentou a buscarmos sempre o melhor para todos em geral, como
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também a auditoria ambiental que nos possibilita resolver pontos que estão falhos no quesito
empresarial perante a natureza.
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Resumo
A comunidade tradicional de Amparo é uma das mais próximas da sede do município de
Paranaguá - Estado do Paraná. Localiza-se em frente ao Porto Dom Pedro II. Tem uma vasta
riqueza em sua biodiversidade e está inserida numa Área de Proteção Ambiental. Neste sentido
os moradores da Comunidade de Amparo fazem da pesca e do artesanato uma estratégia para
garantir sobrevivência bem como uma fonte de renda para a comunidade. O presente artigo
pretende mostrar as relações que permeiam a estratégia de sobrevivência na comunidade de
Amparo, a geração de renda alternativa, a criação de oportunidades de trabalho ligadas à
atividade da pesca e artesanato. Isso nos permite refletir sobre a realidade deste lugar e as
relações dos moradores com esse território. Constatamos que a dinâmica de desenvolvimento
territorial é revelar recursos inéditos de um território e transformá-los em bens diferenciados,
no intuito de garantir a identidade das comunidades. Assim sendo, o território é entendido como
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uma unidade ativa do desenvolvimento, resultado de uma construção social, efetiva e com o
forte envolvimento dos atores locais.
Palavras-chave: Estratégia de Sobrevivência. Comunidade de Amparo. Renda Alternativa.
Abstract
The community of Amparo is one of the closest to the headquarters of the municipality of
Paranaguá - Paraná State. It is located in front of the Port Dom Pedro II. Having a wealth of
biodiversity and being part of an Environmental Protection Area, the residents of the
Community of Amparo observe their territory and make fishing and crafts a strategy to ensure
survival, as well as a source of income for the community. This article aims to show the
relationships that permeate the strategy of survival in the community of Amparo, the generation
of alternative income, the creation of work opportunities linked to fishing activity. This allows
us to reflect on the reality of this place and its survival strategies to stay in this territory.
Keywords: Survival Strategy; Community of Amparo; Alternative Income.

1. INTRODUÇÃO
Amparo é uma comunidade pesqueira localizada no município de Paranaguá, cuja
fonte de renda da população local é o artesanato e a pesca. A Comunidade ainda não possui toda
a infraestrutura básica para a prática da atividade turística de base comunitária, porém, está
incrementando a atividade. As visitas já ocorrem e a atividade se apresenta como um potencial
para o desenvolvimento de um turismo sustentável.
A comunidade já recebeu cursos de turismos ofertados pela Prefeitura Municipal de
Paranaguá em conjunto com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), e projetos
de saneamento ambiental em parcerias com a rede pública de ensino e Instituições Privadas de
Ensino Superior.
A preocupação da comunidade com o meio ambiente, com os meios físicos, sociais, e
econômicos, são uma constante. Atualmente a comunidade está engajada em desenvolver algo
que possa preservar e valorizar a cultura local bem como contribuir com a economia, visando
melhoria na qualidade de vida dos insulanos. Sendo assim, o desenvolvimento da atividade
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com base na sustentabilidade, é uma alternativa da comunidade local, e o turismo de base
comunitária torna-se uma fonte de renda.
Diante desses fatos, este trabalho tem por objetivo elaborar um diagnóstico das
potencialidades bem como apontar alternativas de infraestrutura para promover o turismo de
base comunitária na Comunidade de Amparo localizada no município de Paranaguá, PR.

2. TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
O turismo pode ser considerado uma atividade essencialmente humana, pois a viagem cria
intrínsecas relações sociais, resultado do encontro entre os visitantes e visitados. Caracteriza-se
em uma prática social, pois oportuniza a união de culturas, troca de experiências, satisfação de
desejos, busca de emoções e formas de aprendizagem. Neste sentido, o turismo compõe com o
lazer, a cultura, as atividades artísticas, a melhoria da qualidade um “novo estilo de vida”
caracterizado por elementos que visam cada vez mais à supremacia do indivíduo
(RODRIGUES,1997).
Assim, de acordo com a Organização Mundial do Turismo surge uma nova demanda
turística, a qual é formada por consumidores mais informados e conscientes, que tem outras
prioridades e que manifestam motivações mais complexas e variadas, caracterizada pela forte
massificação e pelo status. Diante da problemática ambiental que a sociedade atual está
enfrentando, estes novos turistas demonstram ter maior consciência ecológica e preocupam-se
com a conservação da autenticidade cultural das comunidades tradicionais (OMT, 2001).
Ao mesmo tempo, percebe-se que o surgimento de novas modalidades de turismo é
influenciado pelas mudanças no perfil do turista contemporâneo, o qual busca por experiências
turísticas com novos valores naturais e culturais, pela autenticidade e originalidade das
comunidades tradicionais, maior responsabilidade e preocupação com a biodiversidade, através
da integração com a comunidade local, desencadeando um processo de desenvolvimento
sustentável. (ZAMIGNAN, 2010).
Diante dessas tendências de novos padrões culturais, desponta-se um novo interesse por
parte do turista, com foco nos anseios de uma geração que se importa com a discussão ética e
deseja vivenciá-la e experimentá-la. O turista deixa de lado o papel de expectador passivo e se
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torna o protagonista de sua experiência. Este é intuito das vivências comunitárias oferecidas no
turismo de base comunitária, a de compartilhar experiência, o que se chama de
convivencialidade. Deste modo, a motivação e a conduta dos turistas se caracterizam, cada vez
mais, pelo crescimento da seletividade ao escolher o destino, da sensibilidade pelo meio
ambiente e cultura local e pela qualidade da experiência.
As novas tendências da demanda mundial fazem com que o turismo conquiste
constantemente novos espaços e incorpore novos atrativos à sua oferta. Neste cenário, inúmeros
micro empreendimentos familiares, cooperativos e comunitários enriquecem a oferta turística
nos âmbitos local, nacional e internacional, ao incorporarem “um turismo com selo próprio”, a
partir de uma combinação de atributos singulares e originais (MALDONADO, 2009).
O desenvolvimento de uma localidade – município, microrregião, bacia, ou mesmo
espaço urbano – deve ter um claro componente endógeno, principalmente no que se refere ao
papel dos atores sociais, mas também em relação às potencialidades locais. Ou seja, este
conceito transforma o território no qual a atividade é desenvolvida num grande agente de
transformação, onde se trabalha evidenciando as potencialidades locais, promovendo o
desenvolvimento sociocultural sustentável e melhor qualidade de vida para a comunidade
autóctone. (BUARQUE, 2002).
Neste limiar, diante deste projeto de gestão do território com base no planejamento de
atividades que possam promover níveis expressivos de desenvolvimento local, surge o Turismo
de Base Comunitária (TBC) como alternativa econômica para comunidades que, por um lado,
possuem desvantagens socioeconômicas, mas por outro, preocupam-se com a conservação da
biodiversidade e dos aspectos culturais que as compõem. (ZAMIGNAN, 2010).
Portanto, o turismo comunitário possibilita o contato do turista com o patrimônio
comunitário e o modo de vida das comunidades autóctones. Oportuniza ainda, que visitantes
conscientes - estudantes, professores, pesquisadores e simpatizantes – entrem em contato com
assuntos relacionados à conservação da natureza (sistemas ecológicos) e, ao mesmo tempo, a
conservação de modos de vida tradicionais (sistemas sociais) (SAMPAIO; ZECHNER;
HENRÍQUEZ, 2008).
Sampaio (2005) complementa o conceito de turismo comunitário como um projeto de
comunicação social que favorece as experiências de planejamento para o desenvolvimento de
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base local, na qual os residentes se tornam os principais articuladores da cadeia produtiva, bem
como no resgate e conservação de seus modos de vida, os quais podem ser vivenciados através
da atividade turística.
Assim, comunidades tradicionais que vivem em espaços rurais podem conservar modos
de vida próprios, manifestados em suas atividades produtivas agrícolas e através de seu
artesanato local. Espera-se que o TBC proporcione às famílias autóctones oportunidades de
desenvolvimento, sem interferir nas particularidades e dinamismo comunitário.
Do ponto de vista cultural, o Turismo de Base Comunitária significa aprendizagem,
conhecimento, encontro de pessoas. Representam-se os valores, signos e símbolos que
favorecem as relações interpessoais e de hospitalidade entre turistas e visitados. Oferece um
local de encontro e convivencialidade, expressando sua essência nas trocas e intercâmbios
culturais (ZAMIGNAN, 2010).
O turismo é considerado em âmbito global como uma atividade econômica, que gera
crescimento, oportunidades de emprego, rendas e dividas. Contudo, a proposta do TBC se opõe
a esse estilo consumista, oportunizando a descoberta de experiências com outros modos de vida,
superando a hegemonia da sociedade de mercado, prezando pela relação harmônica entre turista
e comunidade receptora, onde ambos são considerados agentes de ação socioeconômicos e
ambientais, repensando as bases de um novo estilo de desenvolvimento (SAMPAIO, 2005).
Ainda neste contexto, o TBC aparece como potencializador da conservação dos aspectos
culturais da comunidade autóctone, preservando e resgatando a autenticidade cultural. Segundo
Max-Neef (2008), o elemento fundamental para a vitalidade das comunidades é a diversidade.
Logo, o turismo comunitário pode ser visto como o “meio” para alcançar a conservação da
diversidade dos modos de vida das comunidades e das identidades locais. (ZAMIGNAN, 2010).
Sendo assim, para o Ministério do Turismo o turismo de base comunitária é compreendido
como um modelo de desenvolvimento turístico, orientado pelos princípios da economia
solidária, associativismo, valorização da cultura local, e, principalmente, protagonizada pelas
comunidades locais, visando à apropriação por parte dessas dos benefícios advindos da
atividade turística.
No Brasil as definições e conceitos de TBC incorporam ainda as noções de
empreendimentos comunitários e intercâmbio inter-cultural, como vemos a seguir: Toda forma
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de organização empresarial sustentada na propriedade do território e da autogestão dos recursos
comunitários e particulares com práticas democráticas e solidárias no trabalho e na distribuição
dos benefícios gerados através da prestação de serviços visando o encontro cultural com os
visitantes (TURISOL, 2008).
Por fim, pode-se ainda afirmar que o turismo de base comunitária é aquele no qual as
populações locais possuem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e gestão, e está
baseado na gestão comunitária ou familiar das infra-estrutura e serviços turísticos, no respeito
ao meio ambiente, na valorização da cultura local e na economia solidária (TUCUM 2008).

3. A UTILIZAÇÃO DO TERRITÓRIO NO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E

AS TIVIDADES FESTIVAS COMO ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA NA
COMUNIDADE DE AMPARO
Amparo é uma comunidade que apresenta grande potencial turístico, pela sua
localização e sua beleza e tranquilidade, e o que mais impressiona é a história e a cultura do
local, a comunidade tem uma identidade forte cultivada, pelos seus moradores que nasceram e
se criaram ali (figura 1).
Figura 1. Rede para pescar

Fonte: O autor, 2017

Os turistas que chegam são acolhidos e atendidos por um jeito todo especial, de um
povo de raiz, humilde e simpático que tem uma cultura preservada, a mostra de quem quiser
ver, qualquer dia que se chegue a comunidade é possível encontrar pessoas confeccionando
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redes conforme a figura 1, cestarias, à beira da maré sentada em canoas de pesca. Isso é um
grande potencial turístico já definido pelos próprios turistas que lá frequentam.
Na coleta dos dados para a pesquisa realizada, houve uma conversa de cunho informal
com alguns turistas que lá estavam visitando, os mesmos informaram que os pontos mais
atraentes na comunidade é a beleza, a tranquilidade, a originalidade do lugar, a história daquela
comunidade, a igreja na figura 2, em cima do sambaqui conservado, onde ali mesmo pode
observar o mar, o porto e a serra e o fácil acesso ao local. Tudo isso é um grande incentivo para
que o turista vá na comunidade e possa desfrutar de todo essa maravilha, poucos lugares no
mundo, é visto uma riqueza natural e um povo hospitaleiro como é visto na comunidade de
Amparo.
Figura 2. Igreja construída em cima do Sambaqui.

Fonte. O autor (2017).

Por se tratar de uma comunidade onde grande parte dos moradores são pescadores, o
fato da comunidade possuir um reservatório com tratamento de água, onde as famílias são
beneficiadas, é um fato de suma importância, construiu seu gênero de vida em torno da água,
fazendo do grande potencial hídrico local algo imprescindível a existência da comunidade. Essa
água fez-se presente nas atividades dos moradores do Amparo. É, também, indispensável como
meio de lazer, ambiente de morada e atuação para todas a atividades praticadas na comunidade
de Amparo, tanto na pesca, no artesanato e nas festividades tradicionais ao longo dos anos na
comunidade.
Pata atender as festividades desenvolvida na comunidade, a mesma possui uma
cozinha comunitária (figura 3), gerenciada pela associação de moradores, um grupo de mulheres
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que fazem parte da associação ficam à disposição para preparar as refeições para os grupos de
estudantes, pesquisadores e turistas de forma agendada.
A cozinha comunitária da comunidade só abre quando é agendado um evento (visitas,
festas da comunidade, encontros entre outros) afim de atender os turistas e visitantes de forma
organizada.
Figura 3. Cozinha Comunitária Ilha de Amparo

Fonte. O autor: (2015)

A festa de São Sebastião, realizada no mês de janeiro, padroeiro da comunidade, faz
com que a comunidade recebe visitantes de outras comunidades tais como: Piaçaguera, Vila
São Miguel, Ilha Rasa, Prainha Ponta de Úba e Medeiros, promovem práticas esportivas torneio
de futebol, de truco, barracas de alimentação e outras atividades comerciais com fins lucrativos.
A festa do camarão é realizada no mês de abril, em comemoração ao período de captura
do crustáceo para comemorar a abertura do período de pesca dessa espécie. Festa da tainha é
realizada no mês de junho, até o ano de 2010 este evento era o lançamento da Festa de Tainha
do Litoral do Paraná, gerenciado pela Fundação Municipal de Turismo. Durantes a festividade,
a comunidade recebe visitantes de outras localidades, das áreas urbanas, rurais e insulanas.
Quando o pessoal chega na comunidade para as festividades, os moradores do Amparo
preparam as refeições típicas do lugar, na figura 4 ilustra o momento de preparação do almoço
para os visitantes na cozinha comunitária de Amparo, essa atividade vai possibilitando melhoria
na renda da comunidade.
Figura 4. Preparando pratos típicos da comunidade
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Fonte. O autor (2015)
Os moradores da comunidade se mobilizam, dividindo-se em grupos com funções
bem definidas. Visando o bom atendimento aos visitantes, os pescadores vão para o mar para
garantir a matéria prima para os eventos “o camarão e peixe”, que são comercializados de várias
formas, processado em forma de diversos pratos típicos na cozinha comunitária.
Com o intuito de deixar os turistas bem confortados ao visitarem a comunidade de
Amparo, foi feita uma parceria entra a Comunidade e algumas empresas privadas, essa parceria,
foi feita para construir um mapa de roteiro turístico opcional, com objetivo de vender pacotes
turísticos aos funcionários das empresas parceiras no projeto, assim a Fundação Municipal de
Turismo, ABALINE, BARCOPAR, CAGEPAR, ISULPAR e Associação de Moradores do
Amparo definiram o roteiro a ser realizado pelas embarcações, de maneira que o embarque fosse
na Praça 29 de Julho, indo direto para comunidade de Amparo conforme a figura 5.
Figura 5. Mapa do roteiro para os visitantes
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Fonte. Prefeitura de Paranaguá (2011).
Os visitantes vão conhecer um pouco da história e cultura local, conhecer como são
confeccionados as cestarias e o artesanato local. E das 12h às 13h30 é feito o almoço com saída
prevista para as 14h. No retorno o barco sai do Amparo, contorna a ilha da Cotinga, passando
pelo Rio dos Correia, saindo no final da Ilha dos Valadares onde entra no Rio Itiberê e
desembarcando no píer na Praça de Eventos no centro de Paranaguá. Conforme ilustra o mapa
de roteiro na figura 5, o roteiro é opcional, o visitante pode optar em permanecer na comunidade
até as 16h.
As festas que são realizadas na comunidade movimentam a economia local oferecendo
uma nova estratégia de sobrevivência, com oportunidades além de novas formas de trabalho
para os moradores da comunidade. As novas estratégias de sobrevivência na comunidade
pesqueira de Amparo, faz gerar renda, essa renda proporciona aos moradores um certo conforto.
Pois, para alguns moradores, eles conseguem complementar a renda gerada nas festividades.
Principalmente quando a condição do tempo ajuda, ou seja, eles dependem do dia ensolarado
afim de que ocorra tudo certa nas festividades. Quando a condição do tempo é adversa (chuva
e ventos) a festa é cancelada, mudando para a semana seguinte, ou então eles cancelam
definitivamente. No caso do cancelamento definitivo, os moradores ficam com o prejuízo de
não poderem vender seus produtos.
Figura 6. Almoço na comunidade de Amparo.
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Fonte. O autor, 2017.
O território é, de começo um espaço da cultura de identidade ou do sentimento de
pertencimento e a sua apropriação acontece na conveniência entre o homem e sua cultura,
quando o mesmo consegue usufruir oferecendo uma nova estratégia, além de sobrevivência e
sim da perdurabilidade dos seus costumes, mostrando que eles são mais do que uma comunidade
tradicional inserida numa área que a natureza se faz presente. E isso pode viabilizar ou
inviabilizar políticas públicas, afim de promover a inclusão dos moradores com o meio
ambiente. A obra de Ostrom deixa claro que o funcionamento da ação coletiva não segue as
hipóteses habituais da economia clássica, enfatiza a importância da cooperação e da
reciprocidade. Assim, os atores, em geral, se esforçam para identificar outros atores envolvidos
e os consideram como possíveis cooperadores (SABOURIN, 2002). Ostrom considera que a
reputação constitui uma dessas informações que motivam a confiança no outro e, portanto, a
reciprocidade na cooperação (SABOURIN, 2002, p. 44). Reputação, diga-se aqui, tanto junto
aos atores locais, quanto junto aos atores externos, governos e instituições públicas e privadas,
por meio de parcerias.
Neste caso, a organização voltada para uma economia do desenvolvimento termina
encontrando a conveniência da economia do saber local. A estratégia de sobrevivência e o
desempenho econômico estão, cada vez mais, se relacionando com a sabedoria e a imaginação
dos moradores da comunidade de Amparo, para seu próprio desenvolvimento territorial
sustentável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A utilização sustentável dos recursos naturais como estratégia de sobrevivência, é um
grande estímulo que precisa ser desenvolvido a partir da economia convencional e no avanço
econômico. Originalmente, ou seja, o homem é pensado a partir da sua relação com o meio
físico e social, constituindo uma entidade orgânica institucionalizada nas interações
comunitárias.
A necessidade de se ampliar o debate sobre o uso e ocupação do solo na Comunidade
de Amparo, tendo como foco da pesquisa o Turismo Comunitário de Base Sustentável.
Acrescentemos, também, que hoje a ideia se caracteriza por um modo de vida próprio e uma
forma específica de produzir em seu território. Visto que uma das estratégias de sobrevivência
da comunidade são as pescas artesanais e a produção de artesanato. Porém a relação da
comunidade com o território passa pela gestão dos recursos de uso comum que permite o
provimento das condições de vida coletiva na comunidade. Por isso, ao fazer a abordagem do
território como identidade e valor simbólico, foi possível entender o olhar dos moradores para
com o seu território. E como a comunidade contribui para o desenvolvimento territorial
sustentável, diante da estratégia de sobrevivência dos moradores.
É neste contexto que esses grupos constroem sua relação com a terra, tornando-a um território
impregnado de significações relacionadas à resistência cultural. Não é qualquer terra, mas a
terra na qual mantém alguma autonomia cultural, social e, consequentemente, a autoestima,
fazendo do território
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DESENVOLVIMENTO CONTRA-HEGEMÔNICO
Resumo
O presente trabalho procura dialogar entre as concepções de bem viver e a palavra
“desenvolvimento”, se focando principalmente na sistematização metodológica proposta por
Havens (1982), que aloca múltiplas contribuições sobre a noção de desenvolvimento até então
existente em dois grandes campos/modelos (Equilíbrio e Conflito), os quais abarcariam cinco
enfoques (comportamental; psicodinâmico; difusionista; estruturalista não marxista e
estruturalista marxista), fazendo analise sobre a possível vigência atual de ditos enfoques. No
referente ao bem viver se abarcara sua concepção como possível alternativa ao que durante
muito tempo se considerou como desenvolvimento, na mesma línea se apresentara sua possível
ligação com o debate referente à economia solidaria.

Palavras-chave: bem viver; desenvolvimento e economia solidaria.

Resume
El presente trabajo procura dialogar entre las concepciones del buen vivir y la palabra
“desarrollo”, enfocándose principalmente en la sistematización metodológica propuesta por
Havens (1982), que coloca las múltiples contribuciones sobre la noción de desarrollo hasta
entonces existentes en dos grandes campos/modelos (equilibrio y conflicto) los cuales
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abarcarían cinco enfoques (comportamental; psicodinámico; difusionista; estructuralista no
marxista y estructuralista marxista) haciendo el análisis sobre la posible vigencia actual de
dichos enfoques. En lo que se refiere al buen vivir se abarcara su concepción como posible
alternativa a lo que durante mucho tiempo se consideró como desarrollo, en la misma línea se
presentara su posible ligación con el debate referente a la economía solidaria.

Palabras clave: buen vivir; desarrollo y economía solidaria.

1. INTRODUÇÃO
No presente trabalho se pretende contextualizar o bem viver como uma possível
alternativa a noção da palavra desenvolvimento. Para isto e de maneira de delimitar a
abordagem teórica sobre o desenvolvimento, vamos nos basear no trabalho de Eugene Havens
que tem por nome: problemas metodológicos no estudo do desenvolvimento, do ano de 1982.
O anterior para ter em consideração certas perspectivas como é o enfoque do equilíbrio e do
conflito é as subdivisões dos mesmos, isto para fazer a análise se estes enfoques se encontram
vigentes ou não em nossos dias.
Se apresentara também um listado em base as leituras realizadas para este trabalho, no
que na consideração da autora são as perspectivas que se encontram vigentes nos nossos dias
e aquelas que chegaram a perder significado no transcorrer da história do desenvolvimento.
Entretanto, no referente ao bem viver, baixo esta perspectiva o modelo de crescimento
econômico ocidental tem alcançado um grau de desequilíbrio com a natureza que isto está
levando ao planeta ao borde do colapso, pelo qual é necessário uma abordagem teórica
diferente, na qual a natureza seja também olhada como um sujeito com direitos, ao mesmo
tempo de considerar visões do mundo que durante muito tempo foram desconsideradas por não
serem olhadas dentro do âmbito cientifico.
Pelo último, tentando fazer uma pequena apresentação do que é a economia solidaria,
se faz uma referência da mesma com o bem viver, isto para ver possíveis conexões ou não entre
ambos temas.
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2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.
2.1. Desenvolvimento: perspectivas através dos enfoques do equilíbrio e do conflito.
Vamos começar este apartado nos adentrando na temática do que é o
desenvolvimento, fazendo uma pequena introdução da sociologia do desenvolvimento. Esta
temática surge como uma problemática da noção do “progresso”, desencadeada a partir da
revolução industrial e pelos primeiros processos de desenvolvimento em volta de 1750-1850.
Considerasse o fato histórico do desenvolvimento como um processo de mudança social que
transformou a civilização contemporânea em uma época nova na história, em outras palavras
a sociedade “tradicional” para uma fase de “modernização”. A revolução industrial consistiu
na substituição da mão de obra humana ou animal pelas maquinas. O processo de deslocação
e as telecomunicações fizeram uma diferença significativa. A revolução industrial foi, por
conseguinte, preparada por uma revolução cientifica, também foi precedida de uma
transformação comercial e uma reorganização da produção e do trabalho, no sentido de obter
maior produtividade (BELTRÃO, 1963).
Entretanto, é importante fazer menção de alguns aspectos e dimensões no referente ao
desenvolvimento que permanecem validos no tempo atual e quais os que perderam sentido
ficando superados historicamente, isto, para ter um panorama mais específico da atualidade e
assim poder ir abrangendo o caminho da questão apresentada, ditos aspectos foram
desenvolvidos a partir das análises feitas das leituras de Beltrão (1963), Cardoso (1993) e
Colistete (2001).
Dentro dos aspectos que se encontram atuais se podem mencionar os seguintes: 1) o
desenvolvimento como um processo acumulativo; 2) o desenvolvimento precedido por uma
revolução ou reforma agrária; 3) fluxos de migração interna para as regiões ou cidades
industrializadas; 4) países “subdesenvolvidos” têm como principal atividade econômica a
primaria; 5) elevado ritmo de expansão demográfica como fator negativo; 6) transformação
estrutural-funcional da família; 7) desenvolvimento igual à mudança social; 8) luta de classes;
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9) atraso é igual a miséria e insegurança; 10) má distribuição da renda; 11) necessidade de
realização; 12) dependência (teórica); 13) exploração sem medida dos recursos naturais; 14)
polução ocasionada pela industrialização (modernização); 15) nova teorização acerca de
processos de desenvolvimento que sejam mais aptos para a situação; neste caso, de América
Latina (pois o Eurocentrismo estive sempre presente em muitas leituras realizadas para este
trabalho, tendo em considerações as representações teórica vinculadas ); 16) enfoques de
desenvolvimento humano e, pelo último, 17) enfoques de gênero e etnia.
Esses aspectos são os que foram considerados como os mais importantes para fazer
a delimitação deste trabalho, pelo qual é importante fazer menção que estes têm por detrás um
desenvolvimento de conceitos e estruturas, que daria para fazer uma longa apresentação de
cada um deles. Ao mesmo tempo eles podem ser encaixados dentro dos enfoques que serão
apresentados (do equilíbrio e do conflito), isto a partir de suas estruturas e concepções.
Hoje em dia, dentro dos aspectos que perderam sentido, segundo as análises feitas se
podem mencionar: a urbanização como indicador de desenvolvimento, a renda per capita como
fator primordial de desenvolvimento (pois é bem sabido que o desenvolvimento vai além da
renda), e a agricultura como setor de “subdesenvolvimento”, para isto se tem em conta que
existem mais variáveis para serem incluídas, mas para autora as apresentadas foram
consideradas as de maior relevância para este trabalho.
Para dar passo ás informações apresentadas no artigo de Havens, é importante
ressaltar que o artigo faz referência a um estudo sociológico do desenvolvimento, com ideias
que vão desde suposições filosóficas conservadoras às radicais. Neste sentido, a parte
conservadora acreditava que o sistema de distribuição é justo, em sua contraparte os radicais
diziam que dito sistema é injusto, tal parece é uma apresentação de uma dualidade.
Começando a falar sobre os dois grandes modelos ou campos (do equilíbrio e do
conflito), estes apresentam por sua vez classificações. O modelo do equilíbrio está dividido
em: comportamental (comportamento individual), psicodinâmico (comportamento individual)
e difusionista (interesse nos membros de uma sociedade). Por sua parte o enfoque do conflito
está dividido em estruturalista não marxista e marxista, as duas classificações focadas mais na
parte macro social da sociedade (HAVENS, 1982).
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Segundo as conceituações teóricas do autor, no enfoque do equilíbrio, se tem a
hipótese de que as relações são harmoniosas e que as injustiças fazem parte da vida, que o
Estado existe para minimizar (não eliminar) as injustiças que poderiam surgir; entretanto, o
que se tem que mudar é o comportamento individual em vez das instituições. Por sua
contraparte o enfoque do conflito apresenta à sociedade como ponto de partida dos problemas.
Para ter mais claro as orientações destes campos, a continuação se apresenta uma tabela a qual
se encontra dentro do artigo de Havens 1982, é colocada para servir de apoio e ajudar a dar
resposta à pergunta deste apartado sobre se estas perspectivas são ainda atuais ou não.
Tabela 1: diferenças entre os pressupostos dos enfoques do equilíbrio e do conflito.
Diferença entre os pressupostos dos enfoques
Problema

Enfoque do equilíbrio

Enfoque do conflito

1. Interesses

Unificadores

Divisores

2. Relações sociais

Vantajosas

Exploração

3. Unidade social

Consenso

Coerção

4. Sociedade

Sistema/necessidades

Luta de classes

5. Natureza do homem

Requer
restritivas

instituições Instituições distorcem
natureza humana

6. Desigualdade

Necessidade social

Promove conflitos

7. Estado

Promove o bem comum

Instrumento de opressão

8. Classe social

Instrumento heurístico

Grupos

sócias

a

com

diferentes interesses
Fonte: HAVENS, 1982

Entrando mais profundamente na análise cabe fazer menção das palavras de Havens
(1982, p. 3): “qualquer sistema de classificação é um artifício de pesquisa. Ele não existe na
sua forma pura na realidade”. Partindo deste ditado, uma vez apresentada acima a tabela
caberia fazer menção que os delineamentos apresentados em estes dois campos são muito
importantes e atuais, que interagem unindo-se muitas vezes; assim, também no artigo são
apresentadas pressuposições de cada classificação (enfoques), abrangendo informações
consideráveis que são apresentadas na seguinte tabela.
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Tabela 2: principais enfoques ao estudo do desenvolvimento com as respectivas
pressuposições e conceitos.
Tipos de enfoques
Pressuposições
Conceitos mais frequentes
1. Modelo
do Indivíduos sofrem privações determinadas pelo Modernização, internalização,
equilíbrio
contexto social; o comportamento pode ser valores,
racionalidade,
A. Comportame mudado a qualquer tempo; o desenvolvimento socialização adulta, mudança
ntal
ocorrerá através de novas experiências de intra-gerações, atitudes, curvas
aprendizagem.
de aprendizagem.
B. Psicodinâmic A socialização da criança em grande parte Personalidade,
o
determina o comportamento futuro o qual pode conservadorismo,
impedir o comportamento inovador, e provocar modernização, experiências na
uma defasagem entre o comportamento infância,
mudanças
individual e o ambiente social atual; o intergerações, status social.
desenvolvimento ocorre através de novos
padrões de socialização
C. Difusionista
A defasagem social dualista está baseada no Curvas
de
difusão,
grau de uso da moderna tecnologia; o produtividade,
setores
desenvolvimento ocorre através da injeção de atrasados,
modernização,
novos capitais e tecnologias.
inovação tecnológica, ritmos de
mudanças, adoção de novas
práticas.
ll.
modelos
Impossível prever acontecimentos futuros na Conflito, pluralismo, poder,
história das sociedades, não há necessidade de dualismos estruturais, mudança
do conflito.
para que o estrutural,
desenvolvimento,
A. Estruturalista levantes revolucionários
não marxista. desenvolvimento ocorra; os partidos políticos estratos, reforma institucional.
representam interesses de classes com o objetivo
de buscar novos equilíbrios; a formação de
classes não está relacionada ao modo de
produção; o ritmo de mudança depende da
intensidade de violência do conflito de classe.
B. Marxista.

O modo de produção determina a atividade
econômica e a estrutura de classes; ao nível da
formação social, várias classes podem interagir,
dependendo das relações dos grupos sociais com
os meios de produção; se uma tendência a
polarização de classes ocorrer, haverá uma
mudança no modo de produção.

Imperialismo, proletarização,
pauperização, classe social, luta
de classes, desenvolvimento,
consciência
de
classe,
concentração de recursos,
revolução, movimentos sociais.

Fonte: HAVENS, 1982.

Neste sentido, é pertinente fazer menção que com correspondência ao enfoque
psicodinâmico, enfatizando o estado interior do homem, na percepção da autora tem mais uma
discussão filosófica (existencialista) que em relação à problemática do desenvolvimento.
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Pelo tanto, também ficaram fora da analises de Havens certos temas que merecem ser
mencionados, fazer menção de pontos que se bem não constituem um novo campo e enfoque,
pelo menos reforça os estabelecidos. E então, surge uma pergunta: como saber se se trata de
uma nova abordagem? Para saber isto é necessário fazer menção destes aspectos teóricos: 1)
desenvolvimento local e territorial, 2) etnodesenvolvimento, 3) pensamento pós-colonialpósestruturalismo e 4) bem viver.
A seguir se faz uma pequena contextualização de cada um dos pontos apresentados.
Começando com o desenvolvimento local, na análise do local se concentram aspectos que lhe
são específicos, e que não é o simples efeito da reprodução das escalas globais. Uma sociedade
local se pode expressar em dois níveis fundamentais: socioeconômico e cultural. No aspecto
socioeconômico, para que exista uma sociedade local deve existir riqueza gerada localmente,
sobre a qual os atores locais tenham o controle. No nível cultural, a pertencia é expressa em
termos de identidade coletiva (AROCENA, 2003).
A discussão local sobre desenvolvimento não é apenas sobre o próprio
desenvolvimento, mas sobre história e cultura - sobre o Estado, cidadania, diferença,
conhecimento e exploração. É sobre a posição das comunidades dentro do moderno sistema
colonial mundial (ESCOBAR, 2012). Desta maneira e segundo as percepções deste autor e de
Arocena (2003), é possível encaixar o desenvolvimento local dentro do enfoque do equilíbrio
no modelo comportamental, pois, observa-se uma dualidade entre o local e o global, ao mesmo
tempo em que se precisa de uma mudança estrutural.
No referente ao território, ou neste caso, desenvolvimento territorial, o território
coloca ênfase na maneira como uma sociedade utiliza os recursos de que dispõe em sua
organização produtiva e, portanto, na relação entre sistemas sociais e ecológicos. Encarar os
territórios como campos em que se defrontam protagonistas com interesses diversos, estudar
os processos localizados de cooperação não como expressão idílica de virtude cívica e sim
como forma de dominação é a proposta teórica que emerge da aplicação da sociologia
econômica de Neil Fligstein aos estudos territoriais (ABRAMOVAY, 2007). Este ponto
também se pode engajar na parte do conflito, através do enfoque estruturalista não marxista,
tendo em consideração o conflito, o pluralismo e o poder que conota esta parte territorial, no
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estudo de Havens também foi deixado de fora este aspecto, pois é um aspecto mais recente nos
estudos do desenvolvimento.
O etnodesenvolvimento, este tem sua origem sociocultural no contexto inter-étnico
mexicano. Aponta para uma “renovação” entre os Estados nacionais e os povos indígenas.
Dentro desta conceituação se encontra a parte do capital social, onde o antropólogo John
Durston, da CEPAL o define como sendo o conteúdo de certas relações sociais, que combinam
atitudes de confiança com condutas de reciprocidade e cooperação (VERDUM, 2006). Esta
temática pode se incluir dentro do campo do equilíbrio através do enfoque comportamental
onde se tem a bem considerar as relações sociais, onde se consideram que indivíduos sofrem
privações determinadas pelo contexto social, neste sentido mais especificamente os grupos
indígenas.
Até estes pontos se tem ainda falado em relação do desenvolvimento, pelo qual os
pontos acima mencionados foram (desde uma perspectiva pessoal e um tanto geral) encaixados
em algum dos enfoques mencionado por Havens, mesmo porque dentre destes pontos se
encontram perspectivas que dão passo às ligações. Porém, além de que se existem algumas
contribuições que extrapolam os modelos e enfoques propostos, constituindo novas categorias
classificatórias; seria melhor mencionar o fato de falar de algo além do desenvolvimento,
Havens fez sua teorização em base a esta temática deixando fora outras perspectivas.
Perspectivas que tentam ir mais longe da palavra desenvolvimento, mas que terminam imersas
em esta temática, esse é o caso do pensamento pós-colonial, do pósestruturalismo.
Por fazer menção de alguns atores desta perspectiva, encontramos a Arturo Escobar,
Enrique Dussel, Henry Schwarz e Sangeeta Ray, Anshuman Prasad, entre outros mais.
O pós- colonialismo, esta abordagem mostra que essa construção envolve relações
históricas de poder entre o "Primeiro" e o "Terceiro Mundo", hoje conhecidos por Norte e Sul
Global. Havens não faz essa diferenciação marcante entre estes pontos, entre esta dualidade de
centro e periferia. Aqui entra outro aspecto mais do desenvolvimento, sua geografia. Nas
análises de Crush (1996) se diz que o discurso do desenvolvimento pode prescindir de sua
história, mas não de sua geografia, pois, sem geografia, lhe faltaria grande parte de sua
convicção e coerência, neste sentido o sul encontra-se já geograficamente localizado,
considerado rico, mas sendo pobre. Para dar continuação a esta temática, se deixa a seguinte
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pergunta: Existe uma maneira de escrever (falar ou pensar) além da linguagem do
desenvolvimento?
Arturo Escobar faz menção que imaginar o fim do desenvolvimento como um regime
de representação levanta toda sorte de questões sociais, políticas e teóricas. O discurso não é a
expressão do pensamento; é uma prática, com condições, regras e transformações históricas.
Dito de maneira diferente, mudar a ordem do discurso é uma questão política que implica a
prática coletiva dos atores sociais e a reestruturação das economias políticas existentes. Isso
pode ou não implicar novos objetos e conceitos; pode ser marcado pelo reaparecimento de
conceitos e práticas descartadas há muito tempo como se observara mais adiante. O processo
de desfazer o desenvolvimento, no entanto, é lento e doloroso, e não há soluções fáceis ou
prescrições. Mas segundo o autor devemos estar conscientes de que em muitos lugares existem
mundos que o desenvolvimento, até hoje e neste momento, está empenhado em destruir
(ESCOBAR, 1995).
A noção de pós-desenvolvimento vem diretamente da crítica pós-estruturalista. A
desconstrução do desenvolvimento, em outras palavras, levou os pós-estruturalistas a levantar
a

possibilidade

de

uma

"era

de

pós-desenvolvimento".

Pode-se

dizer

que

o

pósdesenvolvimento não é um período histórico para o qual seus proponentes pensam que
chegamos ou que está ao nosso alcance, porém, pode-se dizer que a conceituação de
desenvolvimento alternativo elaborada pelo Processo das Comunidades Negras (PCN), do
Pacífico Sul colombiano, é um exemplo de pós-desenvolvimento. Entretanto este enfoque
também apresenta cavos soltos, como foco no discurso, os proponentes do pósdesenvolvimento
podem chegar a ignorar à pobreza e o capitalismo, como problemas reais de nossa sociedade
atual (ESCOBAR, 2005).
Como alternativa ao desenvolvimento é apresentado o bem viver, este enfoque eu o
apresento também como um ponto não abrangido por Havens e o qual se poderia considerar
como uma contribuição que extrapola o proposto por esse autor, pois nesta temática é
abrangido o tema da natureza, no como um objeto se não como um sujeito de ação e direito.
As constituições introduziram uma nova “noção de desenvolvimento” centrada no
conceito de Sumak Kawsay (em quíchua), Suma Qamaña (em aimara) ou Buen Vivir (em
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espanhol). De fato, pode-se dizer que sumak kawsay e suma qamaña nascem "da periferia
social da periferia global" (ESCOBAR, 2012).
O bem viver, dessa forma, busca reverter a colonialidade do poder outorgando voz
aquela população esquecida pelo desenvolvimento, busca outra forma de agir que não seja
excludente, donde seres invisíveis sejam olhados, como é o caso da natureza, sendo agora
apreciada como um ser que deve ser respeitado.
Neste sentido do bem viver cave fazer referência ao pluriverso, mencionado por
Escobar (2012), onde aponta para uma compreensão deste; na fórmula conhecida dos
zapatistas, o pluriverso pode ser descrito como "um mundo onde muitos mundos se encaixam".
Talvez mais abstratamente, o pluriverso indica as lutas para alcançar "mundos e conhecimento
de outra maneira".
2.2. Bem viver: possível alternativa para o desenvolvimento?
De forma introdutória se diz que o bem viver ou viver bem engloba um conjunto de
ideias que estão sendo forjadas como uma reação e alternativa aos conceitos convencionais
sobre desenvolvimento. Alberto Acosta, que como presidente da Assembleia Constituinte
equatoriana foi um dos promotores mais ativos da ideia, entende isso como uma oportunidade
e uma opção para "construir" outra realidade. Em sua opinião, o Bem-Viver não pode ser
reduzido ao "bem-estar ocidental" e deve ser apoiado na visão de mundo dos povos indígenas.
O bem viver, além de criticar o aspecto econômico convencional do desenvolvimento, também
aponta questões sobre a base antropocêntrica do desenvolvimento atual, que torna tudo
valorizado e apreciado em termos de sua utilidade para os seres humanos (GUDYNAS, 2011).
Nesta temática, as contribuições do conhecimento tradicional, especialmente andino,
são muito importantes, se tornaram um ingrediente chave e essencial para nutrir as reflexões
sobre o bem viver. Expressões como Sumak Kawsay do Equador ou Soma Qamaña da Bolívia
são de enorme importância por causa das ideias que expressam, porque são formuladas em
suas próprias línguas e por causa de seu potencial de descolonização.
Outro componente essencial do bem viver é uma mudança radical em como a natureza
é interpretada e valorizada. Em várias de suas formulações, o meio ambiente se torna um sujeito
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de direitos, rompendo com a perspectiva tradicional antropocêntrica. O bom viver aparece
como a mais importante corrente de reflexão que a América Latina ofereceu nos últimos anos
(GUDYNAS, 2011).
Em algumas constituições como o Equador, esse regime de bem viver é articulado
com o "regime de desenvolvimento" do país. Aqui, uma importante precisão surge, pois está
claramente indicado que o desenvolvimento deve servir à boa vida. Por sua vez a formulação
dos direitos da natureza oferece vários aspectos notáveis.
Da tese de Salazar (2016) se extraem as seguintes colocações sobre o bem viver que
me ajudaram a me colocar em uma posição sobre como olhar este “paradigma”, da mesma
forma contribuíram as informações das demais leituras utilizadas para este trabalho, a seguir a
analises com respeito à temática.
Como proposta paradigmática que nasce do mundo indígena, desde a filosofia
intercultural, se critica o pensamento ocidental pelo fato de ser considerado o único valido por
muito tempo; deixando desta forma fora outras fontes de conhecimento, em especial o dos
povos indígenas. Estudiosos do pensamento andino optaram por falar de cosmovisão e não de
filosofia, isto para reivindicar sua autonomia epistemológica respeito à ocidental.
Entendendo que cosmovisão é “visão do mundo” esta é expressada através da cultura
andina como uma fonte de conhecimento dentro de certos parâmetros espaço- temporal. Este
conhecimento se tem transmitido através da oralidade e do simbolismo, encontra-se na suas
lendas, em seus mitos e suas experiências cotidianas que são transmitidas através das gerações.
Em Salazar (2016) se apresentam quatro princípios básicos de dita cosmovisão, que se bem
não todos, são os mais importantes: 1) princípio da relacionalidade, 2) dualidade
complementaria, 3) correspondência e 4) reciprocidade. Não faz falta aprofundar em cada um
deles, pois o simples nome dá para entender a que se refere cada um, isto em base a uma
totalidade, é dizer enxergando um tudo, onde estão incluídos, plantas, animais, o ser humano,
as ações, o espírito (s) e o planeta como um todo. Cave mencionar que estes princípios podem
mudar através dos diferentes grupos indígenas de nossa América, pois a diversidade é grande.
Esta cosmovisão do bem viver andina difere da ocidental, onde o ser humano é
colocado como o centro de tudo, donde a racionalidade é um fator importante, onde se tem que
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ter um método científico objetivo pelo tanto positivista, onde o individualismo promove a
competição o egocentrismo e o consumismo.
Através do bem viver pretende-se alcançar um equilíbrio que se tem perdido pelo
excesso de exploração à mãe terra, em 1992 iniciou-se o movimento dos povos indígenas, vaise
dando pelo meio de uma línea de tempo, chegando a outro episódio no ano 2001, onde se
rompem ciclos da mãe terra e o pai cosmos, para o ano 2019 se pretende chegar a um
reordenamento, para finalmente no ano 2028 conseguir estabilizar ciclos.
Sabendo que o bem viver tenha surgido ou tinha sido conhecido no século XXI, e uma
pratica antiga nos povos indígenas de nossos diferentes países. Sua aplicabilidade está sendo
ainda “testada”, no Equador, no ano 2003 o Conselho de Desenvolvimento das Nacionalidades
e Povos do Equador (CODENPE), uma instituição pública com representantes de organizações
indígenas, introduz o conceito bem viver em seu plano estratégico; definindoo como um
processo permanente de busca de boa vida ou bem-estar pessoal, familiar, comunitário e
coletivo.
Em 2004, a filosofia do bem viver reaparece no movimento indígena, no contexto da
criação da Universidade Intercultural das Nacionalidades e Povos Indígenas "Amawtay Wasi"
(UIAW), como uma proposta de ensino superior, a fim de promover uma comunidade científica
que contribua para a construção de um Estado plurinacional. Com estes dois exemplos, daí
para perceber que está sendo levado em pratica dito “paradigma”, porém, assim também tem
coisas que precisam ser analisadas, sobre tudo pela sua incorporação no meio cientifico, pois
isto poderia “corroer” sua essência.
Pelo anterior, se faz menção que representantes de comunidades indígenas assinalam
que o suma qamaña o sumak kawsay, simplificam-se muito ao fazer uma tradução, neste caso,
para o espanhol como bem viver ou viver bem, perdendo assim as contextualizações que
existem nestas línguas indígenas. E assim como nestes grupos indígenas andinos, se pode
encontrar o bem viver em diferentes povos ao longo da América como é o caso da Guatemala,
Panamá, México, Honduras, entre outros mais.
O bem viver também está relacionado com o território (allpa-mama em Kichwa), isto
permite às comunidades manter e inovar seus costumes, formas de organização e geração de
autoridade, ciência e tecnologia, instituições jurídicas, sociais, religiosas ou governos políticos.
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A ideia dos Estados plurinacionais está associada à resistência indígena, suas reclamações de
reconhecimento como entidades históricas e políticas pré-existentes antes da criação do Estado
Nacional.
Nas conceituações e teorizações do bem viver, os intelectuais indígenas constituíram
uma ponte entre as comunidades e o pensamento positivista, porque o seu papel é traduzir e
disseminar os conceitos transmitidos da oralidade indígena. Contudo, muitos destes
intelectuais tem se formado em universidades ocidentais, o qual leva uma contradição em se
mesma. Entretanto, os trabalhos dos autores são caracterizados como um paradigma que difere
do ocidental e também que se opõe ao desenvolvimento e aos valores da modernidade que
ameaçam a vida, não só do ser humano (em especifico dos povos indígenas) senão também do
planeta.
Alguns trabalhos retificam que o bem viver não é uma invenção contemporânea do
índio; mas é a sistematização de um pensamento (epistème) expresso de uma forma de ser e
viver característica dos povos nativos desde há séculos. Entretanto, a gente também não pode
ignorar a passagem de mais de todos estes séculos de contato entre o mundo ocidental e o
mundo indígena, que levou a algumas mestiçagens que restam conteúdo essencial para práticas
e cosmovisões do bem viver.
É

essencial

também

mencionar

que

o

Bem

viver

liga-se

a

debates

pósdesenvolvimento, pós-colonialismo e pós-estruturalismo. Desta forma permite a geração de
propostas para a mudança de paradigma no século XXI, sob uma diversidade de abordagens:
ecologistas, acadêmicas, feministas, decolonialistas, entre outras mais. No Ocidente também
existem correntes de pensamento crítico que coincidem com o bem viver, entre os quais estão
diversas correntes, como o ecofeminismo, a ecofilosofia, decrescimento e ecologia profunda.

2.3. Bem viver e suas (des) conexões com a noção de economia solidária.
Agora bem, para falar do bem viver e suas (des) conexões com a noção de economia
solidária e importante assinalar outro ponto que se encontrou dentro da tese de Salazar (2016),
onde o bem viver propõe também um modelo econômico baseado nos princípios de
intercâmbio equitativo, de reciprocidade e distribuição solidária, isto, para tentar romper com
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o atual sistema capitalista. A proposta econômica deve fomentar a coexistência harmoniosa de
pessoas e povos entre si e com a natureza.
Para entender melhor o acima assinalado, é preciso colocar o que a gente entende por
economia solidaria. Organizações econômicas alternativas ao mercado e ao Estado são uma
realidade contemporânea. Este tipo de organizações são conhecidas como economia solidaria.
De par com a economia solidária, surgiu então um conceito de ampla aceitação o de
“empreendimento econômico solidário”, termo adotado principalmente no Brasil no ano de
1990 (GAIGER, 2018).
Considerando-se que a própria crise do modelo de desenvolvimento levou para a
criação de alternativas em base a mercado e produção, criando tipos de organizações que não
pertencem nem ao privado nem ao público. Este tipo de alternativas na Europa se conheceu
como economia social, mas aqui em América Latina esse tipo de organização é mais conhecida
como economia popular (como na Venezuela) ou economia solidaria, baseando-se mais no
trabalho que no capital, é dizer na valorização do ser humano. Neste sentido também se tem
um trato de bem-estar com o meio ambiente, produzindo de uma maneira mais harmoniosa o
que é necessário. Nesta organização se incluem grupos de pessoas excluídas pelo sistema
capitalista (BASTIDAS DELGADO, 2001).
Assim como o bem viver, a economia solidaria conta também com um grande número
de pesquisas desenvolvidas em quanto à temática, é um tema que na atualidade está tendo
muita importância pelo fato de considerar e incluir aqueles grupos que ficavam fora da
abordagem produtivista. O agronegócio tem se apoderado de uma boa parte da produção, e tem
excluído pequenos produtores que não encaixam com as normas impostas por ele.
A economia solidaria é uma emergência que se explica através de um conjunto de
características, como as relações de reciprocidade existentes entre os trabalhadores que se
incorporam a tais iniciativas (muitas vezes como uma necessidade) e o valor que atribuem às
alternativas de trabalho que não os submeta ao jugo direto das relações assalariadas, fator
importante para ter independência (GAIGER, 2018).
Para continuar com analise acho pertinente fazer a colocação de alguns casos
empíricos, como por exemplo, o Feirão de economia solidaria da medianeira que fica nesta
cidade de Santa Maria, RS. Li se pode observar um amplo número de produtores, desde o que
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colheita hortaliças até o que faz artesanatos. Promove a associatividade, a cooperação e
autogestão, e é voltada para a produção, consumo e comercialização desses produtos.
A atuação do consumidor nesta atividade é importante, pois mesmo que se tente uma
maneira diferente de produzir e vender, é uma atividade da qual dependem muitas famílias,
pelo tanto, ter um público alvo é de suma importância.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma sendo apresentadas as informações, o desenvolvimento é um tema que
tem grande peso na atualidade, mesmo analisando um artigo feito no ano de 1982, as
informações que nele foram apresentadas, são atualmente de utilidade, pois no mundo
capitalista no qual vivemos, o desenvolvimento é de grande importância.
É assim como o bem viver se considera como uma alternativa ao desenvolvimento,
porém, nas interpretações que possa adquirir existe o risco de ser despojado de aspectos
essenciais da proposta da identidade indígena, como sua natureza espiritual, sensibilidade e
inclusão da emocionalidade. É importante assinalar que o bem viver não pretende
universalidade, tudo o contrário, pretende o respeito entre as diferentes ideologias. O sistema
em que nos encontramos é um sistema poderoso, no qual existe pouco espaço para todas as
considerações desta cosmovisão, e sendo realista mesmo apresentado como uma alternativa
talvez o que resta é uma incorporação do bem viver nas líneas do desenvolvimento.
Pelo último, e em base nas informações apresentadas, se conclui que a economia
solidaria tem uma próxima relação com o bem viver, ambos os aspectos procuram outra forma
de atuação, uma forma em a que todo mundo seja beneficiado, e não somente o ser humano.
Procuram uma alternativa aos modelos neoliberais, capitalistas, eurocentristas e de exploração,
onde somente uns quantos são beneficiados e onde a natureza é objeto de riquezas.
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Resumo
Este estudo analisa a representação do Teko Porã na poesia de Brígido Bogado a partir da
perspectiva dos estudos ecocríticos. Tal representação aponta a cosmovisão indígena subjacente
à obra do autor e a crítica às formas de depredação da natureza levadas adiante pela sociedade
do Capital e da alienação das relações humanas que se impõem desde a colonização do espaço,
dos corpos e das mentes na América, como apontado por Aníbal
Quijano. O artigo de Meliá (2015) “El buen vivir se aprende” aborda a complexidade deste
termo na cultura dos guarani. Observa-se nestas obras ainda uma possibilidade de se repensar
os estudos ecocríticos desde uma perpectiva latino-americana, de acordo com Flores (2017),
que revela outras formas de saberes e relação entre seres humanos e natureza que prescindem
das formas de domínio estabelecidas pelos grupos hegemônicos do Ocidente.

Palavras-chave: Teko Porã, Brígido Bogado, Ecocrítica

Resumen
Este estudio analiza la representación del Teko Porã en la poesía de Brígido Bogado a partir de
la perspectiva de los estudios ecocríticos. Tal representación apunta la cosmovisión indígena
subyacente a la obra del autor y la crítica a las formas de destrucción de la naturaleza llevadas
adelante por la sociedad del Capital y de la enajenación de las relaciones humanas que se
imponen desde la colonización del espacio, de los cuerpos y de las mentes en América, como
subrayado por Aníbal Quijano (2000). El artículo de Meliá (2015) “El buen vivir se aprende”
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aborda la complejidad de este término en la cultura de los guarani. Se observa en estas obras
todavía una posibilidad de que se consideren los estudios ecocríticos desde una perpectiva
latinoamericana, de acuerdo a Flores (2017) que muestre otras formas de saberes y relaciones
entre los seres humanos y la naturaleza que prescinden de las formas de dominio establecidas
por los grupos hegemónicos de Occidente.

Palabras-clave: Teko Porã, Brígido Bogado, Ecocrítica

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho trata de analisar a cosmovisão dos Mbya guarani a partir da leitura da obra
Ayvu i (2009) e Cantos de la tierra. Reflexiones poéticas de un Mbya Guaraní (2014) de Brígido
Bogado. A poesia do autor contém uma série de elementos que resgatam a relação deste povo
com a terra e o sentido da vida que serão analisados sob a perspectiva dos estudos ecocríticos.
A representação do conceito de teko porã será comparado à perspectiva filosófica e ética que
se aproxima do “buen vivir”, traçado pelo crítico Meliá (2015), com o objetivo de avaliarmos
as implicações e os sentidos deste conceito-chave para os povos guarani em geral e com
respostas político-estéticas na poesia do autor, além de partirmos da concepção de
descolonização do saber e poder de Flores (2017) que reivindica a partir da relação do indígena
com o espaço e a natureza, uma relação material e espiritual, uma “perspectiva dialógica
autóctona” no contexto ecocrítico latinoamericano.

2. DESENVOLVIMENTO (DE ACORDO COM A NATUREZA DO TRABALHO)
Para levar adiante esta análise, partiremos de uma reflexão do conceito de Teko Porã e
sua gama de significados e possibilidades de tradução a partir do artigo de Meliá de 2015 “El
buen vivir se aprende” em relação aos poemas do Mbya Guarani Brígido Bogado. Logo,
passaremos à análise das possibilidades de tradução deste conceito e do leque semântico que
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abrange algumas palavras em guarani e que correspondem a certa visão de mundo e que atingem
alcances significativos na obra do autor. Em guarani, há uma frase emblemática para iniciar a
compreensão de sua cosmovisão, que diz o seguinte: “Sem Tekoha não tem Tekovy´a”, no qual
o primeiro termo é traduzido por “terra sagrada” e o segundo por “vida feliz”.
O crítico Meliá, traduz por “buen vivir” ou “bem viver”, a expressão tekoha e em seu
estudo demonstra a complexidade de utilizar um termo equivalente para condensar a
cosmovisão e a realidade vivida e sentida pelos guarani ao falar de sua terra e da relação vital
que estabelecem com a mesma. A dimensão sagrada alia-se à concepção de pertencimento à
terra, pois o contexto indígena parte da noção de viver ou habitar um território num sentido
pleno, o qual nasce de sua criação cultural e social, e que está relacionado diretamente ao ser
ou `a existência do ser, pois sem um não existe o outro. Neste sentido, a terra não não é ou pode
ser ocupado ou invadido por meio de uma relação coisificada com os recursos naturais. Este
sentido sagrado com a terra, como explica Meliá contrasta, muitas vezes, com a concepção
desde o período colonial em que a terra estava para ser distribuída aos grupos dominantes com
o intuito de criar propriedades privadas para exploração.
Há um fato na atualidade que revela a contradição das políticas de Estado e que está
exemplificado na reportagem de 19 de abril de 2018 “Guaranis vivem sob tensão no Oeste”,
publicada pela H2Ofoz (Paro, 2018), na qual os guarani que vivem próximo à Usina
Hidrelétrica de Itaipu, a qual deslocou a população guarani local de Foz do Iguaçu, desejam
retomar as terras que estão sob controle da empresa. Além das violações apontadas no prodesso
de retirada deste povo de seu lugar ancestral, temos ainda a característica nômade de ocupação
das terras pelos mesmos, o que explica a saída e retorno dos territórios por eles ocupados em
algum momento de sua historia. No entanto, o episódio marcante desta notícia é a acusação de
que alguns estavam extraindo bambu da floresta, o que é considerado crime ambiental. Após
uma série de mostras de discriminação e intolerância, revelados no discurso da imprensa e nas
falas de autoridades, os Mbya guarani foram obrigados a pagar uma fiança para serem libertados
da prisão.
Este episódio revela a contradição dentro das políticas de Estado com relação aos povos
originários e o desconhecimento de sua cultura e noção de território, confrontando diretamente
uma visão encantada e de uso coletivo do espaço territorial à uma visão de propriedade privada
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de nossa sociedade que visa o uso dos recursos naturais para obter posse ou reserva de capital.
Além disto, o centro do debate gira entorno de uma concepção indígena divergente da nacional,
de acordo com Flores (2017):
“Parte de este discurso indígena es una crítica al uso del discurso ecologista como pretexto para la
expropiación de sus tierras y la destrucción de su sistema de vida. Este discurso indígena difiere del
discurso ecologista dominante em que reclama que se conozca al indígena como ser humano
indesplazable del espacio en que habita. Este discurso rechaza la desterritorialización cultural y
geográfica de indígenas y la preservación de los espacios naturales por poderes administrativos no
locales.” (p.44).

Não se trata como avalia o crítico peruano de reivindicar a estes povos a figura do bom
selvagem nativo que preserva e defende a natureza, porque incorreríamos na análise das teorias
ecologistas da década de setenta do século XX, que seguem a corrente do discurso hegemônico
preservacionista. Neste sentido, Flores (2017) aponta a obra de Devall e Session que
denominam a estas sociedades de “ecosystem people”, o que desenvolve as bases para o
indígena como “nobre selvagem ecológico”, termo que funda os princípios da ecologia
moderna. Esta mesma retórica é a que transforma as reservas indígenas em território de turismo
e lucro com a paisagem e o contato com a natureza daqueles que vivem sobretudo nos centros
urbanos, ou ainda transforma os territórios indígenas em áreas de preservação ambiental, muitas
vezes excluindo os seres humanos ou sem considerá-los como parte desta casa-natureza
Flores aponta, em sentido contrário a estes discursos apropriados pelos grupos
hegemônicos de preservação, a reivindicação de que estes povos podem constituir um discurso
ecocrítico autóctono latino-americano que boicota este discurso conservacionista hegemônico
e oficial apontado neste estudo. Esta perspectiva relacionada aos antepassados e à relação
encantada e espiritual com o espaço e o natural pode responder às indagações atuais sobre
conflitos territoriais e reparar as desigualdades históricas de nossa região. É interessante que
Flores desenvolve uma perpectiva que vai além da ecocrítica enquanto disciplina, sobretudo a
partir da década de setenta que esboça a disciplina como fruto de certa consciência ecológica e
que conecta a natureza e a cultura e tenta “dar visibilidade e materialidade à interrelação e à
integração dos suportes e elementos que tornam possível a vida básica no planeta” (apud Ostría
González, p.43).
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Nesta direção ainda, a obra de Quijano (2000) explicita como desde a Colonia, a
colonização dos corpos, mentes e recursos serviu ao projeto de domínio dos grupos
hegemônicos, para o qual todos os seres estavam subjugados aos interesses do lucro e da
propriedade privada, desconsiderando qualquer outra subjetividade.
Em contraste com esta visão da terra como propriedade no sistema colonialista e de
lucro, e dos recursos naturais como fonte de riquezas, analisaremos a obra de Brígido Bogado
e a cosmovisão dos Mbya guarani por meio da voz, da poesia e do universo encantado, tornando
sua produção de inestimável valor artístico e cultural. Ele resgata por meio da estética, o canto
e a dança da criação do mundo pelo Deus-criador Ñanderú, de modo que a propriedade da terra
perde o sentido e ganha espaço a vivência que a terra proporciona como locus de “bem viver”
que deve ser cultuado, porque ao mesmo tempo é vivenciado e sentido. O Tekoha ou Teko Porã
é evocado pelo poeta em sua tradição cantada e dançada. A tradução ao espanhol –e também se
estendemos a tradução ao português- perde este sentido, porque não pode resgatar a relação de
harmonia e equilíbrio dos povos nativos, segundo os quais cada elemento da natureza faz parte
de um todo e que a Mãe-Terra é a responsável pela criação de tudo e todo(a)s e deve ser cuidada,
e não apenas “preservada” como recurso, tal qual prega o discurso conservador ecologista. A
diferença da cosmovisão indígena em guarani se faz notar na falta de termos equivalentes para
trazudir o termo em espanhol na obra Ayvu i (2009), daí temos as seguintes traduções para o
referido termo: teko = natura (p.8), tierra, amor (p.17), vida (p.17); tekoha = tierra e teko porã=
oración (p.14), vida equilibrada, vida feliz (p.21), el principio vida (p.25), vida (p.31) e tekoasy
= humanidad (p.10) e ser humano (p.10).
A referência ao Pai-Criador Ñanderú está presente no texto de modo poético e profético,
uma vez que há referências a sua figura como aquele que surge das trevas primitivas sentado
em um apyka e desde aí ele “se abre como flor”. O território para os guaranis é uma criação de
sua cultura, devido a isto não pode ser ocupado ou conquistado, mas sim pensado e vivido. Esta
perspectiva está compreendida na cosmovisão guarani por meio de cinco palavras que estão
relacionadas ao território, segundo nos explica Bartomé Meliá (2015):
El territorio guaraní, que en realidad es un espacio cultural, se puede representar em cinco palabras,
que concatenadas significan el buen vivir: apyka, ava pire, teko, tehoha, teko porã. El camino hacia
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este espacio, que lo predice y lo expresa, es el ñe´e –la palabra- y el ñembo´e – hacerse palabra.”
(p.1).

Neste sentido, o Deus-criador Ñanderú toma do apyka, este lugar de criação e de eclosão da
vida, o lugar, para transmitir a palavra divina, que depois cada ser humano vai tomar para si,
como o sopro vital, e continuar a rede de significação em guarani. É interessante porque o mito
criador revela o apyka como o local onde também o sentido “se abre em flor”, numa referência
à natureza e ao início da vida divina, humana e animal. Meliá nos adverte o sentido profundo
de apyka: “(...) es el primer territorio o cultura-torio, y éste es el seno de la madre, el lugar
donde se sienta y se asienta la primera y única palabra de la persona, que se hace carne y habita
entre nosotros” (p.1).
O poema “Tierra sin mal” (Yvy marae´y) na obra Ayvu i (2009) traz estes versos que ilustram a
concepção de “asiento de la vida” ou lugar sagrado: “Vacio quedó el asiento de la vida/ soplo
de vida que viene y va/ El padre Tupã bajó en la tierra/ a llevar a las almas al infinito” (2009,
p.28). Os versos em guarani dizem o seguinte: “Tekoha opyta nandi/ yvytu oho há ou/ Ñande
Ru Tupã oguata/ ñe´ê kuéry ogueraha” (p.28).
Isto é interessante na medida em que a palavra é o que humaniza e torna os guarani uma
única Nação, apesar de constituirem vários povos, pois o ser cultural e o estar num território
que é também sócio-cultural, está mediado pela pele que envolve e que se apresenta, mas não
sem o sopro, sem a voz, e aí o cantar e o dançar é fundamental. O corpo e sua aprendizagem
cultural estão presentes na cultura indígena, e é o que os diferencia dos outros seres vivos, mas
como já mencionamos não os hierarquiza frente aos outros seres. A pele também pode ser a
pele da escrita, o livro, a palavra escrita, que na superfície pode dizer coisas, pois a palavra é o
seio da mãe, é a origem, e é o destino do ser guarani ao se relacionar com o mundo.
No poema “Quién eres tú Mbya Guaraní” da obra Cantos de la tierra (2014),
observamos esta relação nos seguintes versos: “Sólo puede conocerte/ el que tiene tu misma
esencia/ en cuya simplicidad/ tu Palabra-Alma/ en el soplo divino/ que custodia la natura”
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(p.13). E mais adiante, temos uma referência aos males da vida: “Si tu cuerpo sufriera,/ las
calamidades del tekoasy, / Ñande Rú te ha de levantar, / solo por la fuerza de tu jerovia, / sin
los otros tratamientos.” (p.13).
Neste versos são recorrentes a referência ao tekoasy, tekohá, tekó porã, etc, como
elementos que tratam esta relação do Mbya com o território que é cultura, lugar de
florescimento da vida, da língua e do ser humano que é parte da terra, porque todos os seres e
elementos da natureza se interrelacionam.
A “jerovia” representa a “fé” nestes elementos mencionados anteriormente e na palavra
divina de Ñande Rú. O desequilíbrio gerado pela sociedade de consumo, que trata a natureza
de forma a fornecer recursos que são exauridos, sem um uso coletivo e relacional, entra em
choque com a cosmovisão dos povos indígenas de toda a Abya Ayla.
Na poesia de Douglas Diegues, um autor fronteiriço que escreve em portunhol selvagem
e parodia a mistura de tradições e o domínio da civilização do Capital em decadência, temos de
acordo com o poeta que: (...) El portunhol selvagem brota de la nada como flor selvagem de la
buesta de las vakas.”, e ainda se refere ao episódio da Guerra da Tríplice Aliança que deixou
inúmeras perdas ao Paraguai e seguiu destruindo a cultura autóctona: “(...) Ou seja: non soy
nim fui el inventor del portunhol selvagem. Soy apenas el inbentor de um concepto de portunhol
selvagem, um portunhol salbahem enquanto habla y escritura y non-lengua.” (Diegues, 2009,
1).
É interessante contrastar a visão paródica e desencantada de Douglas Diegues que
escreve em portunhol selvagem que nasce de acordo com ele como “flor selvagem da bosta das
vacas” à concepção sagrada e mítica evocada por Brígido Bogado, pois temos dois autores
importantes que ingressam por tendências literárias diversas para tratar a palavra e suas
potencialidades. No caso de douglas Diegues, profundo conhecedor da cultura guarani e criador
do “portunhol salbaje”, a dimensão crítica predomina em seus textos, ao passo que Brígido
Bogado se deixa mergulhar na espiritualidade de seu povo Mbya para escrever como se sugere
nesta língua mbya.
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No poema “La agonía de la tierra” da obra Cantos de la tierra, a denúncia de agressão
da terra em nossa sociedade aponta um futuro agonizante ou a solução por meio da volta ao
“caminho natural” reivindicado pelo poeta: “La inerte vida de la tierra/va cubriéndose de
tiempo/y las arrugas van/curtiendo su piel/con un sin fin de grietas/invisibles.” (p.42). Ele
aponta o conflito entre os grupos na sociedade e o resultado da destruição do planeta: “Hoy tus
hijos legítimos,/ya están muriendo contigo,/y son tus otros hijos,/los que van dejando
la/herencia de un triste/destino.” (idem). E ao final, o poema prenuncia o possível colapso da
humanidade caso não seja revista a ocupação dos espaços e a busca de soluções menos
depredatórias: “En cada espacio de aire no-puro/es la humanidad que agoniza,/es ella misma en
el/suicidio,/que se va negando la vida./Agoniza la tierra,/agoniza inerte,/ pero es ella la vida/y
más tiempo se agrietan/sus heridas./ Tal vez el hijo/ se detenga a pensar,/y a la madre
agonizante,/ se vuelva a recuperar,/pero solo el hijo/vuelve a casa,/por el camino natural.”
(pp.42-43).
Estes versos apontam a preocupação pelo relação depredatória com a natureza e a Mãeterra, o que traz consequências irreversíveis para a vida num sentido amplo e contrasta com a
cosmovisão presente no conceito de Teko Porã apresentado no lirismo dos versos da obra Ayvu
i. Outro aspecto a ser levado em consideração é que a obra Ayvu i está em edição bilíngue, ao
passo que Cantos de la tierra está em castelhano, o que reforça as diferentes perspectivas de
ambas, uma mais próxima a esta visão mítica e sagrada e outra de denúncia. Portanto, o Teko
Porã pode constituir-se em ruptura frente ao discurso poscolonial de progresso e
desenvolvimento que acomete o Ocidente desde o período colonial e transformou todos os seres
humanos e os recursos naturais em passíveis de exploração e até destruição e extinção,
promovendo a ascensão de setores poderosos e dominantes e a pobreza e desigualdade social
em grande parte da população na América. Este discurso da colonialidade do ser, saber e poder
cubriu-se das teorias racistas científicas para respaldar a dominação e exclusão dos povos
subjugados na América Latina, como aponta o crítico Aníbal Quijano (2000). Então, nesta
perspectiva de mentalidade colonial imposta, o racismo e o preconceito fizeram parte da
ideologia que justificou o domínio e exploração de outros seres humanos e dos recursos naturais
sob o jugo do poder colonial.
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3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
A poesia de Brígido Bogado, escrita em guarani e traduzida ao castelhano, revela-nos esta
cosmovisão dos Mbya Guarani por meio da relação com a palavra encarnada de vida e
espiritualidade. Neste sentido, temos a relação explicitada entre ser guarani, estar na terra
guarani e se dizer nesta dimensão sagrada. Os estudos ecocríticos resgatam uma possibilidade
de leitura interrelacional entre ser humano e demais seres da natureza, de modo a enfatizar estas
relações irmanadas dos povos nativos com a territorialidade, numa concepção sagrada e mítica.
A ecocrítica traz elementos ainda para contrastar esta narrativa do Teko Porã com a análise da
notícia de jornal que apresentam os conflitos gerados por concepções diametralmente opostas
sobre o viver a territorialidade dos povos nativos em choque com o interesse do capital pela
apropriação da terra e seu usufruto, numa concepção secular e desencantada tal como a que foi
implantada desde a colonização do saber e poder na América Latina. Este estudo deixa aberta
ainda a necessidade de futuros trabalhos que visem ao aprofundamento desta possibilidade de
uma perspectiva crítica da ecocrítica latino-americana que promova uma reflexão sobre estas
formas de se relacionar com o espaço, tal qual a que apresentamos neste estudo como proposto
por Meliá. Acreditamos que há respostas em termos locais aos conflitos gerados por
cosmovisões distintas entre os povos nativos e o Capital, que geram racismo ambiental,
preconceito e lutas pela sobrevivência de povos e culturas e que devem servir de caminho para
alternativas de convivência harmônica entre os grupos e suas desigualdades no acesso aos
recursos e entre seres humanos e natureza.
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Resumo
A problemática socioambiental demanda um olhar multidimensional da realidade e o diálogo
entre saberes. Nos trabalhos que envolvem a Agroecologia, esse processo é essencial uma vez
que ela se constrói pelo diálogo entre agricultores e pesquisadores na busca de agroecossistemas
equilibrados em temos ambientais, sociais e econômicos. O presente artigo procurou analisar
interações entre duas pesquisas em torno da temática agroecológica, considerando as noções
acerca da multidimensionalidade na abordagem de questões socioambientais e o papel do
diálogo de saberes em realidades e processos complexos. Evidencia-se a necessidade de
múltiplos de categorias teóricas para dar conta de analisar realidades ambientais, produtivas e
socioeconômicas heterogêneas e complexas. O diálogo de saberes ganha ênfase e fortalece a
posição epistemológica que destaca experiências e saberes dos camponeses que protagonizam
práticas alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento; pesquisas que substituam a
relação sujeito-objeto por processos de sistematização do conhecimento pautado no respeito à
diversidade e cooperação entre distintos modos de saber.
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Abstract
The socio-environmental problematics demands a multidimensional view of reality and the
dialogue of knowledge. In the work that involves Agroecology, this process is essential since it
is built by the dialogue between farmers and researchers in the search for balanced
agroecosystems in environmental, social and economic terms. The present article sought to
analyze interactions between two researches around the agroecological theme, considering the
notions about the multidimensionality in the approach of socioenvironmental questions and the
role of the dialogue of knowledge in realities and complex processes. There is evidence of the
need for multiple theoretical categories to account for analyzing heterogeneous and complex
environmental, productive and socioeconomic realities. The dialogue of knowledge gains
emphasis and strengthens the epistemological position that highlights the experiences and
knowledge of peasants who carry out practices alternative to the hegemonic model of
development; researches that replace the subject-object relationship by processes of
systematization of knowledge based on respect for diversity and cooperation between different
kinds of knowledge.

Key words: Dialogue of knowledge; multidimensionality; agroecology.
1. INTRODUÇÃO
Com esforços de construção, definição e afirmação por parte de determinados segmentos
sociais e científicos (e evidentes esforços de resistência e negação por outros), a agroecologia
veio se constituindo, desde os anos 1990, como um inegável campo de conhecimentos, práticas
produtivas e identidade/incidência política. Nesses processos, a questão dos conhecimentos
resgatados ou gerados na construção das práticas e sistematizados e elaborados teoricamente
constitui mais um campo de reflexão e disputa no campo social e científico envolvido na
pesquisa agroecológica.
O presente trabalho procura fazer uma análise de dois estudos de caso, um a respeito do
processo de transição agroecológica do café no contexto da agricultura familiar do Leste de
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Minas Gerais a partir da percepção dos atores sociais (BOSA, 2017) e outro que buscou
promover um processo de domesticação, com ênfase nas frutas nativas, através dos princípios
da agroecologia e que fomente a sociobiodiversidade no Núcleo Luta Camponesa da Rede
Ecovida de Agroecologia, localizado na região Centro Sul do Paraná (SILVA, 2018). A partir
destes casos, esta pesquisa procura fazer uma análise da agroecologia para além das práticas
produtivas e tecnológicas, trazendo para a reflexão o modo e a interação de saberes que
caracterizam tais experiências.
O texto inicia com uma apresentação da problemática socioambiental e sua relação com a
questão do conhecimento e da ciência moderna. Em seguida, busca fundamentar duas noções
teóricas com base nas quais irá se problematizar as experiências pesquisadas: a compreensão
socioambiental e da agroecologia enquanto processos multidimensionais e de saberes
relacionais; distintamente da ciência moderna ao traçar um caminho exclusivo pelo
conhecimento fragmentado e monocultural. Sobre esta base, trazemos e refletimos as duas
experiências e procuramos extrair algumas sínteses conclusivas considerando a complexidade
de dimensões e saberes constitutivos das práticas sociais agroecológicas estudadas.

2. PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL

A vida em seus vários aspectos (início, fim, funcionamento) perturba, instiga e dá
significado à existência de mulheres e homens, quiçá, desde o surgimento do Homo sapiens.
Rodeada de mistérios e incertezas, ela é essencialmente plural, diversa, complementar,
multidimensional e complexa. Contudo, ela vem sendo fragmentada pelo paradigma da ciência
moderna, que separa e especializa suas partes, a fim de controlá-la (MORIN, 2007). Criam-se
dicotomias

como

sujeito-objeto,

especialista-leigo,

ciência-senso

comum,

produçãopreservação, ser humano-natureza, entre outras. A cegueira desse processo, embora
apresente vantagens como o aumento da expectativa de vida da média da população global e o
entendimento de leis da física (que se vislumbra serem universais), também ameaça a vida
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humana no planeta. Surge a crise socioambiental que coloca em xeque o processo de milhares
de anos, talvez coevolutivo, entre homem e natureza (LEFF, 2016).
Contudo, outros mundos não só são possíveis como já existem. Estes outros mundos,
guardadas as ressalvas necessárias, são constituídos de um conjunto de alternatividades que
tendem a eliminar a dicotomia entre preservação e produção por meio de sistemas produtivos
sustentáveis tanto do ponto de vista econômico, quanto social e ecológico (SANTOS,
MENESES e NUNES, 2005). A racionalidade ambiental dos camponeses proposta por Toledo
(1992) é um exemplo concreto desse processo. Segundo o autor, tais sujeitos por terem seu
modo de vida diretamente relacionado ao ambiente e priorizarem a manutenção da família,
tendem a conservar, através do uso, o ambiente que estão inseridos. Essa racionalidade
contribuiu para a construção de milhares de variedades de arroz cultivadas por comunidades na
China há mais de dois milênios, com respeito aos saberes locais e mantendo bons níveis de
produtividade sem o uso de agroquímicos. Igualmente, as milhares de variedades de batatas
domesticadas pelos indígenas da América do Sul, que além de servirem de fonte de soberania
alimentar, são cultivadas em ambientais sustentáveis, como indicam Toledo e Barrera-Bassols
(2015, p.35 e 36) ao mencionarem que “de batata se reconhecem localmente cerca de 12 mil
variedades, já de arroz são cerca de 10 mil”.
Neste contexto de ampliação do que se entende por conhecimento válido, a
multidimensionalidade da vida emerge. A análise simplificadora e dicotômica do real começa
a ser questionada, tanto dentro da ciência quanto fora dela. A problemática socioambiental é
uma amostra desta realidade, dela surgem novas inquietudes e descobertas que não se explicam
por si, mas carregam distintas possibilidades de análise. Questiona-se a recorrente interpretação
de que os problemas são causados simplesmente pela ação humana (inconsequente ou
equivocada e que simplesmente deve ser corrigida), sem um esforço ou honestidade de análise
dessa problemática como parte constitutiva de uma visão de mundo e de ciência.
Superar tais problemas é um desafio que a sociedade precisa enfrentar, porém isso
demanda esforços e descolamento das teorias e escolhas de modelos que estão na gênese da
problemática. Ou seja, é necessário conhecer de forma mais profunda as causas de tais
problemas para, então, construir alternativas substantivas. Nessa superação, é necessário ir além
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da racionalidade que gerou a simplificação e reconhecer a existência de outras que tenham mais
experiência na análise multidimensional da realidade e dialogar tais saberes. Para isso, buscar
análises, sobretudo nas questões socioambientais, que aproximem o conhecimento acadêmico
com a práxis de sujeitos que estão além dele, em lugar das dicotomias entre sujeito e objeto,
pode dar materialidade ao desafio de compreender a complexidade da vida. Essa complexidade
também é parte integrante nas análises do funcionamento do rural, como descreve-se no
próximo item.

2.1 A multidimensionalidade das questões socioambientais na agricultura
A diversidade e a complexidade são ingredientes fundamentais da natureza e da vida
humana. A agricultura, derivada da relação entre homem e natureza, não poderia ser
desenvolvida e compreendida sem se considerar um conjunto de dimensões e interações
(ecológicas, sociais, econômicas, culturais, políticas). Os saberes e fazeres, constituídos
historicamente pela memória biocultural da espécie humana e os agroecossistemas que ela gera,
são partes constituintes destas dimensões e interações (TOLEDO E BARRERA-BASSOLS,
2015).
No entanto, os avanços obtidos a partir da ciência moderna, aliados aos interesses de
produção e acúmulo, conduziram a agricultura ao que se denominou “revolução verde”,
incorporando de forma cada vez mais acelerada as inovações tecnológicas ao processo
produtivo sem considerar seus efeitos sociais, ambientais e os impactos na memória biocultural
do ser humano, com a imposição da ciência instrumental e consequente erosão dos saberes
locais historicamente constituídos. Ao se tomar a agricultura exclusivamente como atividade de
interesse econômico, as pesquisas procuraram torná-la crescentemente independente da
natureza e das comunidades que a praticavam. Assim, foram fragmentando as descobertas até
chegarem às plantas e animais geneticamente modificados. A biotecnologia a partir da ciência
moderna aplicada à agropecuária (GOODMAN, SORJ e WILKINSON, 2008) representa a
associação entre o conhecimento científico ultra-especializado e os interesses exclusivamente
produtivistas e economicistas das empresas do agronegócio, sejam elas do setor industrial ou
do “campo”.
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Com o propósito de partir do resgate de experiências e conhecimentos indígenas e
camponeses tradicionais em combinação com conhecimentos científicos (e ancorada nessa
abordagem, superar a fragmentação científico-técnica da agricultura moderna), a agroecologia
tanto resgatou saberes como constitui um outro paradigma de pensar e fazer agricultura. Altieri
(1999, p. 9) diz que a agroecologia “prove los principios ecológicos para estudiar, diseñar y
manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural, y que
también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y economicamente viables”. Para
Sevilla Guzmán (2002), a agroecologia se propõe a superar a fragmentação disciplinar e, para
além disso, modificar a própria epistemologia da ciência “ao trabalhar mediante a orquestração
de distintas disciplinas e ‘formas de conhecimento’ que compõem seu pluralismo dual:
metodológico e epistemológico, onde a perspectiva sociológica tem um papel central” (2002,
p. 18).
O entendimento da agroecologia não restrito a um formato tecnológico ou a um “estilo”
de agricultura implica que o processo de sua efetivação abrange a relação com a natureza, a
produção, o mercado, as políticas, a sociedade. Dito de outro modo, um desafio
multidimensional e de grande complexidade teórica e metodológica (BOSA, 2017). Neste
sentido, constitui um aporte teórico-metodológico para orientar processos sociais participativos
visando mudanças nos modos de fazer a agricultura e orientar o desenvolvimento, com
destacado esforço ao protagonismo dos agricultores. Tal contribuição permite discutir um
aspecto considerado fundamental por algumas abordagens: a participação dos agricultores nos
processos de agricultura e desenvolvimento rural, critério que é ainda mais enfatizado nas
estratégias agroecológicas. Assim, a agroecologia é muitas vezes associada a resgate de
conhecimentos, cultura camponesa, experiências produtivas marginalizadas a partir da
introdução dos pacotes tecnológicos da revolução verde. Altieri (1999) refere-se a esta fonte de
inspiração e ensinamentos agroecológicos, e defende a combinação de elementos dos
conhecimentos tradicional e científico na busca da sustentabilidade.
As mudanças tecnológicas ocorrem em um ambiente social, econômico e cultural que
influencia tais trajetórias e é influenciado por elas. Então, fica evidente a influência mútua entre
o contexto multidimensional (social, ambiental, econômico, cultural, histórico) e os processos
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de mudança; nos casos estudados, os padrões técnico-produtivos associados a paradigmas de
ciência e desenvolvimento (CAPORAL, 2009, p. 18). Assim, em temos teóricos, analisamos a
experiência de transição agroecológica enquanto um processo (combinação de recursos,
relações, conhecimentos, metodologias, práticas) de caráter multidimensional (que incluem
dimensões sociais, ambientais, econômicas, políticas, culturais).

2.2 O diálogo de saberes como caminho?
Um conceito chave para o desafio à perspectiva da multidimensionalidade das questões
socioambientais é o diálogo de saberes, que segundo Enrique Leff (2009) é “um processo que
ocorre por meio da hibridação da ciência, da tecnologia e dos saberes populares” (LEFF, 2009.
p. 27). Para compreender melhor este conceito, é prudente apontar o principal fator responsável
pela sua existência, a crise ambiental. Ela é uma crise da razão, do modo de entendimento do
mundo, da maneira de produção do conhecimento científico e da organização da ordem social
divulgada pela modernidade (LEFF, 2016). A crise ambiental emerge como uma consequência
do pensamento linear e da separação de mulheres e homens com a natureza, e pode, pela
primeira vez em escala global, colocar em risco a existência humana no planeta Terra. Para ir
além dela, se faz necessário também ir além da racionalidade que a institui, criando uma nova,
a racionalidade ambiental. A racionalidade ambiental tem como horizonte contribuir para a
transição de sociedades que convivem com o ambiente de tal forma que se conserve e promova
a base material da vida no planeta. Essa mobilização se faz por um conjunto de processos,
sobretudo sociais, como: a) formação de uma consciência ecológica; b) planejamento
participativo da administração pública na gestão dos bens naturais; c) interdisciplinaridade na
organização do saber científico e; d) conciliação de objetivos comuns de diversos atores sociais
para além da racionalidade capitalista (LEFF, 2009).
Para colocar em prática esta racionalidade, é fundamental o diálogo de saberes. Um
exemplo disto é o diálogo entre os saberes e fazeres de povos e comunidades tradicionais na
construção de agroecossistemas sustentáveis, na América Latina, com o conhecimento
científico desenvolvido por Altieri (2009) e Gliessman (2009) na construção da agroecologia.
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Na medida em que a Agroecologia vai se configurando como uma “ciência do campo
da complexidade” (CAPORAL e COSTABEBER, 2002), o diálogo de saberes se alarga e
envolve diversos campos do conhecimento, como a economia, ciências sociais e agrárias,
geografia, biologia, ecologia e afins com a práxis dos agricultores. Isso por que
a agroecologia convoca a um diálogo de saberes e intercâmbios de experiências; a uma
hibridação de ciências e técnicas, para potencializar as capacidades dos agricultores;
a uma interdisciplinaridade, para articular os conhecimentos ecológicos e
antropológicos, econômicos e tecnológicos que confluem na dinâmica dos
agroecossistemas. Estas ciências se amalgamam no caldeirão no qual se fundem
saberes muitos distintos para a construção de um novo paradigma produtivo (LEFF,
2002, p. 42).

Este caldeirão de saberes contribuiu para o avanço das ciências que permitem o diálogo
com outros atores, como as ciências do campo da complexidade (MORIN, 2007), já que novas
teses e conceitos são reconhecidas enquanto outras são refutadas. Este processo ajuda na
hibridação de saberes, ou seja, que novas disciplinas científicas emergem, alterando em maior
ou menor grau as disciplinas que a originaram. Este caldeirão também auxilia para que práticas
e conceitos dos agricultores sejam modificados, atualizados ou reforçados (LEFF, 2002).
Deste modo, pode-se indicar que o diálogo de saberes é crucial para se entender a
multidimensionalidade da vida, e por consequência das questões socioambientais, foco deste
trabalho. Para aprofundar nesta discussão e dar materialidade a ela, nos próximos itens serão
apresentadas duas pesquisas que envolvem dois aspectos da agroecologia, o diálogo de saberes
e a multidimensionalidade das questões socioambientais.
3. APROXIMAÇÕES DO REAL
Se o escopo das seções anteriores foi apontar alguns conceitos, esta almeja dar
materialidade à discussão apresentada por meio dos resultados obtidos por duas pesquisas que,
dentro de seus limites e diferenças, analisaram questões socioambientais e envolveram o
diálogo de saberes e a agroecologia.

3.1 Atores Sociais e transição agroecológica na produção de café
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Uma das pesquisas aqui discutidas orientou-se pelo objetivo de “analisar o processo de
transição agroecológica do café no contexto da agricultura familiar do Leste de Minas Gerais
a partir da percepção dos atores sociais” (BOSA, 2017). A experiência estudada, cujos
principais momentos transcorreram na primeira década deste século (REDE, 2002; FUNBIO,
2003), envolveu unidades familiares de produção, organizações e mediadores sociais 669 ,
relacionou-se com legislação e mercado visando a certificação e a exportação da produção. Ao
abranger este conjunto de aspectos, articulou dimensões ecossistêmicas, sociais e econômicas
da agricultura familiar no processo de transição agroecológica, refletindo situações e questões
da realidade camponesa brasileira que busca mudanças e inovações para arranjos
socioeconômicos e ambientais sustentáveis.
A pesquisa se debruçou sobre os elementos sociotécnicos e as dinâmicas organizativas
que constituíram aquele processo, através de entrevistas e reuniões de grupos focais com
agricultores e mediadores sociais, buscando compreender as expectativas criadas, estratégias e
ações implementadas, e como se desenrolou o processo, suas dificuldades e avanços.
Em termos teórico-metodológicos, a pesquisa apoiou-se na Perspectiva Orientada ao
Ator – POA (LONG, 2007), visando evidenciar e refletir a percepção dos agricultores e dos
mediadores sociais acerca do processo vivido, suas interpretações e significados atribuídos.
Estas abordagens constituem possibilidades epistemológicas e metodológicas para evidenciar e
refletir sobre o conhecimento socialmente elaborado ou latente e que possa ser elaborado
(BULHÕES; DAL SOGLIO, 2009).
O processo estudado comportou ações de assistência técnica, intercâmbios de
experiências, cursos, oficinas e mutirões sobre tecnologias e manejos, visitas de inspeção e
recomendações para adequação às normas de certificação orgânica, compras coletivas de
insumos, planejamento e organização da comercialização, iniciativas de associativismo,
articulações com experiências similares de outras regiões, entre outras. Mas apesar de ter
logrado uma considerável mobilização, adesão de agricultores e iniciativas concretas de
conversão dos cafezais, o processo enfrentou dificuldades e entrou em crise. Entre os problemas

669

Mediadores sociais, neste trabalho, refere-se aos técnicos da extensão rural, dirigentes sindicais ou de entidades
associativas ligadas à agricultura familiar e de ONGs que estiveram envolvidos no processo do café orgânico.
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relatados, constam: indisponibilidade ou altos custos dos insumos orgânicos, queda acentuada
na produtividade, dificuldades em adequar-se às normas de certificação, restrições e
necessidades de retorno financeiro de curto prazo, dificuldades e inviabilização da
comercialização. Assim, foi se configurando um quadro de problemas que levou a maioria das
famílias a desistir da produção orgânica certificada do café.
Havia um contexto gerador (problemas na produção e nos preços do café) e motivações
concretas entre as famílias para aderirem ao projeto: preocupações ambientais e de saúde
(especialmente relacionadas ao uso de agrotóxicos) e a busca de melhorar a renda agrícola
através da redução dos custos de produção e do melhor preço pelo produto orgânico.
Teve pessoas que entrou simplesmente interessadas na questão de comercializar o
café, mas também tinha outras pessoas que tinham aquela questão ambiental, o
pensamento de trabalhar de uma forma diferente. E acabamos somando e trabalhando
junto as duas coisas, a questão de agregar valor ao café, de produzir um café diferente,
e também tá preservando as áreas (AG-08).

As estratégias, metodologias e ações junto aos agricultores são bastante discutidas entre
organizações e mediadores sociais que trabalham voltados para a agroecologia. A ATER
tradicional há décadas vem sendo criticada, especialmente em seu método difusionista e teor
tecnicista. Entre as ONGs que tem como missão a promoção da agroecologia é utilizada,
preferencialmente, a expressão construção do conhecimento agroecológico (SANTOS, 2007)
para enfatizar a abordagem dialógica e construtivista da ação junto aos agricultores e
comunidades rurais. Ao mesmo tempo, iniciativas de desenvolvimento a partir do local não
implicam abrir mão de outros conhecimentos, pois realidades e processos heterogêneos e
complexos necessitam saberes híbridos (GUIVANT, 1997). Neste contexto, alguns agricultores
mencionaram que, ao priorizar o café, teria sido menosprezada a diversidade de produtos e
potenciais da agricultura familiar: “ Aí focou no café; e a discussão partiu pra isso, acho que foi
um dos erros. Porque não podia deixar; agricultura familiar não é só café” (MS-03). Além de
ignorar potencialidades e restringir o leque de possibilidades de investimento e de ações, o foco
no café evidencia uma restrição de produtos e estratégias que se mostra contraditória com os
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princípios da agroecologia. Também aparecem manifestações de que nem tudo o que é sugerido
seja possível ser realizado e que, nesses casos, é feita uma adaptação para a realidade da família:

Tinha, tinha sim a orientação, só que às vezes você não conseguia fazer a exigência
que era pedida, porque tinha os agrônomos que vinha "ah, você tem que fazer assim,
assim, assado”. E às vezes muitas famílias não conseguiam seguir aquela linha né, mas
pegavam uma outra mais fácil de fazer e substituíam por outras... (AG-03).

Esse e outros casos evidenciam o fenômeno que Long (2007) denominou de agência, ou
seja, a capacidade e iniciativa dos camponeses (ator) em adaptar, ajustar o que é proposto ou
determinado de fora às suas condições e seu juízo, e assim relativizando o efeito das
determinações exógenas. As informações levantadas permitiram construir um balanço dos
efeitos em relação ao processo produtivo, à organização socioeconômica, ao conhecimento e
protagonismo, descritos a seguir
Em relação ao processo sociotécnico, as análises da trajetória indicam que houve pouca
atenção quanto à gradualidade das mudanças. Conforme Altieri (1999, p.66), “[...] há um
período de transição antes que se alcance a sustentabilidade e, assim, o retorno do investimento
em técnicas agroecológicas pode não acontecer imediatamente”. A retirada brusca dos insumos
não permitidos pela certificação, ao mesmo tempo em que provocou queda acentuada na
produtividade das lavouras, criou entre as famílias uma necessidade imediata de venda do pouco
café colhido com sobre-preço. Por outro lado, os esforços para a comercialização coletiva não
deram os resultados esperados e nenhuma venda de café no mercado orgânico foi efetivada no
período estudado.
Identificamos no tripé produção/certificação/comercialização as questões centrais dos
desafios e limites da transição agroecológica do café. Porém, gerar mudanças efetivas e eficazes
neste “tripé” demanda um complexo processo de interações e construções técnico-científicas,
mercadológicas, sócio organizativas e políticas que se mostraram carentes na experiência.
Percebeu-se um enfoque restrito quanto à visão de agroecologia e às estratégias de para sua
construção, com pouca atenção à heterogeneidade da agricultura familiar e seus contextos
socioambientais e econômico-produtivos. Essa restrição é possível ser percebida em vários
aspectos: na produção, ao focar em um único produto, quando poderia aproveitar o potencial da
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agricultura familiar diversificada e trabalhar com uma gama de produtos e aumentar a segurança
alimentar das famílias, as possibilidades de comercialização e a sustentabilidade do
agroecossistema; no mercado, pois além de focar em um só produto, vislumbrou
exclusivamente a certificação e exportação, desprezou as possibilidades do mercado interno
(assim como poderia ter apostado proporcionalmente nos mercados locais e regionais) e
concentrou as expectativas em vantagens econômicas de curto prazo; e no enfoque da
agroecologia na medida em que um princípio básico dos sistemas produtivos sustentáveis é a
agrobiodiversidade, e que o processo de TA vem associado a mudanças e melhorias crescentes
na recuperação do potencial produtivo do agroecossistema. As referências teóricas a partir de
vários autores (ALTIERI; NICHOLLS, 2007; GLIESSMAN, 2009, 2010; SCHMITT, 2013)
sugerem que se considere a diversificação da produção, de fontes de alimentação e renda e a
conservação da agrobiodiversidade nos processos de transição para a agroecologia.
Na dimensão organizativa, durante ou em decorrência do processo, ocorreram inovações
organizacionais como a criação de uma cooperativa regional de agricultores familiares e
algumas associações de abrangência municipal ou regional, além do fortalecimento das
organizações já existentes. Também se destaca a entrada no mercado Fair Trade e, mais tarde,
o credenciamento de um grupo de famílias organizadas em associação como um Organismo de
Controle Social (OCS) para a comercialização direta de orgânicos. A criação de Escolas Família
Agrícola com enfoque agroecológico, destinadas aos jovens rurais, e o protagonismo das
mulheres em projetos de agroecologia também são considerados efeitos indiretos do processo.
As análises indicaram que o processo agroecológico demanda um formato de assessoria
que tenha como partida a realidade das unidades produtivas familiares (seus meios de produção,
conhecimentos, expectativas) e que sejam planejadas e desenvolvidas atividades integrando
capacitações, experimentações e intercâmbios. Esta formulação constitui uma proposta
metodológica que se encontra fundamentada na discussão teórica, especificamente nos
componentes que sugerem que o conhecimento e as ações de ATER partam de diagnósticos e
planejamentos participativos que envolvam a capacidade de agência dos agricultores e
trabalhem sobre a problemática encontrada na realidade. Partir da realidade é reconhecer e
conhecer as especificidades e potencialidades dos agroecossistemas (natureza, cultivos e
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criações, conhecimentos, tecnologias, trabalho, projetos familiares) e suas interações com a
sociedade (comercialização/consumo, legislações, instituições, políticas, conhecimentos). É da
capacidade de compreender e gerir estas interações que decorrem as possibilidades
(maiores/menores) de sustentabilidade dos agroecossistemas. Portanto, se os processos
sociotécnicos da agroecologia assentam-se nos estudos e diagnósticos de agroecossistemas e
sua relação com fatores que se encontram da porteira para fora das UPs, essa relação deve
constituir a base de planejamento para as estratégias e ações de mediação social.
Em relação a uma avaliação geral do processo, identificamos uma percepção
amadurecida por parte dos agricultores, que registram as frustrações produtiva e de renda
ocorridas, mas ressaltam os desdobramentos positivos devidos aos aprendizados que os erros e
acertos proporcionaram. Ressaltam que a participação e discussão em espaços coletivos
(oportunizada pela organização) contribuiu decisivamente para não desistirem da agroecologia,
repensarem as estratégias e retomar a caminhada depois da frustração e desarticulação em torno
do café orgânico. Portanto, as dinâmicas organizativas proporcionaram importantes
desdobramentos da experiência como respostas aos limites e equívocos teórico-metodológicos
e estratégicos da ação e como resultados dos conhecimentos e aprendizados construídos nas
dificuldades e nos desafios enfrentados no processo. Assim, a experiência ressalta a articulação
que ocorre na realidade dos agroecossistemas entre os saberes dos técnicos e dos agricultores
para compreender e relacionar dimensões socioeconômicas e ecossistêmicas no fazer
agroecológico.

3.2 Pesquisa-ação com frutas nativas
A segunda pesquisa abordada neste trabalho é intitulada como Frutas Nativas,
Domesticação de Plantas e Agroecologia: por uma outra relação com a Sociobiodiversidade
(SILVA, 2018). Elaborada entre os anos de 2016 e 2018, teve como objetivo principal promover
um processo de domesticação, com ênfase nas frutas nativas, através dos princípios da
agroecologia e que fomente a sociobiodiversidade. Ela ocorreu no Núcleo Luta Camponesa,
vinculado na Rede Ecovida de Agroecologia. Tal núcleo foi fundado em 2012 e tem como
público 220 famílias assentadas, acampadas e agricultores familiares. Desse total, 53 famílias e
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6 agroindústrias são certificadas como agroecológicas, totalizando uma área de 550 hectares
certificados. Os principais produtos produzidos e comercializados são feijão, milho, mandioca,
panificados e hortaliças (CARVALHO, 2017).
O Núcleo Luta Camponesa está situado no Bioma Mata Atlântica e em dois Territórios
da Cidadania localizados no centro do Estado do Paraná, o Cantuquiriguaçu e o Paraná Centro.
Outra característica dele é a influência de dois movimentos sociais do campo, em sua construção
e manutenção, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MPA (Movimento
dos Pequenos Agricultores). Deste contexto maior, seis grupos que são formados por 117
pessoas de 33 famílias foram selecionados para fazer parte da pesquisa, como descrito no
quadro 1.
Quadro 1: Grupos que participaram da pesquisa, municípios, territórios e movimentos sociais que
compõem
N

Nome do grupo

Município

Território da cidadania

Movimento social

1

8 de Junho

Laranjeiras do sul

Cantuquiriguaçu

MST

2

Jabuticabal

Goioxim

Cantuquiriguaçu

MST

3

Palmeirinha

Palmital

Paraná Centro

MPA

4

Recanto da Natureza

Laranjeiras do Sul

Cantuquiriguaçu

MST

5

Terra de Todos

Palmital e S. Maria do Oeste

Paraná Centro

MPA

6

Terra Livre

Nova Laranjeiras

Cantuquiriguaçu

MST

Fonte: SILVA, 2018.

O método utilizado foi a pesquisa-ação, sendo dividido em quatro fases: i)
problematização das frutas nativas e indicação de espécies prioritárias; ii) caracterização
socioambiental das espécies prioritárias; iii) caracterização socioambiental de boas árvores e;
iv) multiplicação das boas árvores. Cabe destacar que a pesquisa-ação pode ser definida como
um método de pesquisa qualitativo (THIOLLENT, 2011; DESROCHE 2006). Para Desroche
(2006), numa pesquisa-ação, ao invés da separação entre sujeito e objeto, há uma interação entre
dois tipos de personagens: os autores da pesquisa (AUT) com os atores sociais (AU). Os AUT
são os responsáveis pela pesquisa enquanto os AU estão vinculados à ação. Nessa interação,
pode emergir um ambiente de cooperação em que ora o autor se trone co-ator da ação, ora o
ator se torne co-autor da pesquisa. Ou seja, os atores deixam de ser apenas objetos de
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observação, de explicações ou de interpretações. Eles se tornam sujeitos, partes atuantes na
pesquisa, enquanto os autores se encontram reciprocamente imbricados na realidade, alterando
e sendo alterado por ela. Isto é, tal método busca articular os saberes e fazeres dos sujeitos que
estão dentro e fora da academia, se aproximando deste modo do diálogo de saberes (LEFF,2018)
descrito anteriormente.
Em relação aos resultados, a geração e uso de indicadores para caracterização
socioambiental das Frutas Nativas é o principal aspecto que o trabalho se aproxima da
multidimensionalidade do rural. Essa construção se deu por meio de oficinas nos grupos de
agricultores, onde foram elaboradas, de forma participativa, indicadores para caracterização
socioambiental das espécies prioritárias e de boas matrizes destas espécies. Para as espécies
foram apontados i) gostamos; ii) produção; iii) processamento; iv) comercialização e; v)
armazenamento/transporte. Já para as matrizes elencou-se sete indicadores: i) sabor; ii) produz
bem; iii) cheiro; iv) cor; v) produz; vi) frutas iguais e; vii) tamanho. Note-se que essa construção
participativa gerou indicadores que se vinculam a aspectos produtivos (produz bem; produz
frutas iguais e tamanho da fruta) mas também a cor, cheiro e sabor. Cabe ressaltar que na lógica
de transferência de conhecimento da revolução verde, há uma tendência em não levar em conta
a opinião dos agricultores e focar em aspectos vinculados a produtividade e adaptação ao pacote
de insumos industriais (GLIESSMAN, 2009).
Esse processo contribuiu para a identificação e caracterização, socioambiental de sete
espécies de frutas nativas classificadas como prioritárias pelos agricultores para a promoção de
um processo de domesticação, sendo elas: i) Guabiroba (Campomanesia xanthocarpa); ii)
Pitanga (Eugenia uniflora) Uvaia (Eugenia pyriformis); iv) Cereja (Eugenia involucrata); v)
Guabiju, (Myrcianthespungens); vi) Araçá Vermelho (Psidium longipetiolatum) e; vii) Ingá
Feijão (IngamarginataWilld). Também foram identificadas e georreferenciadas 42 matrizes,
sendo 15 de Guabiroba, 8 de Pitanga, 8 de Uvaia, 3 de Cereja, 4 de Araçá Vermelho, 1 de
Guabiju e 3 de Ingá Feijão.
O autor, em suas considerações finais, aponta os seguintes elementos que o diálogo de
saberes contribui para entender a multidimensionalidade das questões em torno das frutas
nativas: i) a promoção de uma modo de domesticação de plantas que fomente a biodiversidade;
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ii) mecanismos de comercialização que permitam uma maior proximidade entre quem consome
e produz, como as feiras, entregas diretas, participação em eventos e os programas institucionais
como o PAA e o PNAE; iii) implantar mecanismos de controle diferenciado para o
processamento das frutas nativas, de acordo com o contextos socioambiental dos atores
envolvidos; iv) pesquisas para o desenvolvimento de equipamentos que levem em conta a
realidade da agricultura familiar de base ecológica e as características das frutas nativas.
Por fim, o autor conclui que plantar, manejar, processar e comer frutas nativas é também
um ato político. É dar materialidade à construção de outros mundos, mais sustentáveis na
perspectiva ambiental, igualitários do ponto de vista econômico e plurais no que tange às
relações sociais.

3.3 Aproximações, aprendizados e tensões
Embora sejam vastas as possibilidades de análise entre as pesquisas indicadas e o alargamento
da multidimensionalidade das questões socioambientais promovida pelo diálogo de saberes,
neste trabalho propõe-se focar em temas considerados chave das dimensões econômica, técnicaambiental, social e política. No quadro 2 é sintetizado o conteúdo principal da análise dessa
pesquisa, a partir do cruzamento dos dois estudos de referência.
Observa-se no quadro 2 que na dimensão econômica, o tema chave é a comercialização,
no caso do café a opção pelo investimento em um único produto, visando à exportação,
distanciou-se das características e limitou as possibilidades da agricultura familiar. Além disso,
a perspectiva multidimensional da realidade e o diálogo de saberes permitem observar-se que a
questão econômica é importante, mas não é absoluta, não atende a todas as dimensões e
expectativas das famílias que trabalham com a abordagem da agroecologia. Enquanto na
pesquisa que envolve as frutas nativas indica a necessidade de ir além das relações comerciais
centradas na venda para atravessadores e focar em trocas diretas com os consumidores, como
as feiras e os mercados institucionais (PNAE e PAA).
Na dimensão ambiental (ou técnica-ecológica), ao analisar as técnicas de manejo,
percebe-se que o diálogo de saberes trouxe elementos que contribuem para fortalecer um modo
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de domesticação de plantas que promove a biodiversidade, já que foram identificadas matrizes
e a multiplicação de espécies arbóreas frutíferas adaptadas, tanto do ponto de vista ambiental,
quanto ecológico aos agroecossistemas das famílias. No caso do café, por meio de técnicas de
base ecológica, como diversificação dos cafezais, podas e incremento da matéria orgânica no
solo, observou-se melhora em aspectos ambientais como a qualidade da água, da fertilidade do
solo e quantidade de biodiversidade. Porém, no processo com os agricultores, identificou-se a
necessidade de adequações no conjunto de técnicas utilizadas e um enfoque sistêmico nas
propriedades, incluindo a cultura do café.
Na dimensão social, no que tangue a construção do conhecimento, o estudo sobre o café
em Minas fez emergir novos elementos para serem analisamos bem como algumas fragilidades
no atual modelo de assistência técnica, principalmente no que se refere a sazonalidade, tipo de
técnicas e insumos utilizados. A outra pesquisa, por meio da sistematização de indicadores para
caracterização socioambiental das espécies e matrizes de frutas nativas, dilata os critérios
usualmente utilizados pela revolução verde na domesticação de plantas, normalmente
relacionados a produção e adaptabilidade aos insumos do pacote tecnológico deste modelo. Isso
por que, o estudo expõe indicadores vinculados a produção em conjunto com outros aspectos
como cor, sabor e cheiro.
Quadro 2: Síntese das análises da multidimensionalidade das questões socioambientais promovidas
pelo diálogo de saberes
Riqueza do Diálogo de Saberes no cruzamento das duas pesquisas
Dimensão

Tema Chave

Transição agroecológica do café

Frutas Nativas no Paraná

O aspecto econômico é relevante,
• Buscar e construir canais de
mas seus resultados são ponderados
comercialização pautado na
Econômica
Comercialização a partir
relação direta com os
da análise de outras dimensões, como
consumidores
a saúde e as questões ambientais.
• O foco na cultura do café limitou as
possibilidades da transição
• Fortalecimento de um modo de
agroecológica; seria aconselhável um
domesticação de plantas que
olhar sistêmico da propriedade e do
promove a biodiversidade;
Ambiental
Técnica/manejo processo de mudanças, incluindo o
• Identificação e multiplicação de
(técnicaecológica)
café.
matrizes adaptadas a realidade
• Houve redução do uso de
socioeconômica de cada
agrotóxicos, incremento de
agroecossistema.
tecnologias de base
•
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ecológica e melhorias ambientais
(água, solo, biodiversidade).

• Geração de indicadores de
Identificou-se que as recomendações
forma participativa das espécies
dos técnicos apresentaram
de frutas
Construção do
fragilidades,
nativas apresentou elementos
conhecimento
cabendo a necessidade de reavaliar as novos;
recomendações e propor alternativas. • Novos temas e abordagens para
futuras pesquisas.
• Houve acúmulo de experiência e
•
Necessidade de formular
conhecimentos para discussões em mecanismo de controle sanitário
Acesso e
formulação de espaços públicos, como nos Conselhos diferenciado;
Municipais. Isso significa uma
•
Carência de pesquisas
Políticas
mudança subjetiva que combina
para o aperfeiçoamento do
Públicas
conhecimento e protagonismo político. plantio, manejo e processamento.
•

Social

Política

Apesar das frustrações produtiva e
econômica de curto prazo, houve
desdobramentos positivos. As
Multidimen - dificuldades e desafios colocados pela
sionaldiade das
experiência e a participação e
questões
discussão em espaços coletivos
socioambientais
contribuíram para
a construção de conhecimentos, para
repensar as estratégias e retomar a
caminhada da agroecologia.
•

Geral

O contexto regional apresenta
um intenso processo de
eliminação das frutas nativas,
sobretudo nos
últimos 30 anos. E os projetos e
ações visando reverter esse
processo, a partir de grupos de
agricultores familiares de base
ecológica é uma proposta
interessante em termos
socioambientais.

•

Fonte: os autores

Na dimensão política, o tema central é o acesso e formulação de políticas públicas. Embora
não seja este o foco no trabalho com frutas nativas, os saberes dos agricultores permitiram
detectar carências de pesquisas vinculadas ao plantio, manejo e processamento destas espécies.
Porém, elas devem ser elaboradas tendo como mote a realidade agricultura familiar de base
ecológica. Realidade que também necessita ser levada em conta, na formulação e execução de
mecanismos de controle sanitário dos produtos processados das frutas nativas. A pesquisa
realizada em Minas expôs uma combinação entre conhecimento e protagonismo político. Essa
experiência levou agricultores a ocupar discussões em espaços públicos, como conselhos
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municipais relacionados a educação, saúde e assistência social. Esse processo contribuiu para
formular e executar políticas públicas que analisam uma quantidade maior de aspectos.
Com base no analise da multidimensionalidade das questões socioambientais, pode-se
assinalar no caso do café uma série de problemas e conflitos, mas o saldo em médio prazo foi
interessante, seja porque a maioria não perdeu o encanto com a agroecologia, seja pelo
aprendizado de como “não fazer”, ou seja, tiveram de procurar estratégias distintas das que não
deram certo. Esse é um efeito, em grande medida, dos espaços coletivos de discussão, pois
acredita-se que se todo o processo tivesse sido individualizado, a construção de novas
perspectivas, as frustrações teriam sido desanimadoras e em raros casos haveria retomada. Já
na segunda pesquisa, a conclusão geral é que nos últimos 30 anos, ganhou força um modelo
agrícola, baseado nos cânones da revolução verde, que elimina as frutas nativas. Portanto, é
urgente formular estratégias que modifiquem tal processo. Ainda que repletas de contradições
e limites, retomar esse caminho com grupos de agricultores de base ecológica, parece ser uma
boa alternativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se acreditarmos como válida a premissa de que a vida é diversa, plural e multidimensional,
dialogar com os diversos saberes e fazeres que a compõe nos parece tão simples quanto
necessário. Entretanto, na prática não é bem dessa maneira, como o avanço da revolução verde
indica. Contudo, há resistências, como a emergência da Agroecologia demonstra. Dentro deste
contexto, ao analisar as duas pesquisas deste trabalho, percebe-se que há indícios de que o
diálogo de saberes contribui para enriquecer a análise das questões socioambientais, de forma
multidimensional.
Por outro lado, embora crucial, o diálogo de saberes por si só não consegue dar
concretude nas resoluções dos vínculos de risco que ele aponta. Sua principal função talvez seja
servir de guia epistemológico para formulação e execução de políticas públicas, construção do
conhecimento, de mecanismos de comercialização e das demais questões socioambientais. Ou
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seja, deve ser usada como base para tecer relações entre mulheres e homens entre si, e com a
natureza, que garantam as bases materiais para manutenção da vida no planeta.
No bojo do debate que se tentou articular neste texto, nos parece prudente finalizá-lo
argumentando que o futuro da crise socioambiental parece incerto. Mas é certo que eventuais
soluções, passam por pesquisas, que problematizem a relação sujeito e objetivo e incorporem
com mais afinco pesquisas baseadas no do diálogo de saberes. Afinal, é a partir dele que
podemos enxergar mais dimensões da vida.
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O VALOR CULTURAL DO PÃO DE MILHO DA MERCEARIA DA NICE EM
MARECHAL CÂNDIDO RONDON
THE CULTURAL VALUE OF THE CORN BREAD OF THE NICE´S GROCERY
IN MARECHAL CANDIDO RONDON
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Resumo
O pão é um dos alimentos mais comuns em diversas culturas, começou a ser fabricado após o
domínio da agricultura pelo homem, através da colheita dos cereais selvagens, há
aproximadamente 10.000 anos a.C. em Jericó, cidade localizada as margens do rio Jordão. Este
estudo de caso aborda à relação identitária e cultural da produção e do consumo do pão de
milho elaborado por uma mesma padaria há 25 anos na cidade de Marechal Cândido Rondon,
Oeste do Paraná. Os resultados mostram que o mesmo é preferido por seus consumidores por
acreditarem ser mais saudável, saboroso, pela qualidade, por conter memórias afetivas, além
de reconhecerem ser importante a manutenção da produção e consumo do tradicional pão
milho. Concluímos que o tradicional pão de milho contribui para o desenvolvimento rural
sustentável, como ferramenta em defesa da identidade e cultura alimentar local, além da
vocação agrícola da região, autossuficiente em milho e importadora de trigo de países vizinhos.
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alimentar;
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Desenvolvimento Rural Sustentável.
Abstract
Bread is one of the most common food in many cultures, it began to be manufactured after the
domination of agriculture by the man, through the harvest of the wild cereals, approximately
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10,000 years ago a.C. in Jericó, city located on the banks of the Jordan river. This case study
deals with the identity and cultural relationship of the production and consumption of corn
bread prepared by the same bakery for the last 25 years in the city of Marechal Cândido
Rondon, West of Paraná. The results show that it is preferred by its consumers for believing to
be healthier, tastier, for quality, for containing affective memories, in addition to recognizing
that it is important to maintain the production and consumption of traditional corn bread. We
conclude that the traditional corn bread contributes to sustainable rural development, as a tool
in defense of the identity and local food culture, besides the region's agricultural vocation, selfsufficient in corn and importers of wheat from neighboring countries .
Key words: Traditional foods; Food culture; Homebread; Corn; Sustainable Rural
Development.
1. INTRODUÇÃO

O pão é um dos alimentos mais comuns na alimentação brasileira e também em outras
culturas. Os portugueses que por aqui chegaram a partir do final do século XV e início do XVI
tiveram que adaptar o paladar inicialmente ao consumo do pão de mandioca, que era chamado
por eles de “pão da terra” e “pão de farinha de pau”, já que o trigo não era cultivado por aqui.
Segundo Panegassi (2013 apud Lima, 2015, p. 19), os padres jesuítas preferiam comer o pão
de mandioca e as bebidas existentes na colônia do que os que vinham de Portugal em navios,
pois a viagem era longa e os alimentos armazenados inadequadamente. Era comum que os
produtos, como os pães, chegassem estragados ao destino, ou seja, sem condições de serem
ingeridos. Assim, Mello (1975 apud PANEGASSI, 2013, p. 104) conclui que:
A mudança que se processará nos hábitos dietéticos do português colonizador
do Brasil ou do português colonizador de outras áreas tropicais, é menos o
resultado de uma capacidade especial de amoldação do que da
impossibilidade de obter um suprimento regular e abundante de trigo e outros
víveres de origem europeia.
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Conforme aponta Câmara Cascudo (2004), os portugueses até ofereceram aos índios o
pão de trigo, juntamente com outros alimentos que estes não conheciam, o pão de trigo foi o
que chamou mais atenção dos índios, mas que continuaram a preferir o pão de mandioca e, em
segundo lugar o pão de milho. O pão de trigo passou a ser produzido e consumido no Brasil a
partir da chegada da Corte Portuguesa ao país, em 1808. Assim, o pão de milho e o pão de
mandioca (beiju), alimentos autóctones, eram os mais consumidos popularmente no Brasil. No
que se refere a consumo regional, o pão de milho era o preferido nas regiões sudeste e sul,
quanto o beiju, na região norte. Em Minas Gerais, por exemplo, conforme apontado em Lima
(2015 p.20), o milho, e não a mandioca, foi preponderante na alimentação. Ele teve papel
fundamental não apenas para alimentação animal, mas também para alimentar os escravos que
trabalhavam nas lavras, que o ingeriam, segundo Câmara Cascudo (2004) na forma de papa,
angu e canjica. Segundo o mesmo autor, foram as mulheres portuguesas que criaram a receita
da broa e do pudim de milho que se tornaram, e permanecem, pratos típicos em Minas Gerais.
E, Segundo Torres (2011, p.100):
O mineiro nunca usou pão da “farinha de pau” (mandioca), o pão da terra dos
primeiros séculos da colonização. Sempre preferiu o angu, os sólidos bolos
de fubá e o cobu enrolado em folha de bananeira. Para misturar o feijão usou
sempre a farinha de milho (o milho seco socado no monjolo e depois torrado),
o angu, a farinha de moinho. As classes pobres usavam a “canjiquinha”,
subproduto de despolpação do milho, com muito êxito para substituir o arroz.

No Paraná, estado onde se encontra o território cultural do qual trata este artigo, o milho,
segundo Santos (2010), teve muita importância, considerado como gênero de primeira
necessidade na alimentação durante muito tempo na fase de colonização, principalmente na
região de Curitiba e Campos Gerais, pois no litoral paranaense, sobretudo, em Paranaguá, a
farinha de mandioca tinha papel coadjuvante e era a base alimentar da população da região. O
autor aponta que, em 1869, o jornal denominado “Dezenove de Dezembro” de 17.11.1869
informava que a escassez de alimentos causou subida acelerada nos preços, inclusive no preço
do milho, “o principal grão, que faltando, falta a farinha, o toucinho, os ovos e aves” (SANTOS,
2010, p. 124). Na mesma página o autor cita alguns derivados de milho tradicionais ao paladar
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paranaense, mas o que considera como o mais importante, e que era comercializado na “Padaria
Gustavo”, em Curitiba nos oitocentos, é “a broa de milho misturado com trigo, e a de centeio
com mistura de milho, conhecidas nesta cidade pelo nome de pão preto”673. O uso da farinha
de milho era tão relevante para a alimentação humana e animal que, no mesmo “Dezenove de
Dezembro” datado de 25/07/1855, e apresentado por Santos (2010, p. 125), há a publicação de
uma carta desesperada de um morador de Curitiba, como segue transcrito ipsis litteris:
Misericórdia!!!
Valha-nos quem pode!
À sede não morreremos, porque a Providência Divina, nos tem fartado com
chuvas! Porém a fome talvez não escapemos! (...) E um raio não cabe sobre a
cabeça do desalmado que vende um alqueire de farinha de milho por dezesseis
patacas!!! É de mais!! Sombra do Marques de Pombal! Aparecei-nos! Diabos
e demônios, carregar para as profundas do inferno todos os que completam
com a pobreza e misericórdia!! Amém!!

Neste trabalho trazemos um estudo de caso relativo à relação identitária e cultural da
produção e do consumo do pão de milho elaborado por uma mesma padaria há 25 anos na
cidade de Marechal Cândido Rondon, Oeste do Paraná. A receita utilizada é a mesma que a
matriarca da família, nascida em 1920, utilizava para elaborar os pães desde os 15 anos de
idade, que era também uma receita de sua mãe. Ou seja, uma receita repassada por gerações.
Pode-se considerar a matriarca, neste caso, como a guardiã da tradição familiar, pelo menos no
que se refere à receita do pão de milho, transmitindo a receita por oralidade aos membros da
família. O uso da denominação “guardiãs” no sentido tratado aqui, é também utilizado por
Giard (2012) e Guidens (2012).
Também Giard (2012), atribui às mulheres – as guardiãs da tradição – a influência na
preferência por determinados pratos. Somos “visitados” pelos sabores e cheiros que a memória
muitas vezes insiste em trazer à tona, as comidas de tempos de infância e juventude que nos
reporta a ocasiões específicas da vida. Em pesquisa etnográfica realizada com mulheres
dedicadas a culinária, a autora concluiu que:
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O autor retirou esta frase do jornal impresso “O Dezenove de Dezembro”, publicado em 23/02/1867.
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A aquisição dos ingredientes, a preparação e as regras de compatibilidade
podem muito bem mudar de uma geração à outra, mas o trabalho cotidiano
das cozinhas continua sendo uma maneira de unir matéria e memória, vida e
ternura, instante presente e passado que já se foi, invenção e necessidade,
imaginação e tradição – gostos cheiros, sabores, formas, consistências, atos,
gestos, coisas e pessoas, especiarias e condimentos (GIARD, 2012, p. 296).

1.1 O lugar do pão ao longo da história
O pão começou a ser fabricado após o domínio da agricultura pelo homem, através da
colheita dos cereais selvagens, explorados junto a pequenas comunidades (JACOB apud
SALES, 2010). Segundo este autor, foram descobertos vestígios do cultivo de cereais (trigo e
centeio), há aproximadamente 10.000 anos a.C. em Jericó, cidade antiga próxima de Jerusalém,
localizada as margens do rio Jordão.
É no período neolítico que o homem passa a basear sua alimentação em vegetais, após iniciar
o cultivo dos cereais, predominando o arroz no oriente, o milho nas civilizações
précolombianas e o trigo na Europa, apesar da Europa produzir outras opções de cereais, como:
aveia, centeio, cevada e milhete (BRAUDEL apud PANEGASSI, 2013).
Algumas civilizações contribuíram significativamente na história do pão, como a Egípcia que
inventou o forno e através desde descobriram que se o grão moído recebesse por algum tempo
temperatura adequada, produziria levedura, que aplicada na massa do pão o faz crescer,
melhorando seu paladar, assim como o Império Romano que inventou os primeiros moinhos
mecânicos contribuindo para a expansão do império (JACOB apud SALES, 2010).
Os primeiros processos de moagem eram realizados com o “Almofariz”, através da fricção de
um pedaço de madeira ou de pedra com uma extremidade arredondada contra uma superfície
côncava, com os cereais a serem moídos entre as peças, obtendo assim a farinha de diferentes
cereais: trigo, centeio, milho, aveia, cevada, arroz, etc (SALES, 2010).
No século 10 surgem os moinhos de vento, utilizados para moagem e para bombear
água. Porém, como o aumento populacional, os moinhos se tornam afastados dos aglomerados
populacionais, provocando situações de disfunção social do homem. O aumento do cultivo de
cereais nas pequenas comunidades, contribuiu para a expansão dos moinhos de água,
especialmente o de roda horizontal ou rodízio (DIAS, 2007).
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Se há um grande registro sobre a história do pão a base de trigo e centeio ligados aos continentes
europeu e asiático, nas regiões da América Central, região amazônica e nordeste brasileiro, a
história do pão está atrelada à mandioca, segundo Panegassi (2013, p. 47), “a mandioca teria
surgido a cerca de 3.000 a. C, nessas regiões”. Mas, para além da mandioca, o autor destaca
também o milho em terras brasileiras e sua importância na fabricação do pão, como já
destacado na introdução deste artigo.

2. DESENVOLVIMENTO
No século XVI, a Europa era majoritariamente agrícola, desta forma, havia o
predomínio dos vegetais na base alimentar da população, tendo estes, além da função de
alimentar, o significado religioso, principalmente para os Cristãos (PANEGASSI, 2013).
O cultivo do trigo predominava na Europa, sendo este grão transformado em farinha e
posteriormente pão, considerado excelente alimento entre os Cristãos. Após o descobrimento
da América, com o início dos impérios coloniais e a expansão do cristianismo, os europeus
acabam influenciando princípios culturais, morais e políticos dos locais colonizados. A
ocupação do Brasil pelos portugueses no século XVI, mostra as tentativas de manutenção dos
hábitos tradicionais de vida do português da época, utilizando a farinha de mandioca quando
não estava disponível a farinha de trigo. Essas tentativas de reprodução, de certa forma, fez
com que o europeu ignorasse alguns gêneros alimentícios disponíveis no Brasil, porém, não
comuns aos europeus (PANEGASSI, 2013).
O milho é originário das civilizações Maia e Azteca, cultivado a mais de 4000 anos, em sua
composição possui menos proteína e mais amido quando comparado com o trigo, no entanto,
é rico em vitamina A e sais minerais. Seu uso em massas costuma ser associado ao trigo
(SALES, 2010).

2.1 Ocupação do Oeste Paranaense e o cultivo do milho
No período colonial, houve muita disputa territorial entre a Espanha e Portugal, na
tentativa de dominar o continente sul-americano, resultando em diversos tratados para evitar
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novos confrontos. Em 1801, o Tratado de Badajós conseguiu definir o atual território brasileiro,
no qual definitivamente os Sete Povos das Missões ficaram com o Brasil. Nestes tratados,
encontramos a presença de elementos fundamentais, como a citação dos nativos que
inicialmente já ocupavam o território (ALMENDRA et al, 2016).
Durante as expedições para conquista da terra da Prata, por terra e navegando pelos rios
Paraguai, Pilcomayo, Bermejo e Paraná, os espanhóis realizaram alianças com os guaranis com
o objetivo de obter guias, índios de reforço militar e principalmente alimentação. A motivação
dos guaranis era alcançar uma terra sem mal e aumentar sua força contra tribos inimigas
(ALMENDRA et al, 2016).
Os guaranis consumiam mais alimentos de origem vegetal do que os de origem animal,
tinham facilidade para adaptação ecológica, sendo assim, mais sedentários que nômades.
Antropólogos, missioneiros, historiadores e documentos da época, citam com frequência a
produção e consumo de abacaxi, arroz silvestre, banana (pré-colombiana), batata, abobora,
frutas silvestres, feijões (americanos), limão, milho, amendoim, mandioca, maracujá, mel,
laranja, palmito, pinhão, pimentões e produtos de caça e pesca (PALACIOS y ZOFFOLI,
1991). As reduções jesuíticas estabeleceram chácaras e realizaram o cultivo de milho, legumes,
frutas, a criação de galinhas, porcos, pescados e algodão para alimentação e vestimenta. Além
da finalidade de alimentação, os jesuítas queriam evitar o deslocamento dos índios atrás de
caça e pesca (SCHARLLENBERGER, 2006, p. 66).
A história da cultura alimentar do Oeste do Paraná, é baseada na tradição dos índios
guaranis e dos jesuítas, consumidores da comida missioneira, com um pouco de influência
castelhana, sendo as índias as guardiãs destes hábitos alimentares. Porém, o conhecimento
destas receitas foi praticamente perdido após os bandeirantes portugueses destruírem as
reduções jesuíticas e praticamente dizimarem os índios. Aqueles que conseguiram fugir,
quando retornam sem o apoio oferecidos pelos espanhóis, sem sementes e sem as plantações,
apresentam dificuldade em manter muitos pratos, no entanto, permanecem alguns pela cozinha
de memória, tais como: caldos e sopas, caldeiradas feitas lentamente em panelas de ferro,
leitões recheados assados e carneiros servido com vegetais (ALMENDRA et al, 2016).
Encontramos na tradição indígena, a presença do churrasco e carnes inteiras espetadas
em galhos de árvores, assadas em braseiros, acompanhadas de mandioca, que também
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acompanhava peixes e na forma de farinha já era utilizada para espessar caldos e molhos
(ALMENDRA et al, 2016).
Freyre (1978), reconhece que os indígenas e africanos influenciaram as receitas dos
portugueses, refletindo na formação da cozinha típica brasileira, assim como, nos demais
constituintes da cultura brasileira.
Com a migração de pessoas, os hábitos alimentares também se deslocam, passando por
um

processo

de

reconfiguração,

especialmente

aqueles

que

migram,

causando

desterritorialização e reterritorialização, sendo a comida o elo, que une os dois territórios
(SILVA, 2017).
Assim, os pratos que alimentam a história da região possuem forte influência indígena,
através dos insumos milho e mandioca, que encontrados em diversos pratos da gastronomia
local, tais como: pães e tortas preparadas com fubá, milho verde e manteiga, bolinho assado de
polvilho com manteiga e queijo e o reviro (típico do Paraguai e Argentina), feito com bainha
suína, farinha de mandioca e ovo, consumido no despertar substituição ao pão (ALMENDRA
et al, 2016).
Estes hábitos se fortalecem com a influência lusitana, seguida dos imigrantes europeus, durante
o ciclo do tropeirismo e do ciclo do café, nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro (MENEZES,
2008).
Estes hábitos no município de Marechal Cândido Rondon são fortalecidos após a
ocupação da região chamada de “Fazenda Britânia”, colonizada pela Maripá - Industrial
Madeireira Rio Paraná S/A, em meados dos anos 1950, motivados pelo interesse na expansão
da fronteira agrícola, exploração da madeira e erva mate, da policultura de subsistência, dentre
outros fatores determinantes.
Para venda dos lotes, um Plano de Colonização de 45 páginas foi elaborado pelo contador Ondy
Hélio Niederauer, tendo 4 objetivos da empresa, sendo eles: Divisão das terras em lotes de 25
hectares, voltados para o uso de mão de obra familiar; Escolha do tipo de agricultura
(policultura) e Escoamento da Produção; Industrialização e; Escolha do grupo humano que
seriam vendidos os lotes (STEIN, 2000).
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Segundo dado do IBGE, de 1970, a população de Marechal Cândido Rondon era
predominantemente dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme citado por
Saatkamp (….):
Do Rio Grande do Sul há pessoas oriundas das cidades de Arroio do Mio,
Três Passos, Santo Cristo, São Luiz Gonzaga, Casca, Humaitá, Cerro Largo,
Santa Cruz do Sul, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Leopoldo, Palmeiras
das Missões, Horizontina e outros(…) Os catarineneses são das cidades de
Imaruí, Concórdia, Rio do Sul, Armazém, Rio Fortuna, Braço do Norte,
Blumenau, Taió, Trombudo, Itapiranga, Videira, Capinzal e outras.
A produção agrícola da região, formada por pequenas propriedades, era baseada em vegetais,
como arroz, batatas, feijão e milho para alimentação humana e das criações de animais, como
aves, bovinos e suínos.

O abastecimento alimentar tornou-se regular somente após a

inauguração do Empório Toledo Ltda, com filiais em Marechal Cândido Rondon, Novo
Sarandi, Porto Britânia e Quatro Pontes. O Empório Toledo além de fornecedor passou também
a atuar na dos excedentes de produção, conforme citado por Niederauer (p. 83):

No início, toda a produção agrícola e de suínos era consumida nos centros
locais. Logo, porém, começaram a aparecer excedentes. O Empório passou a
atuar na compra de cereais em geral. O feijão-preto era comprado, imunizado
e transportado para o mercado carioca. O milho comprado ia, parte para o
consumo local e o resntante para Ponta Grossa. Também para Ponta Grossa
viajavam os suínos que eram adquiridos dos produtores (NIEDERAUER,
1992. p 83).

3. RESULTADO E CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA DE CAMPO
Apresentamos aqui o resultado da entrevista com a família produtora do tradicional pão
de milho no município de Marechal Cândido Rondon, bem como com os consumidores.
Segue relato da Dona Nice, 63 anos, proprietária da padaria que produz o tradicional pão de
milho há mais de 25 anos na cidade de Marechal Cândido Rondon:
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Minha mãe já produzia os pães caseiros para a família desde seus 15 anos, ela
nasceu em 1920, inicialmente fazia pães de milho e depois milho com trigo
aos finais de semana. Há aproximadamente 50 anos surgiu a primeira padaria
da família no Rio Grande do Sul, minha irmã era a proprietária. A padaria
atual foi inaugurada em Marechal Cândido Rondon em 1991, quando a
família deixou as atividades de ecônomos de um clube de campo. Na época
eu e minha filha mais velha decidimos começar a fabricar o pão de trigo com
mandioca para comercializarmos. Deu certo a fabricação e as vendas, assim,
passamos a fabricar também o pão de milho e pão de milho com mandioca,
além de outras massas caseiras.

Os resultados mostram que o tradicional pão de milho é preferido por seus
consumidores por acreditarem ser mais saudável, saboroso e ter mais qualidade quando
comparado ao pão de trigo. Todos os entrevistados relatam memórias afetivas relacionada ao
ato de consumir o pão de milho, lembrando da infância, de familiares que produzem ou
produziam o mesmo, com destaque para mães e avós, e ainda, que cresceram consumindo o
mesmo. Todos os entrevistados relatam ser importante a manutenção da produção e consumo
do pão milho pelas características citadas no quadro 1. O quadro abaixo mostra os resultados
das entrevistas com consumidores do tradicional pão de milho, onde obtivemos as seguintes
respostas:
Quadro 1 –Resultados das entrevistas com consumidores do tradicional pão de milho:
Entrevistado

D.V

H.N

R.H

Você consome o pão de milho há
quanto tempo?

Desde criança

Há muitos anos

Desde criança

Por quê?

Gosto e acredito ser
mais saudável.

Qualidade. É o melhor!

Gosto muito

Acha que o sabor e cheiro vem se
mantendo?

Sim

Sim

Sim

Você cresceu consumindo este pão
na sua família?

Sim

Sim

Sim

Este pão traz alguma lembrança
afetiva (infância, momentos de
família, etc)

A mãe fazia

Minha mãe fazia

Sim, lembrança da avó.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Qual a diferença em consumir o
pão de milho para o pão comum de
trigo?

Mais saboroso

Sabor, mais encorpado

Sabor

O custo é maior? Compensa?

Compensa pelos
benefícios e sabor.

Pela qualidade sim

Acho que é igual

Quantas vezes na semana ele é
consumido por você ou pela
família?

1 a 2x por semana

2 a 3x na semana

Sempre que possível,
pois resido em outra
cidade (1x/15 dias)

Você reconhece a importância da
produção e consumo deste pão?
Por que?

Sim.
Por que eu gosto dele.

Sim. Pelo sabor,
satisfação e costumes
de origem.

Sim.
Imagino ser mais
saudável.

Fonte: Entrevista, 2019

Através da alimentação podemos analisar os costumes e hábitos das diferentes
comunidades, por se tratar de uma identidade cultural. Desta forma, a identidade cultural
brasileira, nossos hábitos e costumes são formados não apenas pela mistura biológica
(cor/raça), mas também, pelos diferentes alimentos consumidos por cada uma das culturas
existentes no Brasil (SILVA, 2017).
Considerando a entrevista realizada com os consumidores, observamos a presença de
uma lembrança afetiva em todos os entrevistados, principalmente a infância, pois todos
consomem este pão desde criança.
Para Montanari (2008), as simbologias atribuídas ao alimento o torna “Comida”, pois
“a comida se apresenta como elemento decisivo da identidade humana e um dos mais eficazes
instrumentos para comunica-la”.
Segundo os entrevistados o cheiro, gosto e sabor do tradicional pão de milho vem se mantendo,
fator decisivo para garantir a fidelidade do consumidor, com consumo variando entre 1 vez a
cada 15 dias até 3 vezes por semana, pratica que reconhece a importância da produção e
consumo deste pão.
O padrão alimentar é um conjunto de conhecimentos repassados de geração em geração,
que incluem o saber-fazer, o gosto, as regras, as etiquetas, etc. Contribuindo assim no processo
de escolha dos recursos presentes num espaço natural e sua transformação em alimentos para
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consumo de uma determinada cultura, que reconhece estes códigos simbólicos expressos pelo
preparo dos alimentos como parte da construção de sua identidade cultural (POULAIN, 2003).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O consumo do tradicional pão de milho ou de milho com mandioca contribui para o
desenvolvimento rural sustentável da região, pois a região é autossuficiente na produção de
milho e mandioca, contando inclusive com industrias de transformação destes cereais, no
entanto, a produção do trigo é baixa, menor que a demanda atual, havendo necessidade de
aquisição deste cereal de outras regiões do Brasil e/ou importação de país vizinhos, em sua
maior parte da Argentina.
A produção de milho em Marechal Cândido Rondon em 2015 foi de 159 mil toneladas,
cultura com maior volume de produção no município, ocupando uma área de 27 mil hectares,
seguido pela mandioca, com 120 mil toneladas, que ocupa uma área de 3 mil hectares e em
terceiro lugar a soja com 91 mil toneladas e área de 29 mil hectares. A produção local de trigo
é de 4 mil toneladas e área de 2 mil hectares (PLAMSAN MCR 2016/2017). Segundo a
ABIMAPI (2017), o Brasil importou 366 mil toneladas de trigo em 2016, representando R$
111 milhões de reais, o principal fornecedor foi a Argentina, com 321 mil toneladas, seguido
pelo Paraguai 26 mil toneladas e em terceiro lugar o Uruguai com 13 toneladas.
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Resumo
Como incentivo da agricultura familiar e consumo de alimentos da agroecologia, a Ora-pronóbis
(Pereskia aculeata) é uma hortaliça que possui pouca exigência em seu cultivo, com facilidade
de propagação sendo totalmente viável para cultivo doméstico, além de ser uma ótima fonte
nutricional, de baixo custo, podendo ser utilizada em preparações doces ou salgadas. Assim,
torna-se imprescindível que em sua formação, o nutricionista seja capacitado para reconhecer a
importância desses alimentos da agrobiodiversidade e assim possa indicar e estimular o
consumo para a população. Portanto, esse artigo apresenta as atividades realizadas por
estudantes do curso de Nutrição de um Centro Universitário da cidade de Cascavel-PR. O
estudo consistiu em pesquisa das Plantas Alimentícias Não Convencionais, com ênfase na Orapro-nobis e na elaboração de preparações desta hortaliça que pudessem ser apresentadas no
processo de educação nutricional para a população.
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Abstract
As na incentive for Family agriculture and food consumption in agroecology, Ora-pro-nobis
(Pereskia aculeata) is a vegeteble that has little demand i its cultivation, with ease of
propagation being totally viable for domestic cultivation, besides being a good source
nutricional, low cost, and can be used in sweet or salty preparation. Thus, it is imperative that
in its training, the nutritionist be able to recognize the importanse of these foods of
agrobiodiversity and thus can indicate and stimulate comsumption for the population for the
population. Therefore, this article presentes the activities carried out by students of the
Nutrition course of a University Center in the city of Cascavel-PR. The study consisted of
research on Non-Conventional Food Plantas, with emphasis on Ora-pro-nobis and the
elaboration of preparations of this vegetable that could be presented in the process of
nutritional education for the population.
Key words: Ora-pro-nobis. Nutrition. Pereskia aculeata. Vegetable.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o consumo de hortaliças no cotidiano da população brasileira tem sido
inversamente proporcional quando comparado ao consumo de alimentos ultra processados; Ou
seja, o consumo é diminuído e tende a ser menor quando consumido com alimentos ultra
processados (CANELLA DS et al, 2018). Visto que por serem alimentos práticos, de consumo
fácil e rápido se tornam hábitos no dia a dia que facilitam e poupam tempo. No entanto, o
consumo em alta frequência pode acarretar em danos à saúde.
As hortaliças-não-convencionais são ótimas opções para serem incluídas nas refeições,
além de acrescentarem valor nutricional auxiliam também a atividade agropecuária e agricultura
familiar. São plantas que possuem maior valor nutricional e se destacam em relação as plantas
domesticadas (ALMEIDA: CORRÊA, 2012). Estas plantas são de grande importância em áreas
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de concentração de famílias com baixa renda, destaca-se a chamada “carne de pobre”: Ora-pronobis, cactácea de baixa demanda hídrica, fácil cultivo e propagação, baixo custo e baixa
incidência de doenças (MADEIRA; SILVEIRA, 2010).
É necessário analisar toda a rede de produção, desde questões de saúde e economia para
compreender a importância do consumo humano de alimentos. Vale lembrar também que o
interesse da população em consumir alimentos orgânicos vem crescendo em todo o Brasil em
feiras e lojas especializadas, isto demonstra que a consciência do consumidor vem aumentando
e esta tendência aparece também em outros países do mundo. Partindo deste conhecimento, é
possível observar a importância do papel do profissional de Nutrição nos dias de hoje, dado que
os profissionais da área da Saúde Pública estão mais conscientes da importância de controlar o
consumo de agrotóxicos e transgênicos através de discussões das
Políticas de Segurança Alimentar e Nutricionais e da Política Nacional de Alimentação Escolar,
que atuam promovendo alimentos orgânicos e ecológicos de origem familiar e estratégias para
garantir respeito, proteção, promoção de Direito Humano de Alimentação Adequada e
consequentemente a Promoção á Saúde (AZEVEDO; ELAINE. 2012).
Diante disso, foi realizado com alunos de um Centro Universitário de Cascavel, Paraná,
uma pesquisa sobre as Plantas alimentícias não convencionais (PANCS) e a aplicação pratica
com a preparação de receitas coma Ora-pro-nobis em uma receita para analisar a aceitabilidade
do produto e seu comportamento no quesito gastronômico através de um Pão de Mandioquinha
com chia e Ora-pro-nobis.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Revisão bibliográfica
As Plantas Alimentícias Não Convencionais referem-se a todas as plantas que possuem
uma ou mais partes comestíveis, sendo elas nativas ou exóticas que não estão incluídas em
nosso cardápio cotidiano, são plantas que não são produzidas em grande escala, nem
comercializadas pois seu uso e cultivo podem cair no esquecimento, por isso seu consumo é
uma forma de valorizar culturas alimentares onde estas plantas estão presentes. São encontradas
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em diversas regiões Brasil e por isso são consideradas Não Convencionais em algumas regiões,
mas não em outras, uma vez que cada tipo de planta exige cuidados e características em seu
cultivo, tais como: espaço, solo fértil ou não tão fértil, solo úmido ou seco, insolação, etc. Além
de sua diversidade, traz uma importância ecológica e econômica pois são encontradas e
cultivadas em qualquer ambiente aproveitando áreas onde antes eram consideradas
improdutivas, além de serem comestíveis, resistentes, disponíveis durante todo o ano, sem alto
custo e com alto valor nutricional. Algumas delas são: Almeirão-roxo, Carámoela, Caxi, Jaca
Verde, Tamarillo, Tupinambo, Ora-pro-nobis, etc. O consumo de PANCS pode ser uma
estratégia para manter a diversificação alimentar, estimulando a manutenção da floresta, se
realizado de maneira sustentável pode ser considerada uma forma de utilização com baixo
impacto na agricultura associada á conservação ambiental, além disso, acredita-se que o cultivo
em grande escala associado ao processamento industrial, possa vir a provocar uma revolução
nos recursos alimentícios, tendo em vista a facilidade do cultivo, alta produtividade e valor
nutricional da planta (KINUPP, 2007).
Figura 1: Composição Química em 100 gramas de Ora-pro-nobis.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE 100 GRAMAS DE FOLHAS:

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Em nossa região, podemos encontrar a Ora pró nobis (Pereskia aculeata), vem do latim
que significa “ora por nós”, pertence ao reino Plantae, classe Magnoliopsida, ordem
Caryophyllales, família Cactaceae e gênero Pereskia (KINUPP, 2006). É uma planta nativa da
flora brasileira, perene, normalmente conduzida como trepadeira, com demasiados espinhos em
seus ramos, folhas carnosas e com presença de mucilagem, bastante resistente, no Brasil seu
consumo e popularização tem maior destaque na região de Minas gerais, Rio de
Janeiro e Espírito Santo. Contém elevado teor proteico, consideráveis teores de ferro e vitamina
C que auxiliam na luta contra a anemia, tem importante teor antioxidantes principalmente se a
colheita ocorre quando sua folha já está amarela. A Ora-pro-nobis pode ser consumida in natura,
sendo comestível o caule, fruto e folhas. É conhecida por ser a
“carne de pobre” devido seu teor significativo de proteína (GIRÃO, FILHO, PINTO,
BERTOLUCCI). Quanto mais madura, maior teor antioxidante, flavonoides e carotenoides
totais.
Uma pesquisa realizada durante a 26° Semana da Família Rural na cidade de Uberlândia
– MG, no ano de 2014, realizou a distribuição de alimentos preparados com a PANC sendo
estes salgados e doces, por exemplo biscoito de queijo, bolo de limão, bombom, pão de cebola,
torta de legumes, doce de abóbora, doce de banana e bolo de chocolate. Constatou-se então que
a planta é uma ótima fonte de nutrientes, principalmente para população baixa renda visto que
37,5% da população já possuía conhecimento prévio das propriedades nutricionais e
fitoterápicas e 56, 9% participaram da degustação e recebimento de mudas e/ou cartilhas
(QUEIROZ CRA et al, 2015).
A estratégia utilizada para garantir Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano
à Alimentação Adequada (DHAA) é denominada Educação Alimentar e Nutricional (EAN). É
uma diretriz da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e tem sido
trabalhada aliada a outras políticas públicas afim de prevenir problemas alimentares e
nutricionais.
Esta ação obteve maior força com a criação do Marco de Referência de Educação
Alimentar e Nutricional em 2012, que tem como princípios:
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•

Intersetorialidade: promovendo ações educativas na comunidade para conhecer a
realidade local.

•

Sustentabilidade social, ambiental e econômica: respeitar ciclos naturais, seu tempo,
recursos, compreender as necessidades das pessoas para tomar decisões;

•

Planejamento, avaliação e monitoramento: criar estratégias que considerem os frutos a
serem gerados;

•

Participação ativa e informada dos sujeitos: promover ações que envolvam a
participação social;

•

Promoção de autocuidado: promover a reflexão do indivíduo através de atividades
educativas na alimentação.

•

Valorização da culinária enquanto prática emancipatória: valorizando a culinária local;

•

Valorização da cultura alimentar local: a alimentação envolve valores afetivos
respeitando os diferentes saberes e referências, construindo então uma identidade local;

•

Sistema alimentar e sua integralidade:

•

Diversidade de cenários de prática:.

Além da participação dos gestores, é imprescindível a presença da comunidade para acolher,
propor, apoiar e mobilizar as ações com objetivo de ampliar e fortalecer a atuação das políticas
públicas (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – MDS, 2018).
2.2 MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho consistiu em 2 partes: a) revisão bibliográfica da PANC; b) preparo de uma
receita com utilização da PANC.
Esta última etapa foi realizada no Laboratório de Nutrição do Centro Universitário
localizado na cidade de Cascavel – Paraná. O objetivo da atividade foi criar uma nova receita
de pão de queijo a partir da receita original com a inserção das PANCs, em especial da ora-pronobis , que além de adequado , saudável e sustentável, se tornasse bem aceito ao paladar da
população. Os ingredientes utilizados foram: 200g de polvilho azedo, 70ml de azeite de oliva,1
colher de chá de sal marinho, 500g mandioquinha cozida, 4 colheres de sopa de chia,100g de
queijo coalho ralado.
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Figura 1: Ingredientes utilizados.

Fonte: compilação do autor, 2019.

O preparo consistiu em misturar todos os ingredientes e coloca-los em forma de pão de queijo,
levando ao forno por aproximadamente 30 minutos.

2.3 RESULTADOS ALCANÇADOS
A apresentação do produto ocorreu em uma aula prática do curso de Nutrição, durante a
disciplina de Técnica Dietética. O produto obtido superou as expectativas e atingiu os objetivos
da preparação com aspecto semelhante ao Pão de Queijo tradicional, aceitável ao paladar dos
alunos e professores que estavam presentes. A planta Ora-pro-nobis não apresentou gosto, sabor
ou textura diferente, sendo um ingrediente neutro na receita.
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Figura 2: Resultado da receita: pão de mandioquinha com chia e Ora-pro-nobis.

Fonte: compilação do autor, 2019.

Destaca-se então a importância do profissional da Nutrição durante a criação de
estratégias para cada paciente, isto é, ser flexível e ao mesmo tempo promover saúde com
alimentos de qualidade, que se encaixam nas condições de seu paciente, se adequando as
políticas e leis da alimentação. A utilização de PANCs neste processo pode ser considerada o
quesito ideal para complementar as refeições atingindo os nutrientes necessários, utilizando
alimentos de fácil cultivo e utilização, além de incentivar a agricultura familiar e estar envolvida
no processo de Educação Nutricional e Desenvolvimento Sustentável, dado que as PANCs são
alimentos pouco lembrados ou algumas vezes nem conhecidos pela população, favorecendo a
agricultura regional.
Ações como estas podem ser incluídas em projetos de promoção a saúde com diversas
outras PANCs, tornando um processo continuo, intersetorial e multiprofissional.

3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que a agroecologia e as pesquisas de alimentos da agro biodiversidade
brasileira, principalmente pesquisas para aplicação e inserção para as famílias e de extrema
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importância. Assim, essa abordagem no processo de formação do profissional amplia essa visão
sobre alimentação adequada e saudável, e o faz compreender que nesse processo incluise o
cuidado com a vida, com o planeta, com o ambiente em que se está inserido, garantindo a da
Segurança alimentar e nutricional.para a população hoje e para as futuras .
Quanto a ora- pro-nobis , considera-se que i-se que a planta é uma ótima fonte de
proteína, sais minerais e vitaminas (RIBEIRO, REIS, ANDRADE, QUEIOZ, 2014) e por isso é
um ingrediente ideal em diversas preparações, sejam elas doces ou salgadas, uma vez que a Orapro-nobis não apresenta sabor característico ou mudança na textura do alimento.
Portanto, este alimento pode ser usado para melhorar a dieta e condição nutricional,
principalmente de populações de pessoas menos favorecidas economicamente, em ambiente
rural ou urbano e que o desenvolvimento de preparações com o seu uso deve ser estimulado
.
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RELAÇÃO ENTRE HORTA ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR
ORGÂNICA NA PERCEPÇÃO DOCENTE EM MUNICÍPIOS DO OESTE
DO PARANÁ

RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL COUNTRY AND ORGANIC FAMILY
AGRICULTURE IN TEACHING PERCEPTION IN MUNICIPALITIES OF THE WEST
OF PARANÁ
Tatiane Fatima Nandi1
Alvori Ahlert2

Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a percepção dos professores sobre a importância da
horta escolar para a agricultura familiar e orgânica, em municípios da região oeste do Paraná.
A metodologia constituiu-se de uma pesquisa exploratória, precedida de pesquisa bibliográfica.
A pesquisa, de abordagem qualitativa e quantitativa mediante aplicação de questionários em
professores da rede pública do ensino infantil, fundamental e especial de diferentes municípios
do oeste do Paraná. O estudo mostrou que os professores têm alguma noção sobre agricultura
familiar e produtos orgânicos e que as principais motivações para consumir alimentos orgânicos
é a saúde e o meio ambiente. Pode-se ver que os professores em sua maioria são favoráveis a
utilização da horta escolar e que nas escolas atualmente a horta escolar tem como principal
função a alimentação saudável dos alunos e diminuição de gastos. Outro fator importante
observado e que os professores encontram dificuldades de ensinar aos alunos sobre a
importância da horta escolar.
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Palavras-chave: Horta escolar; Agricultura familiar e orgânica .
Abstract
This research had as objective to know the teachers' perception about the importance of the
school garden for family and organic agriculture in municipalities of the western region of
Paraná. The methodology consisted of an exploratory research, preceded by bibliographical
research. The research, of qualitative and quantitative approach through the application of
questionnaires in teachers of the public network of elementary and special education of
different municipalities of western Paraná. The study showed that teachers have some notion
about family farming and organic products and that the main motivations for consuming
organic food is health and the environment. It can be seen that teachers are mostly favorable
to the use of the school garden and that in schools today the school garden has as its main
function the healthy eating of students and decrease of expenses. Another important factor
observed is that teachers find it difficult to teach students about the importance of the school
garden.

Key words: School vegetable garden; Family and organic farming.

1.

INTRODUÇÃO

1.1

AGRICULTURA FAMILIAR

O tema agricultura familiar começou a ser estudado no Brasil em meados da década de
1990. Isso ocorreu através de estudos realizados pela Foodand Agriculture Organization (FAO)
em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
(AZEVEDO e PESSÔA, 2011).
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Em 2014, o tema agricultura familiar foi eleito pela Organização das Nações Unidas
(ONU) e, a partir dessa escolha, o segmento vem sendo objeto de discussões e debates.
Globalmente, não existe uma definição universal sobre agricultura familiar. O
referencial básico sobre a definição, diz respeito unicamente à sua condução, sendo estritamente
familiar (EMBRAPA, 2014).
No Brasil, o tema agricultura familiar é regulamentado pela Lei nº 11.326, de 24 de julho
2006, que define como agricultor familiar o indivíduo que pratica atividade no meio rural, que
não detenha mais que quatro módulos fiscais, que utilize predominantemente mão de obra
familiar nas atividades econômicas do estabelecimento, que tenha renda familiar
predominantemente originada das atividades econômicas vinculadas ao estabelecimento e que
dirija seu estabelecimento com sua família.
A agricultura familiar encontra-se integrada em diversas formas de produção e consumo.
Alguns constituem do modelo de produção herdado dos anos crescente de modernização, com
a utilização de avançada tecnologia, outros, ao contrário, emergem justamente para uma forma
de produção mais simplificada, devido a vulnerabilidade econômica e social que atinge grande
parte das famílias rurais. Sobretudo nestes casos o reconhecimento e o suporte a novos circuitos
de produção e consumo constituem uma alternativa que, por um lado, requer incentivos por
parte da ação estatal e, por outro, exige esforços analíticos por parte dos estudos rurais
(NIEDERLE et al., 2014).
Incentivos a agricultura familiar são realizados pelo governo, como é o caso do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, que financia
projetos ao pequeno produtor rural, que só tem acesso ao programa se o produtor apresentar
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), emitida pelas instituições e órgãos autorizados pelo
governo, que com o documento reconhecem o caráter familiar da propriedade (EMBRAPA,
2014).
Políticas públicas também foram criadas visando beneficiar os agricultores familiares.
Essas políticas vão desde o acesso a linhas de crédito para a produção e investimento agrícola
(PRONAF), até a obrigatoriedade na aquisição de alimentos da agricultura familiar pelas
escolas públicas (PNAE).
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1.2

ALIMENTAÇÃO ORGÂNICA

Sousa et. al. (2012), definem os alimentos orgânicos como sendo alimentos que são
oriundos de um sistema de produção baseado em técnicas que dispensam o uso de insumos
como pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, medicamentos veterinários, organismos
geneticamente modificados, conservantes, aditivos e irradiação.
Dias et al. (2015), descreve em sua pesquisa que alimentos organicamente produzidos
resultam de um sistema de produção de alimentos que exclui sintéticos e produtos químicos em
todas as suas etapas, o que consequentemente, tem como produto final, alimentos mais
saudáveis, livres de pesticidas, concordando com os 7% dos professores que deram como
resposta que agricultura orgânica é produzir e consumir alimentos saudáveis.
O mercado de alimentos orgânicos encontra-se em ascensão no mundo (NAVARRO,
2014). No Brasil a consolidação do mercado de orgânicos ocorreu depois de episódios de
contaminações por agrotóxicos, as quais proporcionaram uma mudança no comportamento dos
consumidores que passaram a valorizar a segurança dos alimentos (THOMÉ et al., 2007).
Entretanto, o Brasil ainda representou nos últimos anos um dos maiores consumidores mundiais
de agrotóxicos, o que reverbera consideráveis problemas de saúde pública, e interfere
diretamente no desenvolvimento rural sustentável (VIEIRA et al., 2016).
A produção orgânica nacional encontra-se ancorada na Lei nº 10.831/2003 (BRASIL,
2003) regulamentada pelo Decreto nº 6.323/2007 (BRASIL, 2007) e a identificação dos
produtos certificados, possui vínculo à Instrução Normativa nº 50 de 05 de novembro de 2009
que institui o selo oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica
(SisOrg) (BRASIL, 2009).
A olericultura (cultivo de hortaliças) é a principal responsável pela utilização de adubos
orgânicos no Brasil (TRANI, et al., 2013), sendo que, a produção da mesma com manejo de
adubação orgânica tem grandes vantagens como: aumento da produtividade, solos
férteis/quimicamente equilibrados e alimentos mais saudáveis (CELESTRINO et al., 2017).

1.3

RELAÇÃO ALIMENTAÇÃO ORGÂNICA, AGRICULTURA FAMILIAR E

HORTA ESCOLAR
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Historicamente, a zona rural é conhecida como um espaço rustico, arcaico e isso pode
ocorrer devido a ausência de políticas públicas no meio, e as escolas dessas regiões, hoje
conhecidas como escolas de campo, eram vistas como local utilizado apenas para alfabetização
(aprender a ler, escrever e contar), acreditava-se que o que fosse além disso, como por exemplo
cuidar do plantio, deveria aprender em casa (NASCIMENTO e SIMÕES, 2012).
Entretanto, a escola no meio rural não é apenas um lugar de alfabetização, é um ambiente
propicio para o desenvolvimento dos alunos, professores, dos pais e da comunidade em geral
na discussão e aprendizagem de assuntos como a alimentação saudável o que pode envolver os
produtos orgânicos e a agricultura familiar, podendo ser utilizado como uma ferramenta de
ensino as hortas escolares (CASTELANI et al., 2014).
Independente do tema, a utilização da relação entre teoria e prática pode auxiliar muito
no ensino. Na agricultura familiar, devido ao avanço de técnicas e equipamentos,
conhecimentos tradicionais, como por exemplo a produção orgânica acabou se perdendo. A
horta escolar pode ser utilizada para esse resgate (MARIA e SANTOS, 2016).
Segundo Freitas (2013), a horta escolar é um ambiente ecologicamente ampla, com
infinitas possibilidades, permitindo debater sobre diversos temas como: alimentos,
biodiversidade, agroecologia, reciclagem, produção orgânica, técnicas de plantio, entre outras.

2.

METODOLOGIA

2.1 Delimitação da população e da amostra

As escolas, foram escolhidas por possuírem em sua área alguma horta escolar, para isso,
entrou-se em contato com a prefeitura de cada município, para saber se havia horta escolar nas
escolas. De acordo com as respostas montou-se o mapa de visitas e permissões para as devidas
autorizações para a pesquisa, no mesmo momento aproveitou-se para perguntar sobre a escola
estadual do estado se saberia informar sobre a horta escolar, a comunicação aconteceu com a
secretaria de educação de cada município. Quando afirmativa as respostas para escolas
estaduais, entrou-se em contato com o núcleo regional de educação responsável por município
(Foz do Iguaçu e Toledo).
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A pesquisa foi realizada numa região oeste do Paraná nos municípios: Foz do Iguaçu;
Santa Terezinha de Itaipu; São Miguel do Iguaçu; Itaipulândia; Medianeira; Missal; Santa
Helena; Marechal Cândido Rondon; Guaíra e Matelândia.
Em seguida, foram realizadas visitas nas escolas municipais e/ou estaduais dos
municípios, Missal, contendo uma escola municipal e uma estadual com horta escolar,
Itaipulândia uma escola com horta escolar, Medianeira uma escola municipal e uma estadual,
Santa Helena duas escolas estaduais e uma municipal, Foz do Iguaçu uma escola municipal,
uma estadual e uma escola especial que utiliza a horta para suas atividades, Santa Terezinha de
Itaipu escola estadual, Guaíra uma escola Municipal, Marechal Candido Rondon uma escola
estadual e uma municipal, Matelândia uma municipal e estadual.

2.2 Aplicação e análise dos questionários

Os questionários foram deixados por um período de 30 dias nas escolas e os professores
foram convidados a respondê-los. Após estarem em sua maioria, preenchidos, os mesmos foram
recolhidos para a análise das informações. Após os questionários serem recolhidos, os mesmos
foram analisados de forma qualitativa e quantitativa através de gráficos e tabelas geradas em
Excel.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão apresentadas as respostas dos professores em relação ao significado
de agricultura familiar na opinião dos mesmos.
Tabela 1. Respostas dos professores em relação ao significado da agricultura familiar.
O que é agricultura familiar pra você?

Professores (%)

Pequena área mantida com mão de obra familiar

41

Produzir e consumir alimentos em casa (horta familiar)

24

Cultivos de pequenos proprietários (produtores)

13

Produz o básico e comercializa o excedente

13

Produção sustentável e saudável

9
Fonte: A autora, 2018
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Observou-se com a Tabela 1 que todos os professores entrevistados, tinham
conhecimento sobre agricultura familiar, tendo em vista que todos os consideraram a ideia de
uma pequena área manejada por uma família de forma sustentável, o que é confirmado pela Lei
nº 11.326/2006. Na Tabela 2, estão as respostas dos docentes em relação ao significado de
agricultura orgânica.

Tabela 2. Respostas dos professores em relação ao significado da agricultura orgânica.
O que é agricultura orgânica pra você?

Professores (%)

Quando não se faz uso de agrotóxicos

93

Produzir e consumir alimentos saudáveis
Fonte: A autora, 2018

7

Observou-se com a Tabela 2 que todos os professores entrevistados, tem algum
conhecimento sobre as características de um produto orgânico. 93 % dos professores
responderam que a agricultura orgânica é a produção realizada sem o uso de agrotóxicos, apenas
com a utilização de adubo e fertilizantes de origem natural, o que é confirmado por Sousa et al.
(2012) e Dias et al. (2015).
No Gráfico 1 estão apresentadas as respostas dos docentes em relação a importância dos
produtos orgânicos em sua percepção.

Gráfico 1 - Resposta dos professores em relação à importância dos produtos orgânicos
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Fonte: A autora, 2018
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Pelo Gráfico 1, pode-se observar que as principais motivações para os professores
consumir alimentos orgânicos é a saúde e o meio ambiente, onde 71% acham que produtos
orgânicos são alimentos saudáveis e 56% acham que esse tipo de processo auxilia na prevenção
ambiental, ou seja, gera um menor impacto negativo no meio ambiente. Com 32% apareceu a
resposta “representam uma possibilidade nova de produtos”, essas porcentagens podem ser um
indicativo de preocupação com a alimentação, entretanto em nenhum momento citam a
importância desses produtos na agricultura familiar, o que mostra a falta também de informação
dos professores.
A preocupação com o consumo de alimentos saudáveis se confirma no Gráfico 2, onde
pode-se observar que mais 35% dos entrevistas, consumem produtos orgânicos diariamente,
19% quase que diariamente, 29% as vezes e apenas 18% responderam raramente consumir
alimentos orgânicos.

Gráfico 2 - Resposta dos professores em relação à frequência no consumo de produtos
orgânicos dos mesmos
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Fonte: A autora, 2018
Essa preocupação com o consumo de alimentos saudáveis e que geram um menor
impacto ao meio ambiente, mostra que é possível se resgatar a agricultura familiar orgânica pois
a mercado para isso, porém é necessário um maior conhecimento sobre o assunto pelos
professores para que os mesmos instruam seus alunos.
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Na Tabela 3 estão apresentadas as respostas dos professores em relação ao papel que
atualmente a horta escolar exerce na escola em que leciona.

Tabela 3. Respostas dos professores em relação ao papel da horta escolar em sua escola.
Qual o papel da Horta escolar em sua escola pra você?

Professores

Alimentação Saudável

43%

Entendimento sobre desenvolvimento sustentável e alimentos orgânicos

23%

Aprender a cultivar na escola e aplicar em casa

17%

Interagir e aprender

10%

Não temos horta ainda (apenas projeto de horta)

6%

Ferramenta extra para o aprendizado
FONTE: A autora, 2018

1%

Verificando as respostas da tabela 3, 43% dos professores acreditam que, na escola que
lecionam, a horta escolar tem como principal função a alimentação saudável dos alunos e isso
é um fator positivo, tendo em vista que a sociedade vem sofrendo com o crescimento da
urbanização que acaba gerando mudanças nos hábitos alimentares devido a correria do dia a
dia, essa mudança de hábitos vêm gerando brasileiros obesos e estressados. Entretanto,
novamente percebe-se que não foi citado a utilização da horta como ferramenta de resgate da
agricultura familiar, o que verifica-se a necessidade de tomarem novos rumos para a horta nas
escolas, ter uma proposta voltada para a agricultura familiar.
No Gráfico 3, estão expressas as porcentagens das percepções dos professores em
relação as interesse dos alunos sobre Alimentação Saudável.

Gráfico 3 - Resposta dos professores em relação ao interesse dos alunos sobre o tema
Alimentação Saudável
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Pelo Gráfico 3, verificou-se que a maioria dos docentes entrevistados (46%) entende que
o interesse dos alunos pelo tema Alimentação Saudável, é relativamente muito bom, 26% bom,
8% Excelente. Somando esses valores relativamente positivos total de 80% concluiu-se que os
alunos demostram interesse pelo tema Alimentação Saudável, o que demostra que o tema
alimentação orgânica é bem aceito pelos mesmos, faltando apenas um planejamento de ensino
para esse assunto.
No Gráfico 4, está expresso a opinião dos professores em relação ao tema Alimentação
Saudável, se o mesmo vem sendo abordado de forma satisfatória com os alunos na escola que
atua.

Gráfico 4 - Opinião dos docentes em relação ao tema Alimentação Saudável, se o mesmo vem
sendo abordado de forma satisfatória com os alunos nas escolas onde atuam.
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Pelo Gráfico 4, observou-se que a opinião dos docentes está dividida, onde 52% citaram
que o tema Alimentação Saudável as vezes é abordado de forma satisfatória com os alunos na
escola que atua, 43% acham que o tema é sim abordado de forma satisfatória e 5% disseram
que o tema não é abordado de forma satisfatória, o que reforça a necessidade de um
planejamento para uma melhor abordagem desse tema relacionando com os alimentos orgânicos
na agricultura familiar e utilizando como ferramenta a horta escolar.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola no meio rural pode utilizar ferramentas para auxiliar especialmente a
agricultura familiar orgânica o que está ligado diretamente com a alimentação saudável dos
alunos e a sua cultura junto com suas famílias, e a horta escolar é uma opção de ferramenta para
esse caso, sendo que nas escolas o espelho dos alunos são seus professores, por isso a
importância de se conhecer a percepção e costumes alimentares dos docentes.
Com o presente trabalho, verificou-se a pouca utilização da horta escolar como objetivo
de incentivar a agricultura familiar orgânica, entretanto a o interesse no assunto faltando apenas
políticas de incentivo.
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OS CONDOMÍNIOS AGRÍCOLAS DE ARMAZÉNS EM PALOTINA (PR)
LOS CONDOMINIOS AGRÍCOLAS DE ALMACENES EN PALOTINA (PR)
Helton Jaques Albiero679
Diane Belusso680
GT10 – COOPERATIVISMO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Resumo
A incansável busca pelo estágio de bem estar social e econômico da humanidade é capaz de
promover estratégias organizacionais que possibilitam fortalecer arranjos produtivos locais
criando novos formatos associativos que permitem reorganizar a territorialidade característica
de uma determinada região, de modo que esta territorialidade se mantenha ativa, rentável e
sustentável, garantido a satisfação laboral, econômica e social dos atores envolvidos. Para que
este processo se mantenha em constante evolução é fundamental que ocorra a
interconectividade e a união entre os atores locais, de modo a potencializar os arranjos
produtivos e a territorialidade. Considerando que a região Oeste paranaense se caracteriza
territorialmente pela histórica representatividade agrícola, o presente estudo busca apresentar
elementos que identificam uma tradição para o cooperativismo no município de Palotina e os
condomínios agrícolas como uma nova estratégia associativa e organizacional para o
agronegócio.

Palavras-chave: Condomínio Agrícola, Cooperativismo, Organização Social.
Abstract
La incansable búsqueda por el estadio de bienestar social y económico de la humanidad es
capaz de promover estrategias organizacionales que posibilitan fortalecer arreglos
productivos locales creando nuevos formatos asociativos que permiten reorganizar la
territorialidad ya característica de una determinada región, de modo que esta territorialidad
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se mantenga activa, rentable y sostenible, garantizando la satisfacción laboral, económica y
social de los actores involucrados. Para que este proceso se mantenga en constante evolución
es fundamental que ocurra la interconectividad y la unión entre los actores locales, de modo a
potenciar los arreglos productivos y la territorialidad. Considerando que la región Oeste
paranaense se caracteriza territorialmente por la histórica representatividad agrícola, el
presente estudio busca presentar elementos que identifican una tradición para el
cooperativismo en el municipio de Palotina y los condominios agrícolas como una nueva
estrategia asociativa y organizacional para el agronegocio.
Key words: Condominios Agrícolas, Cooperativas, Oganizaciones Sociales.
1. INTRODUÇÃO
A importância da organização social entre as pessoas têm sido, através dos tempos, fonte
de estudos e pesquisas multidisciplinares em todas as áreas do conhecimento, mas com o
objetivo comum de encontrar sempre novos rumos que conduzam ao crescimento e
desenvolvimento coletivo dos atores e/ou dos ambientes onde estão inseridos.
Dentro da cadeia produtiva, principalmente no que se refere à produção agrícola, a força
das organizações sociais assume uma dinâmica transformadora na sociedade, por possibilitar,
social e culturalmente, a ampliação de conhecimentos por meio do convívio social,
economicamente, por oportunizar aos associados possibilidades de maior geração de renda e
ambientalmente, por fomentar a conscientização e a responsabilidade da utilização adequada
dos recursos naturais (OLIVO, 2000).
De modo a introduzir a temática do presente artigo, é importante diferenciar os tipos
mais comuns de organizações sociais agrícolas que coexistem no arranjo produtivo do
município de Palotina, sendo estas: associação, cooperativa e condomínio.
Dentre essas instituições organizacionais agrícolas, a associação, se caracteriza
basicamente pela união de duas ou mais pessoas, com objetivos comuns, que por intermédio
desta união se fortalecem, criando possibilidades de obtenção de melhores condições e
benefícios da comunidade constituída, de modo a dinamizar os processos produtivos e ajustar
ou elaborar novas ações que permitam a manutenção dos objetivos pelo qual foi constituída.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Não há capital social envolvido, ou seja, os associados não são proprietários da associação
(CARDOSO, 2014).
Por sua vez, a organização cooperativa, como o próprio nome sugere, tem como
principal propósito a cooperação entre seus membros, se caracteriza pela união livre e formal
entre, no mínimo, vinte associados que, de modo coletivo e por meio de uma gestão democrática
e participativa, procuram comercializar a suas produções e adquirir insumos variados, e assim,
por meio desta relação de compra e venda, conseguem gerar renda para seus cooperados. Esta
renda, após aprovado em assembleia geral, junto aos cooperados, terá sua destinação definida
de modo a atingir objetivos econômicos e sociais, com a finalidade de garantir o bem comum
dos envolvidos. Existe a formação de capital social, e a constituição da pessoa jurídica com
deveres e obrigações comuns aos cooperados. O cooperado é dono parcial da empresa
cooperativa (CARDOSO, 2014).
Teoricamente, a organização denominada condomínio, foco principal deste estudo,
trata-se de uma organização associativa pela qual seus participantes, pessoas físicas e
geralmente avizinhados, se unem para, em conjunto, constituir legalmente uma sociedade por
cotas, com o objetivo principal de obter melhores e maiores resultados para a sua produção.
Este objetivo está relacionado também ao compartilhamento de toda a infraestrutura física e
demais benefícios que são proporcionalmente divididos entre os participantes do condomínio.
A constituição do capital social é dividida em cotas, onde cada condômino responde
proporcionalmente ao seu percentual participativo da sociedade (OLIVO, 2000).
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR, 2011) define o condomínio
agrícola como um modelo associativo pelo qual seus associados se unem legalmente para
enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, e assim pelo
interesse comum vislumbram a possibilidade de maior rentabilidade econômica.
Para Olivo (2000), os condomínios se caracterizam como sociedades formadas por
produtores rurais vizinhos, criados com a finalidade de oferecer condições de superação de
adversidades econômicas e sociais de modo a possibilitar melhores condições para competir no
mercado.
Especificamente ao que se refere à produção agrícola de grãos e considerando a
relevância das culturas temporárias de milho e soja no cenário das exportações brasileiras, todas
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estas organizações sociais relacionadas ao processo associativista assumem importância
fundamental para o arranjo produtivo das regiões onde estão inseridas, e neste caso em análise,
do município de Palotina.
A vocação para as atividades ligadas a produção agrícola esteve ligada historicamente
ao crescimento econômico do município de Palotina e tem relação direta com a organização
coletiva e a união entre os habitantes do município, principalmente no meio agrícola, razão da
existência do município, pois, de acordo com Reginato (1979), a vinda dos colonizadores
gaúchos e catarinenses, para a região oeste do Paraná, no início da década de 1950, foi motivada
pela busca de terras ideais para a atividade agrícola. E continua, “Uns deixam seu minifúndio
quase improdutivo, outros, abandonando terras montanhosas, desejavam estabelecer-se num
chão mais promissor” (REGINATO, 1979, p. 54). Esta afirmação se torna mais robusta quando
se analisa o rápido crescimento da população do município, que de acordo com documentos
pesquisados, no seu primeiro censo, realizado em 1970, indicava que havia 43.005 habitantes,
sendo 37.753 na zona rural e 5.252 na zona urbana (BIPP, 2009).
É sabido que o surgimento do município se deu em função da busca de novas fronteiras
agrícolas por parte de pequenos agricultores gaúchos e catarinenses, que lhes permitisse a
manutenção de suas famílias e uma possibilidade de um futuro melhor para si mesmo e sua
geração futura. Sabendo que o crescimento populacional do município foi alavancado pela
qualidade e fertilidade de suas terras (REGINATO, 1979), e, sabendo que as dificuldades de
manejo, infraestrutura, assistência técnica, armazenagem e recursos financeiros não poderiam
ser superados com ações isoladas destes agricultores, a cooperativa, iniciada por 24 agricultores
associados, rapidamente se fortaleceu, o cooperativismo gerou emprego e renda, acelerou a
colonização, trouxe infraestrutura ao município, capitalizou os agricultores, os quais se
tornaram grandes produtores de commodities a nível nacional (CVALE, 2018).
Neste meio século de atividades, a empresa cooperativa instalada em Palotina, C.Vale,
impulsionada pelo espírito empreendedor dos agricultores que buscaram soluções conjuntas
para resolver problemas comuns aos produtores locais na época, fomentou o cooperativismo e
cresceu, passando de 24 produtores fundadores associados em 1963, para 19.795 em 2017
(CVALE, 2018). Expandiu suas atividades para outros estados da federação e diversificou sua
participação no mercado, passando a direcionar sua atividade também para a avicultura,
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suinocultura e recentemente para a piscicultura (C-VALE, 2018), tornando-se em 2016,
conforme dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a 4ª maior cooperativa
agroindustrial do país (OCEPAR, 2018).
No entanto, com o passar dos anos e talvez sob o efeito da globalização da economia,
da industrialização e da velocidade tecnológica, o cooperativismo, com objetivo de auxílio
mútuo, alavancado pela economia solidária, necessitou ampliar sua atuação junto aos fatores
de produção dando espaço para o surgimento dos complexos agroindustriais, visando o
fortalecimento da geração de lucro, ou seja, de cunho extremamente capitalista (SINGER,
2002).
No mesmo sentido Serra (2009), verifica que o cooperativismo, alavancado pelo
marketing filosófico e publicitário, destacando a importância e a força deste sistema de
associação entre as pessoas como um caminho importante para as suas relações capitalistas de
produção e trabalho, enfrentou uma grande transformação ao ponto de, em determinadas
situações, fundir seus fundamentos cooperativistas com os de uma empresa privada comum,
devido à tênue linha divisória entre os segmentos coletivos e privados.
Para Graziano da Silva (2013), a transição do modelo cooperativista inicial para o
modelo agroindustrial não abarcou a todos, esse processo aconteceu de modo desigual, entre os
tipos de lavouras, produtos e principalmente entre os produtores,
[...] produtores menos favorecidos tiveram menos acesso às facilidades de
crédito, aquisição de insumos, máquinas, equipamentos etc., e apresentaram
graus menores de evolução, especialmente da sua produtividade. Uma
segunda característica desse processo é que ele foi profundamente excludente,
quer dizer, ele não só foi desigual como foi também excludente. (GRAZIANO
DA SILVA, 2013, p. 164-165).
Neste mesmo sentido, Mielitz Netto et al.(2010), criticam a ausência de perspectiva de
desenvolvimento rural integrado, indicando ser este o principal motivo de marginalização de
grande parcela de agricultores que sofreram apenas efeitos negativos desta modernização, tendo
que enfrentar consequências vindas do aumento da produção e da concorrência nos mercados
agrícolas. Para eles, a modernização ocorreu sem a alteração da propriedade rural e sem adequar
a estrutura de produção no sentido de promover relações menos exploratórias;
Ela não mudou a estrutura de produção no sentido de promover relações menos
exploratórias; ao contrário, agravou tais problemas. Além de beneficiar
segmentos de produtores específicos, a modernização, com o subsídio de
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ações das políticas públicas, atraiu para o campo o capital de outros setores da
economia (MIELITZ NETTO et al.,2010, p. 35).

Com isso, em 2006, um grupo de 13 agricultores, vizinhos de terras entre si, se reuniu e
após planejamento e estudo resolveram implantar no município de Palotina outra forma de
associativismo agrícola, denominado Condomínio Agrícola, como uma nova possibilidade de
otimização do sistema produtivo de suas áreas agrícolas que, por sua vez, garantiria maior
lucratividade, autonomia, liberdade comercial e ainda, de maneira isonômica, assistência
técnica e divisão dos lucros, benefícios e responsabilidades proporcionalmente à participação
de cada membro neste novo modelo de associativismo (FAEP, 2014).
Atualmente, existem quatro condomínios agrícolas em atividade no município e juntos
atendem diretamente a aproximadamente 55 produtores de soja e milho, com diferentes
capacidades produtivas entre si e que por meio desta nova forma de associativismo buscam
maior autonomia comercial e por consequência maior valorização agregada ao seu produto.
Sendo indiscutível a importância da agricultura para a sobrevivência da humanidade e
consequentemente para o desenvolvimento das nações, inegável também é o que representam
as organizações sociais para a persecução de objetivos comuns dos atores envolvidos e dos
arranjos produtivos regionais.
Deste modo, o surgimento de um novo modelo de associativismo que vem ganhando
espaço no meio rural do município de Palotina, os condomínios agrícolas, desperta a
curiosidade científica e principalmente a necessidade de estudos e pesquisas que possibilitem
responder aos questionamentos quanto ao surgimento deste modelo associativo e sua
importância para a cadeia produtiva, enquanto empreendimento agrícola.
Nesta perspectiva o presente ensaio busca apresentar os condomínios agrícolas do
município de Palotina como um novo modelo para o desenvolvimento sustentável da atividade
agrícola regional.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Com base nos objetivos propostos e de acordo com Selltiz et al. (1967, p. 63) apud Gil
(2002, p.41), esta pesquisa é considerada exploratória, pois:
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Têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que
estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de
modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao
fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a)
levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos
que "estimulem a compreensão”.

Este ensaio foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental, que, segundo
Gil (2002, p. 45) permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla.
Considerando a novidade acerca do assunto alvo, poucos trabalhos estão disponíveis, entretanto
outras fontes de publicações foram consultadas, tais como revistas, sites de internet, reportagens
gravadas, bem como a realização de trabalhos de campo no município de Palotina,
especificamente nos condomínios pesquisados.
A realização de estudo de campo “in loco”, junto aos condomínios agrícolas, contribui
para o conhecimento da realidade e da dinâmica da organização do empreendimento. Quanto
ao estudo de campo, Gil (2002, p. 53) sinaliza:
Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de
estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana.
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar
suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo.

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa que está em desenvolvimento, em
programa de pós-graduação (stricto senso) interdisciplinar em sustentabilidade, cujos
resultados parciais apontam os condomínios agrícolas de armazéns como uma estratégia recente
de organização social de agricultores no município de Palotina.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. O município de Palotina
O processo migratório que trouxe os primeiros exploradores ao que seria chamado,
posteriormente, município de Palotina, ocorreu no início da década de 1950, tendo como
principais fatores atrativos a situação topográfica da área e a extraordinária fertilidade do solo
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(REGINATO, 1979). Conforme Tomazella (2010), o município de Palotina, desde a sua
colonização em 1953, até os dias atuais, estabeleceu nas atividades agropecuárias o pilar para
o seu crescimento e desenvolvimento econômico.
Localizado no Extremo Oeste do Estado do Paraná; Microrregião de Toledo;
Mesorregião Oeste Paranaense, com população estimada de 31.564 habitantes (IBGE, 2018) e
uma área territorial estimada de 651,238 Km² (IBGE, 2017), o município de Palotina tem se
destacado, desde a década de 1980, no cenário da produção agrícola regional e também a nível
nacional (C-VALE, 2018), a tal ponto que em 1980, de acordo com Belusso (2007), devido à
alta produtividade, recebeu o titulo de Capital Nacional da Soja.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a renda
per capita do município de Palotina é de R$ 62.619,57, indicador este que o posiciona em 2°
lugar, neste quesito, dentre os 21 municípios que compõem a Mesorregião Oeste do Paraná, o
11° no Estado do Paraná e o 163° no Brasil.
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), o município de Palotina
aparece em 9° lugar entre os 399 municípios paranaenses, e, segundo dados do IBGE de 2010,
apresenta o índice IDH-M de 0,768, considerado, assim, um município de alto desenvolvimento
humano.
O município é caracterizado como “município rural”, uma vez que a dependência
econômica do município está centralizada no alto potencial da atividade agrícola desenvolvida
nele que, por consequência, conserva o veio cooperativista imbricado nas relações sociais e
econômicas e culturais.
Para Silva e Hespanhol (2005), o rural alarga sua compreensão, envolvendo também as
pequenas e médias cidades, deixando assim de ser o espaço, por excelência da produção
agrícola. O modo de ser rural se faz presente no campo e na cidade e passa a ser denominado
ruralidade, um conceito que, segundo as autoras, por estar em construção aceita a utilização de
pressupostos sintonizados ao desenvolvimento.
Para Wanderley (2001) o espaço rural em conjunto com o urbano, formando um
continuum, possibilita a dinamização do espaço local, do território, onde as particularidades de
cada um não devem ser anuladas ou diluídas, mas sim, aproximadas como uma rede de relações
recíprocas, fontes de integração e cooperação. (WANDERLEY, 2001, p. 34).
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Segundo a base de dados históricos do IPARDES (2019), o município de Palotina
apresentava, em 2017, o total de 1.253 estabelecimentos agropecuários, distribuídos em uma
área de 64.436 ha, o que representa aproximadamente 98,94% de toda a área do município.
O meio rural de Palotina é predominantemente agrícola e está centralizada no cultivo
de soja e milho que representam a base da economia do município e em conjunto com os demais
resultados da agroindústria local (setor primário) somou, em 2016, o valor de R$
711.736.574,00, aproximadamente 45% do valor adicionado fiscal produzido no município
(IPARDES, 2017).
Para Hespanhol (2007, p. 271), “a maior parte dos pequenos municípios do interior do
país é essencialmente rural e a dinâmica de funcionamento das respectivas cidades-sede é
estabelecida a partir dos espaços rurais que a circunda”.
O município de Palotina se insere neste modelo, cidade-sede e espaço rural sempre
mantiveram uma ligação umbilical com a produtividade agropecuária. Não há como referenciar
o município sem envolver questões ligadas ao setor primário e ao agronegócio.
A produção agrícola do município de Palotina tem sido, desde sempre, o alicerce para
impulsionar o crescimento econômico e desenvolvimento do município, uma vez que, quanto
mais rentável a produção rural mais encorajadora se torna a atividade, fazendo com que os
atores se sintam motivados a melhorar cada vez mais as condições de produtividade, bem estar
próprio e familiar e geração de renda, sendo que, para tanto, buscam suprir suas necessidades
junto ao comércio local, criando uma interdependência direta, social, cultural e econômica,
atraindo novos estabelecimentos comerciais, novos habitantes fortalecendo e criando novos
arranjos territoriais.
O processo de modernização vivenciado no município de Palotina desde a sua
colonização, também foi influenciado por fatores exógenos que impactaram na organização
coletiva dos produtores e direcionou a produção agrícola do município para culturas de maior
rentabilidade que proporcionariam aos proprietários de terra maiores ganhos, caso da cultura
da soja que se apresentava como sendo o produto agrícola de maior aceitabilidade no mercado
externo, e do milho que servia para o sustento das criações, alimento e fácil aceitabilidade no
mercado interno.
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Um fator bastante favorável que contribuiu para a organização coletiva dos agricultores
no município foi o fato de que a maioria dos pioneiros e colonizadores desta região eram
vizinhos ou possuíam algum grau de parentesco em suas regiões de origem, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, e que adquiriram terras no município com a mesma finalidade (REGINATO,
1979, p. 38).
A base econômica do município esta fundamentada no agronegócio e alicerçada na
cadeia produtiva da soja e do milho que exige, entre outros fatores, comprometimento,
inovação, aperfeiçoamento tecnológico e, principalmente, alto nível de investimento para
garantir a lucratividade e a manutenção da atividade no campo.

3.1. Considerações sobre o cooperativismo em Palotina
O agronegócio assume importância estratégica para o desenvolvimento do município e
da região. Destacam-se os benefícios econômicos, sociais e culturais que a cooperação,
dedicação e união, por meio da organização social, entre os atores locais representaram para o
setor primário nas últimas cinco décadas e para o crescimento econômico da região, sobretudo,
para potencializar a territorialidade do município de Palotina.
Saquet e Sposito (2008, p. 17), se referem à territorialidade como uma “estratégia que
permite influenciar ou controlar os recursos, fenômenos, relações e pessoas, e está intimamente
ligada ao modo como as pessoas usam a terra, organizam o espaço e dão significado ao lugar,
corresponde ao controle sobre uma área ou espaço.”
Para o SENAR (2011), o processo associativista entre produtores possibilita um
aprendizado contínuo de convivência e relacionamento, por intermédio da ajuda mútua e da
cooperação. Neste mesmo sentido, Macedo et al. (2014), comenta que as cooperativas são
organizações tradicionais no espaço rural e possuem a capacidade de intervir na realidade social
do meio onde atuam tendo que de dar respostas econômicas em um cenário competitivo.
De acordo com Hümmelgen (2016), o cooperativismo surge, como uma doutrina cuja
finalidade é nortear uma associação de pessoas com interesses semelhantes, a fim de
cooperarem e atingirem objetivos semelhantes.
Conforme a OCB (2018), os conceitos que dão identidade ao cooperativismo são: a) A
Cooperação, onde todos constroem e ganham juntos, o que tem mais valor são as pessoas e as
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regras são ditadas pelos associados; b) A Transformação, pois ser cooperativista é impactar não
só a própria realidade mas a de todos; e c) O Equilíbrio, ser cooperativista é crer na possibilidade
de alinhar econômico e social, individual e coletivo, produtividade e sustentabilidade. Os
cooperativistas são guiados pelos mesmos 7 princípios: 1) Adesão Voluntária e Livre; 2) Gestão
Democrática; 3) Participação Econômica dos Membros; 4) Autonomia e Independência; 5)
Educação, Formação e Informação; 6) Intercooperação; e 7) Interesse pela Comunidade (OCB,
2018).
A conjuntura histórica da colonização, da ocupação territorial e do crescimento
econômico do município de Palotina, está relacionada diretamente com a teoria cooperativista
de mútuo auxílio e união entre os atores envolvidos para a resolução dos problemas comuns.
O espírito cooperativista, baseado no princípio da “união faz a força”, sempre fez parte do
corolário da territorialidade palotinense.
Rememorando os primórdios do pioneirismo migratório do município, se verifica que
foi por meio da união entre vizinhos e parentes, movidos apenas pela certeza de contar com o
apoio uns dos outros, que, originários dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
aceitaram o desafio da migração para se estabelecerem em terras desabitadas, em região de
fronteira internacional, ainda cobertas por mata nativa e animais selvagens (REGINATO,
1979), e adquiriram lotes de terras, algumas, para não dizer a grande parte, ainda sem
documentação legal (FREITAG, 2001).
Também foi com o auxílio mútuo e a cooperação entre si que abriram as áreas por meio
da destoca, pois a mecanização agrícola ganha impulso a partir dos anos 1970 quando
aproximadamente 70% das áreas já eram ocupadas por lavouras e pastagens (REGINATO,
1979, p. 178).
O processo de ocupação e a estruturação das novas unidades produtivas,
acabaram direcionando a forma de trabalho e a escolha das atividades a serem
desempenhadas de acordo com as possibilidades da mão de obra da família,
uma vez que o trabalho era basicamente manual, e a propriedade se encontrava
em fase de “destoca” (VENDRAME, 2014, p. 48).

A história do cooperativismo, por meio de empresa cooperativa, em Palotina teve início
na década de 1960, pelas mãos de 24 agricultores, que diante das dificuldades logísticas da
época no tocante ao armazenamento, escoamento da produção, exploração dos atravessadores

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

e somadas à dificuldade de crédito e assistência técnica, se uniram e fundaram, em 1963, a
primeira cooperativa do município, contudo, somente em 1969, se iniciaram as atividades de
recebimento da produção efetivamente, sendo que o primeiro armazém foi concluído apenas
em 1970 (C-VALE, 2018).

3.2. Os condomínios agrícolas, estratégia associativa
Para Nantes e Scarpelli (2012) é somente por meio da organização dos produtores e de
ações coletivas, de forma coordenada, que eles poderão atingir de modo comum a todos seus
membros. Quanto às estratégias para empreendimentos rurais, comentam:
As estratégias que determinam o sucesso dos empreendimentos rurais estão
estreitamente vinculadas ao porte do produtor, pois, uma das razões
fundamentais para a inserção em uma cadeia produtiva é a escala de produção.
Essa escala é um dos fatores determinantes para o escoamento da produção, já
que a comercialização dos produtos é função do volume de produção
disponível (NANTES; SCARPELLI, 2012, p. 645).

A importância das ações coletivas e da organização social é fundamental para a busca
pelo desenvolvimento regional, quanto a isso, Hespanhol (2007), conclui em seu artigo sobre
“O Desenvolvimento do Campo no Brasil”:
A integração das ações, implementadas pelos diferentes órgãos públicos,
cooperativas, sindicatos, associações de produtores, organizações não
governamentais são de crucial importância para a dinamização econômica do
campo e para a consequente melhoria da qualidade de vida de seus habitantes
(HESPANHOL, 2007. p. 285).

De acordo com Olivo (2000), a origem da cooperação está diretamente relacionada ao
desenvolvimento da agricultura:
A origem de diferentes formas de cooperação está relacionada com o próprio
processo de desenvolvimento da agricultura. Muitas são criadas
espontaneamente pelos próprios agricultores, outras surgem mediante a
intervenção de agentes externos como instituições governamentais,
nãogovernamentais e agências internacionais de desenvolvimento (OLIVO,
2000, p. 43).

Diante deste paradoxo, o surgimento deste novo modelo associativo agrícola no espaço
rural do município de Palotina se destaca pela inovação e empreendedorismo de grupos de
produtores rurais locais.
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Filippi (2017, p. 20), em recente estudo buscou, como objetivo geral “analisar as
características, perspectivas e viabilidade da estruturação de Condomínios de Armazéns
Rurais, com base no estudo de armazéns já consolidados no Brasil.” Conforme a autora, quanto
à opção destes produtores por este novo modelo, comenta em seu trabalho: “Ressaltase que
neste caso, outras formas de associação não atendiam da maneira como o agricultor gostaria e
necessitava, como o cooperativismo e outros modelos (FILIPPI, 2017, p. 47).”
A importância da pesquisa científica sobre os condomínios e a escassez de literaturas
sobre o tema também foram evidenciada no estudo da autora, que relatou: “A maior parte do
material sobre esse tema foi encontrada em notícias, relatórios técnicos, reportagens televisivas
e revistas. Assim, evidencia-se a necessidade de pesquisas científicas relacionadas ao tema
(FILIPPI, 2017, p. 23).”
A definição jurídica para este modelo associativo em destaque no município de Palotina
(PR), foco do presente estudo, encontra-se explicita no Decreto n° 3.993, de 30 de outubro de
2001, que regulamenta o art. 95-A da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 196, chamada de
Estatuto da Terra.
De acordo com o art. 2º do referido Decreto, que institui o Programa de Arrendamento
Rural para a Agricultura Familiar, condomínio é definido como sendo:
I - condomínio: um agrupamento de pessoas físicas ou jurídicas, constituído
em sociedade por cotas, mediante fundo patrimonial pré-existente, com o
objetivo de produzir bens, comprar e vender, prestar serviços, que envolvam
atividades agropecuárias, extrativistas vegetal, silviculturais, artesanais,
pesqueiras e agroindustriais, cuja duração é por tempo indeterminado
(BRASIL, 2001, grifo nosso).

Segundo a FAEP (2014), este modelo de associação agrícola surge como uma nova
estratégia na redução dos custos produtivos, principalmente com o processo de armazenagem
dos grãos, o que possibilitaria ao produtor liberdade comercialização do produto armazenado
no momento mais propício, de forma a garantir melhor rentabilidade ao produtor rural. Além
destas vantagens, esta nova estratégia solucionaria um ponto de grande divergência entre os
produtores locais e os armazenistas da cooperativa, a classificação dos grãos, fator que gera
descontos muitas vezes questionáveis por parte dos produtores e com isso desvalorizam a
produção na hora da entrega na cooperativa (FAEP, 2014).
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3.3. Por dentro de um condomínio rural
Neste item, são apresentados resultados parciais obtidos por meio de trabalho de campo
realizado no mês de maio de 2019, em um dos condomínios agrícolas, objeto de estudo da
pesquisa.
O estudo de campo foi realizado com a finalidade de apresentar dados técnicos e físicos
estruturais do condomínio e teve o acompanhamento de um dos condôminos. Outros dados
também foram coletados por meio de documentos e relatórios apresentados pelo gerente do
estabelecimento.
Inicialmente, cumpre informar que a visita não obedeceu a formalidades ou
características de entrevista, uma vez que os objetivos desta não estavam direcionados,
condicionados ou relacionados a coleta de dados econômicos ou de interesse fechado do
condomínio.
O condomínio, constituído formal e documentalmente em 2014, é uma sociedade entre
pessoas físicas que se uniram com a finalidade principal de melhor comercializar seus produtos
agrícolas, em defesa de seus interesses econômicos, cujo objetivo estabelecido, de acordo com
o Regimento Interno, consiste no recebimento, a padronização, a estocagem, a limpeza e a
armazenagem de grãos e cereais, tornando o seu produto disponível para comercialização, com
isto, agregando valor ao preço dos produtos.
O empreendimento está construído em uma área de 7,26ha (sete hectares e vinte e seis
acres), possui estrutura física constituída, até o presente momento, com: Escritório
administrativo (aproximadamente 75 m²); 1 balança de entrada; 4 moegas; 1 secador (180t); 3
máquinas de pré-limpeza e limpeza; 6 silos para armazenagem de grãos com capacidade
unitária de 6.300 toneladas (105.000 sacas); 2 silos para armazenagem de grãos com capacidade
unitária de 1.200 toneladas (20.000 sacas); 1 balança de expedição, além de toda a infraestrutura
necessária para a movimentação interna dos grãos entregues, como esteiras, elevadores,
ventiladores etc.
O valor total do investimento foi orçado em R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de
reais), sendo que deste montante R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi captado em recursos
próprios e o restante, por meio de financiamento junto à instituição financeira credenciada ao
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), através do Programa para
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Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), com prazo para pagamento de até quinze anos,
com carência de até três anos.
O valor investido e financiado foi dividido em cotas, tomando como base a necessidade
de armazenagem estimada livremente por cada condômino e de acordo com a sua possibilidade
econômica e entendimento, deste modo, tanto o aporte inicial quanto o valor financiado foi
dividido proporcionalmente à capacidade total de armazenagem do condomínio (670.000 sacas
de 60kg) e entre os 18 condôminos associados. As cotas proporcionais variam entre si, sendo a
maior cota de 16% e a menor cota equivalente a 1% de direito constituído.
O condomínio está apto ao recebimento e armazenagem de milho, soja e trigo, porém
prioriza o recebimento dos dois primeiros. Não há interesse, por enquanto, no recebimento e
armazenagem de produção de terceiros não participantes da sociedade. O destino de seu estoque
é negociado junto a cooperativas, cerealistas e tradings interessadas na aquisição do produto,
sendo de total liberdade a comercialização individualizada, ou não, e a qualquer tempo, do
produto entregue e estocado pelo condômino, toda esta operação é realizada por intermédio do
gerente da unidade, que se responsabiliza por repassar todas as informações solicitadas pelos
associados além de conduzir o processo de venda, entrega e recebimento do produto na unidade.
O produto colhido é entregue diretamente no condomínio, onde após o tratamento
necessário é armazenado nos silos, neste processo o produto de um condômino é misturado ao
de outro condômino onde permanece em repouso adequado até sua comercialização final, que
deve ser realizada antes da nova colheita do produto.
Quando comercializado, a retirada do produto é realizada por conta do comprador que
providencia, por sua conta e risco, a verificação da qualidade do produto, o transporte e o frete
até o destino desejado. O condomínio apenas participa com o carregamento automatizado do
produto e o controle de pesagem de expedição.
A valorização do produto, considerando sua comercialização no período de entressafra,
onde os preços são mais vantajosos, e tendo em vista que o produtor possui o produto físico
armazenado pode agregar valor de até R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por saca de
milho e de até R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por saca de soja, conforme afirma o
gerente do condomínio em concordância com o associado anfitrião, tendo como base valores
de comercialização da safra 2016/17.
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Quanto aos custos de armazenagem, considerando todas as despesas com secagem,
aclimatação do produto, operacionalização da estrutura física do condomínio, entre outros, é
estimado em aproximadamente R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) para cada saca de milho e
R$ 1,30 (um real e trinta centavos) para cada saca de soja, num período de 6 (seis) meses de
estocagem.
O Regimento Interno do condomínio visitado prevê ainda quanto ao patrimônio e fundo
de manutenção do empreendimento que, ao entregar a sua produção, será retido de cada
associado o total de 2% dos grãos entregues que acrescidos das sobras técnicas geradas com o
armazenamento dos grãos nos silos serão utilizados para o pagamento das despesas comuns do
condomínio. Denomina-se sobra técnica ou quebra técnica a diferença entre a sobra de grãos
prevista no armazém e a sobra real verificada ao final da expedição de todo o produto na
Unidade Armazenadora, esta sobra técnica é gerada em função dos descontos realizados quando
da entrada do produto no condomínio, pois neste momento ocorre a formação de dois estoques
para o mesmo produto, sendo um estoque físico e outro estoque contábil.
[...] o estoque contábil de produto armazenado é sempre menor do que o
estoque físico, pois são praticados descontos maiores quando da entrada do
produto na unidade armazenadora, consequentemente, menor será o estoque
de produto previsto no armazém ao final do período de conservação. Assim,
as empresas trabalham normalmente com o controle do estoque contábil,
gerando uma margem de segurança para comercialização do produto estocado.
(AFONSO, et al., 2018, p. 936)

O montante, formado pela retenção na entrega somado às sobras técnicas deverão
suportar as despesas do condomínio, caso não seja possível, o restante das despesas será rateado
proporcionalmente entre os condôminos.
Quanto à taxa de desconto com impurezas, o regulamento interno estipula o total
mínimo de 1%, para todas as classificações de entrada de produto (soja, milho, trigo e outros)
que seja do condomínio. Já os descontos com umidade e secagem tomam como base as tabelas
praticadas regionalmente, escolhidas a critério da diretoria.
O tempo de carência da armazenagem é de aproximadamente 6 meses, ou seja o
condômino tem até 6 meses para realizar a comercialização/retirada do seu produto estocado,
após este período o condomínio cobra do condômino a taxa de 0,3% ao mês por saca do seu
produto estocado.
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Aos condôminos não é permitido oferecer em garantia de empréstimos particulares a
sua participação no condomínio, caso o mesmo queira se retirar da sociedade deverá comunicar
o seu desejo de maneira expressa aos demais condôminos, neste momento o condomínio passa
a ter a preferência na aquisição das cotas do desistente, no entanto caso não haja o interesse na
aquisição a cota poderá ser vendida a qualquer outro condômino interessado livremente e ainda,
o condômino somente poderá ceder ou transferir a terceiros, na parcialidade ou na totalidade
sua participação, se houver a aprovação unânime dos demais condôminos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme se verifica, no município de Palotina, desde o início de sua colonização, já
existia uma tradição em relação à organização social e coletiva dos agricultores, que se
consolidou com a fundação de uma cooperativa agrícola em 1963, hoje C.Vale, e que ao longo
de décadas tem se destacado nacionalmente por sua atividade agroindustrial.
A globalização da economia mundial exigiu maior comprometimento por parte dos
países exportadores, com isso a necessidade de agregar valor à cadeia produtiva de alimentos
se tornou estratégia para o crescimento econômico do agronegócio. Neste contexto, as empresas
cooperativas foram obrigadas a diversificar seus portfólios e consequentemente ampliar o menu
de produtos voltados para as exigências do mercado externo, com isso, agregar valor à produção
agrícola se tornou obrigatoriedade. Esse processo colaborou para a transformação das
cooperativas em grandes complexos agroindustriais, fugindo dos moldes tradicionais do
cooperativismo de outrora.
Não cabe julgar certo ou errado para esta ação, contudo, esta atitude por parte das
cooperativas, não agradou a todos e foi por meio desta inquietação “agrossocial” de alguns
produtores que surge o condomínio agrícola em Palotina. Os agricultores se reuniram,
planejaram, pesquisaram e de fato atuaram para estabelecer um novo formato associativista que
possibilitasse melhores rendimentos a jusante do plantio. Interessante destacar que nenhum dos
atores envolvidos com a formação do primeiro condomínio agrícola de Palotina (PR), o
Condomínio Agrícola Agro Cinco Mil, tinha conhecimento teórico o aprofundado de gestão
administrativa.
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O que curiosamente se verifica quanto ao surgimento dos condomínios agrícolas de
Palotina é que basicamente os mesmos motivos que levaram os pioneiros se unirem e fundarem
a cooperativa em meados da década de 1960, também foi o mesmo motivo que levou aos
agricultores estabelecerem o primeiro condomínio agrícola do município em 2006, o
descontentamento com a lucratividade da produção e a deficiência logística e de armazenagem
agrícola.
Somente com a realização de novas pesquisas sobre o tema condomínios agrícolas se
poderão aprofundar parâmetros que possibilitarão mensurar os benefícios desta inovação
empresarial agrícola. No entanto alguns bons frutos já podem ser clara e previamente
verificados dentro do contexto da sustentabilidade.
Economicamente: a melhor rentabilidade da produção é evidente, pois o produto
devidamente armazenado é estocado para a futura comercialização nos períodos de entressafra
e assim garantem maior lucratividade ao produtor.
Socialmente: a melhor valorização na venda dos produtos agrícolas fortalece a
economia local, com isso há maior empregabilidade, pois a região se torna mais diversificada
comercialmente

atraindo

novas

atividades

empresariais,

e,

consequentemente,

a

competitividade proporcionando melhor qualidade ao que se comercializa e exigindo melhor
qualificação profissional do mercado.
Ambientalmente: a satisfação com a rentabilidade da produção cria a motivação por
parte do agricultor que buscará manter as condições ambientais de manejo dos recursos naturais
de modo saudável, pois como se sabe a abertura de novas áreas no município é impossível
sendo assim resta zelar e proteger adequadamente o ambiente que se vive.
Algumas reflexões merecem destaque quanto ao estudo de campo “in loco”:
Verificou-se o cuidado com as práticas de armazenagem dos produtos, o respeito mútuo
entre os condôminos e o zelo pelo patrimônio. A visita técnica foi realizada de maneira bastante
harmônica, de modo bastante informal com o intuito de coletar informações necessárias para
as análises. Nos diálogos foi perceptível a satisfação e o orgulho no desempenho das atividades,
tanto por parte do gerente quanto por parte do condômino.
A prática diferencial do condomínio, segundo o gerente, é o controle do fluxo de
recebimento em equilíbrio com o fluxo da secagem do produto, este processo, segundo ele, se
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traduz numa melhor qualidade do produto armazenado, pois o tempo entre a colheita, o
recebimento na unidade e o armazenamento no silo são reduzidos, evitando que o produto tenha
que permanecer na carroceria do caminhão aguardando para ser manuseado causando percas e
deterioração.
Atualmente existem em atividade no município outros três condomínios agrícolas,
sendo eles: Condomínio Agrícola Agro Palotina, com 14 associados; Condomínio Agrícola Rio
Açu, com 18 associados e Condomínio Agrícola Agro Paraíso, com 8 associados, que
motivados pela ideia pioneira do primeiro condomínio estabelecido, em 2006, o Condomínio
Agrícola Agro Cinco Mil, com seus 13 associados, buscaram informações e orientações para
suas instalações, e servem de referência na região, para a futura implantação de outros
condomínios em municípios vizinhos.
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Resumo
O texto discorre diante das diversidades étnicas, interculturais e desigualdades, de pesquisa em
curso, aspectos das lutas e protagonismos aos direitos fundamentais do acesso à terra originária,
organização social dos povos indígenas e se essas demandas vêm sendo respeitadas e
asseguradas pelos governos nacionais e organismos latino-americanos. O estudo delimita-se
pelo caráter exploratório, teórico interdisciplinar, com abordagem qualitativa e resultados
preliminares. Problematiza, os persistentes e agravantes embates históricos, políticos e culturais
gerados por modelos hegemônicos de processos de desenvolvimento neoliberal e coloniais
excludente, dos que não produzem e consumem em padrões do capital dominante - os povos
tradicionais e indígenas. Violações que demandam rupturas de paradigmas, mudanças
estruturais e de políticas públicas interculturais que reconheçam às diferenças dos povos
indígenas, saberes, proteção à sustentabilidade e os direitos territoriais.

Palavras-chave: Direitos; Desigualdades; Território; Cultura; Conflito.
Resumen
El texto discurre ante las diversidades étnicas, interculturales y desigualdades, de
investigación en mito, aspectos de las luchas y protagonismos a los derechos fundamentales
del acceso a la tierra originaria, organización social de los pueblos indígenas y si esas
demandas vienen siendo respetadas y aseguradas por los gobiernos nacionales y organismos
latinoamericanos. El

estudio se delimita

por

el

carácter

exploratorio,

teórico

interdisciplinario, con abordaje cualitativo y resultados preliminares. En el caso de los pueblos
indígenas, los pueblos indígenas y los pueblos indígenas y los pueblos indígenas, como los
pueblos indígenas y los pueblos indígenas. Violaciones que demandan rupturas de paradigmas,
cambios estructurales y de políticas públicas interculturales que reconozcan a las diferencias
de los pueblos indígenas, saberes, protección a la sustentabilidad y los derechos territoriales.
Palabras clave: Derechos; Desigualdades; Territorio; Cultura; Conflicto.
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1.

NOTAS

INTRODUTÓRIAS

À

CRÍTICA

DOS

DISCURSOS

DE

DESENVOLVIMENTO E INTERCULTURALISMO
Identifica-se, através do movimento histórico da sociedade latino-americana, com
aproximação a sociedade brasileira e aos objetivos da pesquisa: Os direitos dos povos indígenas
na América Latina: avanços e desafios na garantia dos direitos humanos – II Fase, com as
investidas (neo)desenvolvimentistas, (neo)liberais e da transnacionalização excludente dos
mercados providos pela produção capitalista de mercadorias e capitais, que um dos maiores
desafios que a América Latina enfrenta em sua busca pela igualdade é a inclusão dos direitos
humanos, dentre eles, dos direitos dos povos indígenas entre as prioridades das políticas
governamentais e reconhecimento das relações humanas, meio e utopias.
Em breve retomada histórica, a afirmação dos direitos humanos fez-se presente e de
forma profunda em suas imbricações, às lutas libertárias construídas ao longo dos séculos pelos
oprimidos e vitimados para alcançar projeções maiores a humanidade. Sob essa perspectiva,
Carbonari (2007) faz uma leitura da situação em perspectiva dos direitos humanos no Brasil, e
que ampliamos aos propósitos de situarmos estágios complexos e difíceis em suas perspectivas
na América Latina. Ciente dos limites de reconstruir trajetórias históricas da luta e de contribuir
no debate e necessário avanço de reconhecimentos.
Sob a retomada histórica, Carbonari (2007), descreve que o núcleo dos direitos humanos
se radica na construção de reconhecimento, o que implica na constituição de um processo de
criação de condições de interação e de multidimensionalização das relações do humano, o meio
e as utopias.
Afirma-se por meio da luta permanente contra a exploração, o domínio, a vitalidade, a exclusão e todas as formas
de apequenamento do humano. É a luta permanente pela emancipação e pela
construção de relações solidárias e justas. Por isso, a afirmação dos direitos humanos
sempre esteve – e continua – profundamente imbricada às lutas libertárias construídas
ao longo dos séculos pelos(as) oprimidos(as) e vitimados(as) para abrir caminhos e
construir pontes de maior humanidade. Isso porque a realização dos direitos humanos
é um processo histórico, assim como é histórico seu conteúdo (CARBONARI, 2007,
p. 20).

Caracterizada hegemonicamente como um continente territorial subdesenvolvido, os
desafios para a América Latina são maiores na construção, no enfrentamento e implementação
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de políticas públicas, com ações em esferas governamentais e não governamentais, na garantia,
acesso e respostas aos direitos humanos, longe de serem universais, equitativos e democráticos,
dada sua situação de submissão econômica e política a nível global. A exclusão social é marca
histórica do processo de desenvolvimento implementado em países latinoamericanos, e as
estratégias para superá-las tem, de regra, propostos para as sociedades a saída via crescimento
econômico.
Para a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), segundo
documento síntese intitulado “Os povos indígenas na América Latina: avanços na última década
e desafios pendentes para a garantia de seus direitos”, de 2015, nas últimas décadas a América
Latina experimentou dinâmicas diferenciadas e com traços heterogêneos segundo os países, de
avanços, desafios e limites em seu processo de desenvolvimento econômico e social, sobretudo,
quanto ao crescimento econômico, na redução da pobreza e nas melhorias importantes em
diversos indicadores sociais. Contudo, faz-se prudente avaliar e compreender que
[...] os povos indígenas integram precisamente os coletivos mais desfavorecidos, como resultado de complexos
processos sociais e históricos iniciados há mais de 500 anos, que foram estabelecendo
práticas discriminatórias persistentes até o presente e implicaram uma desapropriação
sistemática de seus territórios, com graves consequências para seu bem-estar (CEPAL,
2015, p. 5).

Um processo histórico, político, cultural, social e econômico contextualizado,
acompanhado de reflexão e visão crítica do desenvolvimento e com o crescente convencimento
de que este deve se concentrar na igualdade com uma perspectiva de direitos na América Latina.
Supõe enfrentar as desigualdades que persistem na região, em particular aquelas que afetam os
povos indígenas em suas condições de dignidade humana, os quais permanentemente foram
excluídos e discriminados. E que, essencialmente, implica garantir o igual desfrute dos direitos
humanos das pessoas indígenas e, ao mesmo tempo, o direito a serem coletivos diferentes. Temse aí, o indicativo de que se deve concretizar que neste início de século XXI uma caminhada
“com o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e seu inegável protagonismo nas
agendas nacionais e internacionais” (CEPAL, 2015, p. 122).
Para Gómez Hernández (2014), é preciso descolonizar o desenvolvimento desde o
planejamento participativo à interculturalidade na América Latina. O que dependerá, dentre
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outras ações, iniciativas e estratégias entre sujeitos iguais e solidários, de intervenções sociais
de novas narrativas, de modos de pensar e de trabalhar. De rupturas de bases institucionais e
conformadas por organismos internacionais, agências de ajuda, sediadas em quase todos os
países do mundo, universidades, centros educacionais dedicados à formação de profissionais e
técnicos, centros de pesquisa, sistemas de planejamento e experiência de desenvolvimento a
nível rural e urbano, dá conta da implantação que teve este paradigma do século XX ao século
XXI.
No enfoque do estudo de Gómez Hernándes (2014), a interculturalidade não se retrata
em slogam, num campo de estudo ou em um mecanismo. Tem a perspectiva de aguçar o
desenvolvimento para reconfigurar sua hegemonia, via postura de enfrentamento ao domínio
do projeto civilizatório ocidental, embutido nas áreas mais remotas da vida, expressas em
nossas relações humanas e em todas as formas de vida da planetária, que excluiu, subalternizou
e necessariamente incluiu milhões de seres humanos em um padrão único de vida chamado
desenvolvimento. A interculturalidade é um exercício crítico e requer um diálogo intercultural.
Toma como ponto de partida que as culturas não são estáticas nem herméticas e a longo do
tempo e supõe um entrelaçamento cultural manifestado em formas mutiplas culturais e de
práticas humanas.
Este entrelaçamento é aqui compreendido como parte integrante do Estado, pois se
mostra e efetiva no seu contexto, que para Gramsci segundo Mendonça (2014) se torna um
Estado com instituições e aparelhos voltados a hegemonia. Segundo Moraes (2010, p. 54) na
compreensão de Gramsci, a hegemonia
pressupõe a conquista do consenso e da liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes
sobre as outras. Além de congregar as bases econômicas, a hegemonia tem a ver com
entre choques de percepções, juízos de valor e princípios entre sujeitos da ação
política.

Para este autor a hegemonia não pode ser compreendida apenas como coerção, pois está
relacionada, normalmente, a serviço do Estado, manifestando-se em “convicções, normas
morais e regras de conduta, assim como a destruição e a superação de outras crenças e
sentimentos diante da vida e do mundo” (GRAMSCI, 2002, p. 65, apud MORAES, 2010, p.
57).
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O contrário manifesta-se quando os interesses do Estado são reduzidos focando-se nos
interesses “das classes subalternas e frações dissidentes da burguesia [...] que com elas se
solidarizam e se aliam no enfrentamento das classes dominantes e dirigentes”, ou seja, colocase
em xeque o que se acreditava como ideal hegemônico do Estado. Para Gramsci (1999, p. 314315 apud MORAES, 2010, p. 73) nessa relação de enfrentamento de ideal hegemônico e de
interesses das classes dominantes e dirigentes ocorre a contra hegemonia, cuja ações se tornam
“instrumentos para criar uma nova forma ético-política”, cujo objetivo é o de “denunciar e
tentar reverter as condições de marginalização e exclusão impostas a amplos estratos sociais
pelo modo de produção capitalista” (Idem, Ibidem, p. 73). Na aproximação do estudo e do
debate fundamentado, a questão indígena torna-se uma questão política e não só multicultural.
Assim, o multiculturalismo se faz presente também nas relações dos estados
latinoamericanos com os povos indígenas, e como forma contrahegemonica na crença em
relação a estes povos e sua relação com o território, a terra e ao ambiente e a política. Gómez
Hernándes (2014, p. 123) sustenta que, ao tematizar o diálogo intercultural, é necessário
compreender que “o intercultural não é simplesmente uma ação de intercambio ou
complementaridade, contudo implica uma revisão crítica das práticas culturais e dos contextos
que impactam”.
A interculturalidade refere-se ao contato e intercambio entre culturas em termos
equitativos; em condições de igualdade, e que não deveriam ser pensados simplesmente em
termos étnicos senão a partir de relações, comunicações e aprendizados permanentes entre as
pessoas, grupos, valores, tradições, lógicas e racionalidades distintas, orientados a gerar,
construir e propiciar um respeito mútuo, um desenvolvimento pleno de capacidades dos
indivíduos e coletivos, acima das suas diferenças culturais e sociais.

2. OS POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA: LUTAS E PROTAGONISMOS
NO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS
Os direitos humanos estão presentes na sociedade moderna, mas as primeiras iniciativas
de garantias, que podem ser compreendidas como início ou criação dos mesmos, datam do
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século XIV e com o avanço do capitalismo na sociedade os direitos humanos acabam sofrendo
retrocessos, este modo de produção acentuou as diferenças sociais e/ou desigualdades, contudo
a população organiza-se e inicia revoluções, revoltas e toda a sorte de movimentos em prol de
seus direitos, havendo um avanços significativos na garantia destes, voltando nosso olhar aos
direitos humanos da população indígena na América Latina, estes tem se mostrado tímidos em
relação as garantias legais e execução destas legislações.
(BOBBIO, 2004).
A situação atual dos povos indígenas na América Latina só pode ser compreendida
como o resultado histórico do processo de invasão e colonização, o qual começou com a
chegada dos europeus ao território latino americano, momento no qual foram expulsos dos
territórios que habitavam, de seus espaços de reprodução social e cultural e também de sua
própria cultura, cosmovisões e modos de vinculação com a natureza, que extrapolam a
compreensão do mundo ocidental (CEPAL, 2015).
Esta invasão significou o início da perda da soberania e identidade sobre seus territórios
e o seu agravamento num ciclo excludente de direitos à diferença e de extensa duração histórica,
política, cultural, social, territorial e ambiental, perdurando até os dias atuais. Sabemos que não
foi somente pelos interesses econômicos dos países europeus, vivendo a revolução industrial
responsável pelo despovoamento de seus históricos habitantes, mas também a carga de doenças
que os europeus trouxeram em seus corpos e que dizimaram gravemente as populações
originárias (CEPAL, 2015).
Denevan (1976 apud CEPAL, 2015) estima que na época dos primeiros contatos com
europeus viviam 57,3 milhões de indígenas em todo o continente, dos quais 47 milhões
habitavam nos países hoje denominados latino-americanos. No entanto, estima-se que 130 anos
depois essa população havia diminuído em 90% e que a população indígena do Caribe quase
foi exterminada em menos de meio século.
De acordo com dados da CEPAL (2015) na América Latina, existem mais de 800 povos
indígenas, com uma população próxima de 45 milhões, caracterizada por sua ampla diversidade
demográfica, social, territorial e política, desde povos isolados até sua presença em grandes
assentamentos urbanos. Nas primeiras décadas do século XXI os países da América Latina
experimentaram, com avanços e tensões, o aprofundamento das suas democracias, processo
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acompanhado de reflexão e visão crítica do desenvolvimento, dado o crescente
“convencimento” de que este deve concentrar-se na igualdade com uma perspectiva de direitos.
Isto supõe o reconhecimento das diversidades emergentes e enfrentar as desigualdades
que persistem na região, em particular aquelas que afetam os povos indígenas, os quais sempre
foram excluídos e discriminados. Implica também em garantir o igual desfrute dos direitos
humanos das pessoas indígenas e, ao mesmo tempo, o direito a serem coletivos diferentes. Este
século se inicia com o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e seu inegável
protagonismo nas agendas nacionais e internacionais.
Para a CEPAL (2015), junto com isso, conjugam-se os conhecimentos ancestrais,
inovações e práticas tradicionais dos povos indígenas para a conservação e a utilização
sustentável da diversidade biológica, assim como o desenvolvimento das diferentes
modalidades coletivas das economias indígenas, que oferecem uma oportunidade valiosa para
a construção de um novo paradigma do desenvolvimento, baseado em uma mudança estrutural
rumo à igualdade e a sustentabilidade. É fundamental o reconhecimento da contribuição dos
povos indígenas nos desafios que traz consigo o porvir de uma América Latina soberana.
Dada à dimensão étnica e populacional, soma-se a isso grande diversidade de demandas
por políticas sociais. Além disso, outro fator importante a ser destacado, é o crescimento
econômico em detrimento da alta dependência aos recursos naturais e as regras do mercado
transnacional, demandando ações de proteção do direito à natureza e ao meio ambiente. Todo
esse processo econômico e político de crescimento afeta diretamente o modo e sentidos de vida
dos povos indígenas em toda a América Latina, violação e desafios pendentes de garantia
equitativa dos direitos humanos, compreendendo que, a territorialidade dos indígenas depende
efetivamente da preservação desses recursos naturais, bem como a demarcação de suas terras
(CEPAL, 2015).
À luz dos direitos humanos, a inclusão social – sinônimo de enfrentamento das
desigualdades, segundo Carbonari (2007, p. 55), “exige uma abordagem que preserve a
diversidade e a promova, gerando espaço para a criatividade popular se desenvolva e ganhe
lugar”. Implica em enfrentar de forma efetiva e resolutiva a concentração da propriedade e da
riqueza, quer seja da terra rural quanto urbana; com expressiva “ampliação da oferta e do acesso
a serviços públicos universais e de qualidade que sejam efetivados como políticas públicas de
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atenção aos direitos humanos”. Isso é, “[...] até porque construir uma cultura de direitos
humanos é reconstruir relações – superar a „in-diferença‟ – e abrir espaços de diálogos
humanos em vista de maior humanização” (CARBONARI, 2007, p. 57).
No ano de 2010, segundo dados da CEPAL (2015), a América Latina possuía uma
população 45 milhões de pessoas. Observa-se no Quadro 1 a diferença de população indígena
em cada país e percentis comparado a polução geral destes países.
Quadro 1. América Latina (17 países): população indígena segundo censos e estimativas, em
torno de 2010 (mm números e percentagens).
População
População
Percentagem de
País e ano do censo
total
indígena total
população indígena
Resultados
Argentina, 2010
955 032
2,4
Brasil, 2010
896 917
0,5
Chile, 2012 a
1 805 243
11,0
Costa Rica, 2011
104 143
2,4
1 018 176
7,0

Equador, 2010
México, 2010 b
Panamá, 2010
Paraguai, 2012 c
Uruguai, 2011 d
Venezuela (República
Bolivariana da), 2011
Bolívia (Estado Plurinacional da)
Colômbia
El Salvador
Guatemala

16 933 283
417 559
112 848
76 452
724 592

15,1
12,3
1,8
2,4
2,7

Estimativas 2010 e
6 216 026
1 559 852
14 408
5 881 009

62,2
3,4
0,2
41,0
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Honduras
Nicarágua
Peru f
Total

29 272 000

536 541
518 104
7 021 271
44 791 456

7,0
8,9
24,0
8,3

a

Embora estes sejam os resultados do Censo 2012 no Chile, devido a seus problemas de qualidade, o governo
atual não o considera oficial. Cabe assinalar que a Pesquisa de Caracterização Socioeconômica Nacional (CASEN)
registrou 8,1% de população indígena em 2011. b Já que a pergunta sobre pertencimento étnico no México foi
aplicada à população com mais de três anos, atribuiu-se a condição indígena aos menores de três anos quando o
chefe de família ou seu cônjuge se declarava indígena.
c
Corresponde aos resultados preliminares do Censo Indígena no Paraguai. Falta somar a população
indígena captada no Censo Geral, ainda não disponível.
d
No Uruguai, a pergunta sobre reconhecimento de ascendência com categorias de resposta múltiplas
produz um total indígena de 159.319 pessoas. e Para estes países ainda não se dispõe de resultados censitários da
década de 2010. Portanto, tomamos as percentagens de população indígena derivadas do último censo disponível
e aplicamos à população total estimada de 2010, com base nas estimativas de população elaboradas pelo Centro
Latino-Americano e Caribenho de Demografia (CELADE) - Divisão de População da CEPAL (CEPAL, 2013b).
f
Como o Censo 2007 do Peru incluiu somente o idioma materno, estimou-se a população indígena com o seguinte
critério: quando o chefe de família ou seu cônjuge declarava um idioma indígena, todos os membros da família
foram considerados como indígenas. Fonte: Adaptado de CEPAL (2015).

Esse demonstrativo nos leva a pensarmos que essa população e suas temáticas precisam
ser respeitadas e levadas em conta na elaboração e efetivação democrática, participativa e
permanente de políticas públicas específicas pensadas a partir de suas realidades e necessidades
étnicas, sociais, econômicas e políticas (CEPAL, 2006 apud URQUIDI, TEIXEIRA e LANA,
2008).

3. AS DEMOCRACIAS DEFICITÁRIAS E DESIGUALDADES PERSISTENTES NA
AMÉRICA LATINA: AVANÇOS E DESAFIOS AS LEGISLAÇÕES PARA A
TEMÁTICA INDÍGENA
Segundo o documento da CEPAL intitulado „La matriz de la desigualdad social en
América Latina‟, “Una de las dimensiones más expresivas de los altos niveles de desigualdad
en América Latina y el Caribe es la brecha en los niveles de desarrollo de diferentes localidades
dentro de cada país” (CEPAL, 2015, p. 61). O que evidencia imprescindível atenção e
preocupação em relação aos diferentes níveis de desenvolvimento no continente e fragilizações
quanto a sustentação de processos democráticos e equitativos de acesso à efetivação de direitos,
dentre eles, a interculturalidade, pois o mesmo apresenta “Territórios ricos e territórios pobres”
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(CEPAL, 2015, p. 62). Tendo em vista que o território é considerado “[...] uno de los ejes
estructurantes de las desigualdades sociales, porque tiene un peso determinante sobre la
magnitud y reproducción de estas en distintos ámbitos del desarrollo social” (CEPAL, 2015, p.
62).
Contudo, nas últimas décadas, segundo dados das Nações Unidas/CEPAL (2015)
voltados aos povos indígenas, a América Latina experimentou, sob diferentes ângulos, traços
heterogêneos segundo os países e velocidades, significativos progressos em seu
desenvolvimento econômico e social, na redução da pobreza e nas melhorias importantes em
diversos indicadores sociais.
No entanto, enfatiza que estes avanços encontram limites, seja para se sustentar ou
expandir, e que a região deve necessariamente enfrentar os conflitos e desafios pendentes que
representam o fechamento das brechas provocadas pela heterogeneidade estrutural, e que
envolve a vulnerabilidade externa e a persistência de altos níveis de desigualdade. Os povos
indígenas integram os coletivos mais desfavorecidos como resultado de complexos processos
sociais, históricos e políticos hegemônicos iniciados há mais de 500 anos – isso é, foram-se
“estabelecendo práticas discriminatórias persistentes até o presente e implicaram uma
desapropriação sistemática de seus territórios, com graves consequências para seu bem-estar”
(CEPAL, 2015, p. 5).
No quesito desenvolvimento os povos indígenas também são desrespeitados, pois em
busca de terras e de recursos naturais para a manutenção do modo de produção capitalista, as
terras indígenas foram invadidas e seus recursas naturais brutalmente reduzidos, fazendo com
que estes mudassem sua relação com o ambiente e o modo de produção ao qual estavam
habituados, no qual o impacto ambiental era baixo, levando esse povo a enfrentar dificuldades
em relação a sua “sobrevivência e autosustentabilidade” (SILVA, 2006, p. 124).
Neste sentido, segundo Gómez Hernández (2014, p. 131–132), os povos ocidentais
estão submetidos a colonialidade do desenvolvimento, contudo para a autora, surgem outros
discursos que buscam o direito de viver a vida sob outras concepções 690 . Afirmando que
“Surden desde dentro y en los márgenes del desarrollo y la modernidad, se nombran a modo de

690

Tradução livre feita pelos autores.
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buen vivir, comunalidad, vivir bien o estar bien”. Para tanto a autora destaca que se faz
necessário se descolonizar o desenvolvimento e perceber-se outras formas ou sentidos de vida,
sendo preciso então (idem. p. 131) que “replantean categorías del paradigma como necesidades,
producción, trabajo, calidad de vida y principalmente, la pobreza, porque, esta ha servido para
seguir con el capitalismo y la modernidad en todo el mundo”.
No Brasil, de acordo com dados do documento Desenvolvimento Sustentável na
América Latina e no Caribe: Seguimento da Agenda das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Pós-2015 e Rio+20 (NAÇÕES UNIDAS, 2013, p. 63), “[...] a pobreza em
2011 representava 5,8%, enquanto a população vulnerável se elevava a cerca de 19% da
população total”. Dentre deste percentil também está incluída a população indígena, conforme
CEPAL (2015, p. 65).
Los territorios que presentan mayores niveles de pobreza (más del 70% de su
población) son las comarcas indígenas de Panamá, Lempira (Honduras), Amazonas
(República Bolivariana de Venezuela), la región norte en Guatemala, Chocó
(Colombia) y Chiapas (México). Ellos son, además, territorios con gran presencia de
población indígena. Esto último constituye un ejemplo del entrecruzamiento de las
desigualdades analizadas en este documento. Como se verá al final de esta sección,
otro ejemplo del entrecruzamiento entre las características étnicas y raciales de la
población y los territorios puede observarse en el caso de los afrodescendientes en el
Brasil.

A nova agenda de desenvolvimento afirma ser necessário “um enfoque
multidimensional, para enfrentar o desafio à pobreza e reconhecer que esta depende do nível
de desenvolvimento de cada sociedade”. Este mesmo documento (idem, p. 59) traz como um
de seus objetivos principais “a luta contra a pobreza” (NAÇÕES UNIDAS, 2013, p. 60), na
América Latina e Caribe visto a proporção e incidência desta nessa região.
Essa pobreza da população indígena fica evidenciada no texto de Tauli-Corpuz (2004,
p. 85), quando ela traz dados das Nações Unidas, o qual apresenta informações que demonstram
que “os povos indígenas, que compõem cerca de 5% do total da população mundial,
correspondem a 15% das pessoas que vivem em situação de pobreza no mundo e representam
um terço da população mundial rural extremamente pobre” (NAÇÕES UNIDAS, 2009, apud
TAULI-CORPUZ, 2004, p. 85).
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Segundo a CEPAL (2016, p. 65) os maiores níveis de pobreza “más del 70% de su
población” estão “son las comarcas indígenas de Panamá, Lempira (Honduras), Amazonas
(República Bolivariana de Venezuela), la región norte en Guatemala, Chocó (Colombia) y
Chiapas (México). O documento destaca que estes “son territorios con gran presencia de
población indígena” (Idem, p. 65).
De acordo com Tauli-Corpuz (2004, p. 84) nesse contexto de desenvolvimento
existente, o povo indígena também sofreu a violação de outros direitos tais como, “[...] o direito
a suas terras, territórios e recursos, o direito à subsistência tradicional e os direitos culturais,
[...]”.
Este demorado processo de reivindicação e reconhecimento dos direitos dos povos
indígenas foi “lento e gradual ao longo do século XX [...]”, segundo Urquidi, Teixeira e Lana
(2008, p. 202) tendo como destaque em relação a ações formais, voltadas a legislações
indígenas, datam de 1940, e ainda para estes autores, tendo avanços mais significativos por
volta do ano de 1957, quando a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que reconhece
por meio do convenio 107 “adotou diversas proposições de caráter obrigatório para os países
signatários, tendo como objetivo orientar as ações dos governos em matéria indígena [...]”.
Reconhecem-se assim pela primeira vez os direitos coletivos dos povos indígenas, como o
direito a propriedade da terra.
Esse documento serviu como base para alguns avanços constitucionais em diversos
países da América Latina. De acordo com Marés (2003) a Colômbia, em 1991, incorporou em
sua Constituição a diversidade étnica e cultural. O México em 1992 assumiu oficialmente sua
composição multicultural. O Paraguai, no mesmo ano, se auto intitulou como país bilíngue. Um
ano depois o Peru aprovou as línguas indígenas como oficiais e, em 1994, a Bolívia incorporou
na Constituição o caráter pluriétnico do país.
O direito a propriedade e posse da terra, dada a relação que estes têm com a terra,
também foram garantidos nesse documento, entendendo-se inclusive as terras que não sejam
ocupadas especificamente ou unicamente por eles, junto com a efetivação do direito a posse da
terra vem à garantia da preservação e no caso do povo indígena porque não a recuperação da
sua identidade cultural.
No que tange aos direitos humanos da população indígena a Política Geral dos Povos
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Indígenas e tribais destaca em seu artigo 3º que “Os povos indígenas e tribais desfrutarão
plenamente dos direitos humanos e das liberdades fundamentais sem qualquer impedimento ou
discriminação” (OIT, 2011, p. 16).
A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), propõe
o direito desses povos à livre determinação, permitindo assim que estes resguardem suas
instituições dentre outras políticas, sociais culturais, podendo ainda participar das demais
instituições do Estado se for de sua vontade.
Outros marcos, ratificados pelos países latino americanos como por exemplo o informe
publicado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos denominado „Derechos de los
pueblos indígenas y tribales sobre su tierra ancestrales y recursos naturales: Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos‟ (2010), são de grande
importância na luta pela manutenção e ampliação dos direitos humanos em prol da dignidade
dos povos indígenas, neste documento fica claro que os direitos ao território dos povos
indígenas e tribais se baseia no artigo 23 da declaração Americana dos direito e deveres do
homem, e no artigo 21 da convenção Americana sobre os direitos humanos, apesar de que
conforme o documento nenhum destes artigos “se refiere expresamente a los derechos de los
pueblos indígenas o tribales [...]” (CIDH, 2010, p. 3).
Mas a interpretação dada a este pela Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana (CIDH), protegem os direitos destes povos aos seus territórios,
consequentemente protegem o acesso a outros direitos pois pela posse de seus territórios estes
podem ter acesso aos direitos de saúde, direitos trabalhistas, liberdade cultural e religiosa,
direitos econômicos e sociais e, portanto, a vida, cabendo desta forma a cada estado da América,
garantir os direitos humanos aos povos indígenas e tribais em condições de igualdade a demais
população (CIDH, 2010).
Em meados do século XX, com os processos de colonização na Amazônia e outras
“zonas periféricas” da região teve lugar um segundo ciclo de desterritorialização dos povos
indígenas, com graves consequências sobre suas condições de vida, pois sem o território
perdem a cultura alimentar, de produção, o direito de comercializar produtos específicos de sua
cultura, contribuindo para agravar as mazelas e condições de vida desse povo, ao invés de
alavancar a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas (TAULI-CORPUZ, 2004).
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Ainda conforme Tauli-Corpuz (2004), outro fator que acaba por influenciar para a não
melhoria qualidade de vida dos povos indígenas, ou contribuir de forma ínfima são as politicas
públicas, como saúde, educação e a própria questão da demarcação de suas terras, dentre outras
que de modo geral não comtemplam toda a população que delas necessitam, e deixam ainda
mais a desejar no atendimento aos povos indígenas, por se encontrar em regiões de difícil acesso
como os povos cujos territórios compõem a região da Amazônia.
Ainda segundo a relatora especial das Nações Unidas sobre os direitos dos povos
indígenas, Victoria Tauli-Corpuz (2016, s/p) “Enquanto a população indígena no Brasil é
relativamente pequena, os desafios que ela enfrenta, no momento, são imensos”. Sobretudo, em
consequência do aumento do grau de dificuldade de acesso a serviços essências para melhoria
e garantia de qualidade de vida desta população, embora se reconheça que a qualidade de vida
do povo indígena precisa ser compreendida e definida por eles, pois se prevê o direito e o
respeito as diferenças. Nesse sentido, dá-se o chamamento para
“[...] o cuidado de promover o respeito a valores culturais e a práticas sociais distintas,
evitando intervenções que fragilizem a regulação social tradicional destas
comunidades, exige um amplo trabalho de qualificação técnica da intervenção, assim
como uma adequada capacitação e composição técnica” (BRASIL, 2007, s.p).

Assim é preciso ouvi-los e respeitar sua cultura e diferenças, e isso somente estará a
contento quando este povo o considerar como verdade, sendo necessária uma articulação dessas
politicas, com as políticas especificas dos povos indígenas, como a garantia do território de
origem deste povo, bem como a garantia seus direitos efetivamente é que será possível atingir
a qualidade de vida, desta população e o respeito a suas peculiaridades.

4. O DIREITO À TERRA E AO TERRITÓRIO AOS POVOS INDÍGENAS
O avanço do modo capitalista de produção e consumo afetou também a forma de
apropriação e a relação com a terra. E no caso das Américas essa relação afetou diretamente a
população indígena, originaria deste continente e, portanto, detentores do direito a posse ao uso
da terra americana.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Contudo, com a chegada dos europeus no continente, os índios foram de forma brutal
destituídos dos seus direitos à terra, alojados para o trabalho escravo em detrimento do
enriquecimento do europeu ou do homem branco, sendo lesados em seus direitos à posse e uso
dos solos, água e demais bens, enfim foram excluídos como seres humanos e seres de direitos,
ficando a margem do processo de desenvolvimento sócio tecnológico e também legal.
Pode-se destacar com base nos estudos realizados, que os povos indígenas, desde o
descobrimento das Américas, sofreram violações diversas de seus direitos como indígenas e
como seres humanos, infligidas pelo modelo de desenvolvimento e segundo Tauli-Corpuz
(2004, p. 84) essa violação se deu especialmente em relação ao direito a autodeterminação e,
sem esta, os povos indígenas perdem seu empoderamento sociocultural e financeiro e seu
direito à propriedade da terra ou a demarcação de suas terras para desta forma manter sua
dignidade humana.
Uma questão relacionada à tradição de alguns povos indígenas é a mobilidade destes
dentro do país e/ou território, sendo essa uma questão que dificulta o direito à demarcação de
terras no Brasil, pois uma parcela da população entende como não sendo deles, devido ao fato
eles não fixavam residência em uma localidade específica, o que ocorria por causa da relação
deste povo com a natureza e o uso e exploração dos recursos para a manutenção da vida e da
biodiversidade.
A Constituição Federal (1988, p. 133) reconhece o povo indígena como parte da nação
e com direitos a posse de terra originaria, ou seja, a terra que era habitada por eles quando os
portugueses aqui chegaram, contudo hoje se considera estas onde há evidencias da habitação
deste povo, sendo um dos critérios para essa configuração e direito a existência de cemitérios
indígenas nessa extensão territorial, conforme o artigo 231, “São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens”.
Para a garantia do direito e a terra ao povo indígena, neste mesmo artigo (BRASIL,
1988, p. 133) em seu paragrafo 2o prevê que “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes”. Assim, tem-se a prerrogativa legítima segundo o artigo
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232 da nossa carta constitucional, a qual afirma que “Os índios, suas comunidades e
organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”, ou seja, a luta pela
demarcação das terras indígenas e sua posse é legitima e inquestionável.
Os povos indígenas têm o direito legal e moral de possuir a sua terra, tê-la demarcada,
viver nela e dela manter sua cultura alimentar, econômica, religiosidade com seus cultos e
rituais próprios, enfim, preservando hábitos e costumes que fazem parte de sua origem, para o
que é imprescindível o acesso à terra e aos direitos humanos, principalmente o direito à
diferença. Conforme a Comissão Guarani Yvyrupa (2017), o direito à terra está diretamente
relacionado “aos direitos a existência em condições dignas, à alimentação, à agua, à saúde, à
vida, à honra, à dignidade, [...] e à liberdade de movimento e de residência dos povos indígenas
[...]”, portanto, estes povos lutam por assegurar um modo de vida com outras temporalidades e
protagonismos que reiteram direitos diferenciados, demarcadas por tradição e pelas forças da
natureza.
No Brasil, observa-se intensos e permanentes conflitos por disputa de terras e violação
de direitos a autodeterminação, da promoção e proteção dos saberes culturais
tradicionais/nativos, do direito à etnicidade, à identidade, à educação escolar diferenciada, da
atenção à saúde indígena, da possibilidade do cultivo e práticas alimentares culturais, dentre
outras negações e violações de garantia de acesso aos serviços das políticas públicas e de
insustentabilidades de demandas próprias vividas pelos povos indígenas.
Nas décadas de 70 e 80 houve no Brasil uma mobilização significativa dos povos
indígenas na busca de seus direitos e “contra a invasão de seus territórios” (MALDOS, 2007,
p. 453), demonstrando a organização dessa população em prol de direitos humanos à sua etnia.
Esses movimentos aconteceram também em outros países da América Latina, e segundo
Urquidi, Teixeira e Lana (2008, p. 208) houve “uma articulação diversa em torno dos povos
indígenas dentro do cenário específico de cada país e das suas situações conjunturais internas”
de modo geral relacionados aos direitos dos povos indígenas à terra pela recuperação desta por
meio de reforma agrária.
De acordo com Beltrão e Oliveira (2010, p. 716), Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e
Uruguai, a partir da pressão e “do protagonismo indígena na América Latina”, ratificarem
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tratados internacionais modificando assim suas normas nacionais, incluindo nestas
reivindicações dos povos indígenas, consideradas segundo Gregor Barié (2003 apud Beltrão e
Oliveira, 2010, p.717) “o cerne do movimento constitucionalismo multicultural”.
Contudo a situação da população indígena vem se demonstrando ainda delicada, como
denunciada por organismos internacionais, com dados de 2019, a exemplo da população
Venezuelana que tem deixado seu país em busca de melhores condições de vida, de dignidade.
De acordo com dados da ACNUR Brasil (2019, s.p), “Mais de 3 milhões de
venezuelanos deixaram seu país desde 2014, sendo que 2,4 milhões estão vivendo em países da
América Latina e Caribe”. O êxodo ocorre devido a situações de violência, insegurança, falta
de comida, remédios e serviços essenciais demonstrando a situação de violação de direitos e
uma democracia deficitária, baseada em um desenvolvimento colonialista. Os venezuelanos têm
migrado para diversos países na América Latina, sendo o país que mais recebe refugiados
venezuelanos é o Peru. O Brasil, de acordo com os dados da ACNUR Brasil (2019, s.p), já
recebeu mais de 85 mil venezuelanos desde 2015, “os quais procuraram a Polícia Federal para
solicitar refúgio ou residência no Brasil”.
Fica evidente que a questão indígena na América Latina e Caribe não está resolvida em
sua essência, mas há articulação e empoderamento destes povos na luta por seus direitos
havendo progressos em relação à luta por seus direitos principalmente em relação ao direito à
terra e ao território, contudo se faz primordial que se realizem estudos apontando a urgência de
ações intergovernamentais de proteção aos direitos humanos e enfrentamento à violações
manifestas em democracias deficitárias, incompletas e delegadas (SERNA, 2007). Enfim, para
este autor (idem, p. 20) há “uma síndrome democrática latino-americana deficitária”
expressando ainda colonialismo do desenvolvimento nesse continente, dificultando o “pensar
e produzir outros sentidos à vida, obtendo-se sociedades interculturais, descolonizadas e com
outra humanidade” (GÓMEZ HERNÁNDEZ, 2014, p.132).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Compreendemos que o exercício dessa pesquisa assume grande importância dado a
condição da nossa região, pela existência de aldeamentos indígenas. À Universidade compete
o papel de produzir conhecimento científico, da construção da base crítica e reflexiva,
responsável pela formulação, execução e avaliação de programas e políticas voltadas para os
povos indígenas.
Assim recomenda-se que as políticas dos povos indígenas e as demais políticas sociais,
como reforma agrária, demarcação de terra e territórios, saúde, educação e assistência social se
articulem em prol da garantia dos territórios dos povos indígenas, garantindo o acesso aos
atendimentos necessários em saúde e dentre outros, e atinjam a qualidade de vida necessária
suplantando a condição de miserabilidade em que se encontram atualmente a grande maioria
dos povos indígenas no continente americano, respeitando as diferenças sociocultural,
econômica e religiosa desta população, com o incentivo e o apoio necessário para seu
desenvolvimento, contudo com o cuidado necessário para que se mantenham as suas
particularidades e especificidades étnicas.
Ressaltamos que neste processo é fundamental a participação dos povos indígenas,
porque é por meio da luta pelos seus direitos que estes serão verdadeiramente reconhecidos
como sujeitos capazes de conduzir suas instituições socioculturais e econômicas, bem como
incluídos nas discussões sobre seus direitos em relatórios de estudos realizados pelas Nações
Unidas, comissões de direitos humanos, para que se possa ter políticas que realmente levem em
consideração seus direitos e a condição de merecedores de ações dialogadas que possam
garantir melhores condições de vida, suas terras demarcadas e passíveis de prover as
necessidades básicas essenciais a vida digna e a autonomia deste povo, vendo-os como parte
integrante e protagonista do desenvolvimento e não como obstáculo.
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Resumo
A economia dita “natural” levou o homem e a natureza a uma lógica destrutiva, assim por
vezes o homem desvincula-se de sua gênese: ser humano. No entanto, nas sociedades
anteriores percebe-se que a dádiva e reciprocidade permaneciam acima do conceito de moeda
utilitária. Assim, o presente trabalho teve como objetivo averiguar o comportamento social de
produtores, compradores e a existência de uma economia contra hegemônicas na Feira do
Produtor em Morretes, litoral do Paraná. Utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica,
descritiva e analítica a partir do objeto de estudo. Os resultados mostraram que na Feira do
Produtor há enraizamento de tradições ao qual não se sobrepõe a busca pelo lucro, o sítio
apresenta uma forma de resistência contra a globalização, pois é um local onde ocorre a
valorização do resgate de cultura, identidade e autonomia dos atores perante esta economia.
Conclui-se que o espaço social da feira supera o conceito do Homo oeconomicus, logo o
pertencimento ao local busca a gênese da natureza dos atores, torna-os humanizados,
permitindo que os processos de organização deste sítio sejam espontâneos.
Palavras-chave: Ciências Ambientais; Desenvolvimento Territorial; Sustentabilidade;
Reciprocidade; Feira Livre;
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Resumen
La economía denominada natural llevó al hombre y la naturaleza a una lógica destructiva, y
a la vez el hombre ya no encuentra su génesis: ser humano. Sin embargo, al analizar las
sociedades anteriores se percibe que el regalo “divino”, reciprocidad, está por en cima del
concepto de moneda utilitaria. Así, el presente trabajo tuvo como objetivo investigar el
desempeño social de productores y consumidores asi como la existencia de económicas contra
hegemónicas en la Feria del Productor en Morretes, litoral do Paraná. Se utilizó una
metodología de investigación bibliográfica, descriptiva y analítica a partir del objeto de
estudio. Los resultados fueron encontrados en la Feria del Productor, un enraizamiento de
tradiciones al que no se superpone la búsqueda por el lucro, el sitio presenta una forma de
combatir la globalización, pues es un lugar donde ocurre una valorización del rescate de
cultura, identidad y una empresa con base en esta estrategia económica. Concluye que el
espacio social de la feria supera el concepto del Homo oeconomicus, luego la pertenencia al
lugar busca la génesis de la naturaleza de los actores, se vuelve humanizado, permitiendo que
los procesos de organización del proyecto sean espontáneos.

Palavras-clave: Ciencias Ambientales; Desarrollo Territorial; Sostenibilidad; Reciprocidad;
Feria Libre;

1. INTRODUÇÃO

A

economia dita “natural” que levou o homem à lógica destrutiva da natureza,

também o desvinculou de sua gênese: ser humano. O homem, na lógica do mercado
autorregulável, se reduz a mercadoria, impondo-se por uma racionalidade do Homo
oeconomicus. Contrapondo a esse modelo de organização produtiva das ditas sociedades
capitalistas, as sociedades ditas précapitalistas demonstram que a dádiva e/ou a reciprocidade
se sobressem as trocas monetárias, sendo essas restritas aos produtos resultantes do trabalho
humano. Ou seja, sociedades nas quais se estabelecem relações sociais baseadas em
racionalidades de Homo situs. Nesse modelo de organização social e produtiva, o homem
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pertencido estabelece sítios simbólicos de respeito o outrem e sua natureza de forma dinâmica,
material e imaterial.
A Feira do Produtor de Morretes, Litoral do estado do Paraná, parece constituir-se num
sítio simbólico. Um espaço público de uso recorrente, onde seus frequentadores estabelecem
complexas relações sociais e de troca, por vezes, o único espaço de fonte de renda de famílias
que apresentam os produtos de seu trabalho para os compradores.
O sentimento de pertencer a um determinado sítio pode ser influenciado por diferentes
motivações dos sujeitos, estabelecido por diferentes comportamentos sociais. Neste sentido, o
presente trabalho busca, através da observação participante, constatar a existência do Homo
situs num espaço que se originou para trocas monetárias, contrapondo o Homo oeconomicus
que realiza a simples troca de mercadoria – dinheiro. A observação se dá sobre o
comportamento social dos promotores, no caso vendedores e compradores, num espaço
constituído para trocas mercantis, no caso a Feira do Produtor em Morretes – PR.

2. MÉTODO
A

revisão da literatura, baseada em Mauss (2003), Polanyi (2012) e Zaoual (2003),

conduziu à compreensão de outras racionalidades implícitas em trocas mercantis ou em trocas
não monetárias entre homens, e ainda, à compreensão outras economias, e Saborin (2011)
apoiou para eleger variarias para observação de reciprocidades, as quais são definidas por outra
racionalidade que não a do Homo oeconomicus. Com base em seus estudos de
desenvolvimento rural, outras racionalidades puderam ser constatadas em áreas rurais. Esses
referenciais conduziram a pesquisa para ser realizada num espaço de comercialização de
produtos da área rural (troca monetária por produto), preferencialmente sendo vendidos pelo
próprio produtor ou familiares (os quais exercitam outras racionalidades). O estudo de campo
foi realizado em junho/2018 na Feira do Produtor em Morretes – PR a partir da observação
participante e diálogos estabelecidos com feirantes, optando pela metodologia descritiva e
analítica.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Polanyi (2012) ressalta que, a troca monetária, nas diferentes sociedades, sempre teve
seu espaço, mas é somente na Idade Contemporânea, que o mercado torna a moeda autônoma
e dominante. Como resultado da produção em busca do dinheiro o homem chegou à lógica
destrutiva da própria natureza humana, transformando tudo em mercadoria, alterando inclusive
as relações entre os homens nas sociedades e desses com o ecossistema. Com a maximização
da produção produziu-se desigualdades de forma ampliada e prejuízos ambientais sem
precedentes.
Polanyi (2012) aponta que, o principal fato ao desmoronamento social, promovido no
início do sistema de mercado foi a transformação da terra e do trabalho em mercadorias,
defendendo que a ilusão da mercadoria sujeitou a natureza e o homem às leis do mercado, e
que a sociedade regulada pelo mercado não se sustentaria, pois nessa, o homem buscava sua
própria destruição, já que, este modelo utilitarista de produção corrompe as liberdades do
indivíduo, levando-o a pensar que não há outra economia, isto é, outro modo de viver. Para
Polanyi (2012), o modelo autorregulável, cuja produção e fixação de preços independem da
reprodução dos seus fatores é uma falácia; um modo desenraizado da sociedade que propõe a
separação do homem da natureza, salientando que, o homem ao ser e fazer parte da natureza
deve respeitá-la e não aceitar tal racionalidade econômica.
Para Zaoual (2003), a globalização desse modelo fez com que o ser humano esteja
reduzido a uma condição irracional à produção e consumo, comprimindo outras dimensões de
sua vida, como culturais, sociais e ecológicas, à noção de utilidade e satisfação relativa de
necessidades, sugerindo assim que, a racionalidade econômica é uma falácia. O autor
argumenta que, a busca incessante pelo crescimento e lucro máximo contrapõe-se a acepção,
sendo necessário recuperar a ética na relação entre a economia e a política, projetando a
transformação e a transição para uma outra economia.
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Outras economias seriam possíveis, a exemplo das que se configuram na contramão ou
resistência ao capitalismo como observadas e relatadas na obra de Polanyi (2012), e outras
economias podiam ser observadas em outras sociedades, como as ditas “primitivas” de Mauss
(2003).
Mauss (2003) ao comparar as iniciativas de circulação de bens nas sociedades
primitivas, tanto na Polinésia, Melanésia e Noroeste americano identificou que, as relações
sociais se davam por trocas antiutilitaristas não estando relacionadas à economia dita natural.
As trocas implicavam em fatos sociais: o ato da troca não estava desvinculado da economia,
da política, da religião, da estética ou do parentesco. O autor evidencia em sua obra que nessas
sociedades não eram indivíduos que trocavam mercadorias, eram coletividades que
estabeleciam as trocas como dádivas. A dádiva era a troca de bens materiais ou imateriais que
estabelecia vínculos subjetivos entre os que a realizavam. A oferta de algo estava relacionada
a disponibilidade de algo de si para o outro.
Conforme Mauss (2003), as instituições das sociedades tribais possuíam um regime
social para o ato de trocar que não vinha a ser exclusivamente a troca de “bens e riquezas, bens
móveis e imóveis” (p. 203). Para o autor (p. 203), as “amabilidades, banquetes, ritos, serviços
militares, mulheres, crianças, danças, festas” trocados constituíam “matéria espiritual”. Tanto
que, a dádiva não era um mero sistema de “intercâmbio” (p. 240). O intercâmbio era uma
relação de interesse com reciprocidade mínima, ou seja, ao invés de ocorrer à preocupação com
o outro, no intercâmbio procura-se satisfazer o próprio interesse.
A dádiva, descrita por Mauss (2003), é a troca que une; a troca que origina valor
simbólico de finalidade moral que produz sentimento de aliança entre os envolvidos. O autor
destaca que, a dádiva tem três princípios inseparáveis: dar, receber e retribuir. Sendo o ato de
dar, descrito como, ser disponível a iniciativa e assumir o risco de rejeição; o de receber, estar
disponível a iniciativa alheia; e o de retribuir, ter a disponibilidade de unificar e tornar-se um
com o outro.
Para Mauss (2003, p. 212), os contratos nas sociedades primitivas eram firmados
mediante a troca, sendo uma simples mobilização dos recursos, um meio. O autor descreve
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que, as almas misturam-se nas coisas e as coisas nas almas, “misturam-se as vidas, e assim as
pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam”. As trocas naquelas
sociedades remetiam a um sentimento mútuo, nelas a honra, o prestígio, o desprendimento e a
solidariedade não eram palavras vãs. O autor (p. 195) retrata que, em algumas tribos a noção
de valor não utilitário tinha poder mágico, sendo ligada a ritos, há mana, hau e “obrigação
absoluta de retribuir as dádivas sob pena de perder esse mana”.
Na passagem da obra de Polanyi (2012, p. 61) sobre as sociedades tribais, o mesmo
argumenta que: “nas condições tribais a solidariedade era protegida pelos costumes e tradições,
a vida econômica estava inserida na organização social, não havia lugar para transações
econômicas”, “a justiça e o direito se encarnavam em instituições mais antigas”. A “sociedade
não era organizada de maneira mercantil, o preço, bens e riquezas não eram considerados justos
somente quando vinham do mercado” (lucro e interesse), (POLANYI, 2003, p. 60).
Conforme Polanyi (2012, p. 55) há muito a aprender com essas sociedades, enfatizando
que, “a sociedade do século XIX organizou-se de um modo que fazia com que apenas a fome
e o lucro fossem motivações eficazes para o indivíduo participar da vida econômica”, ou seja,
há muito a aprender com essas sociedades, visto que, o mercado destrói laços sociais.
Para Polanyi (2012, p. 60), “os seres humanos trabalham por muitas razões desde que
vivam em um grupo social definido”:
“o kula dos nativos das Ilhas Trobriand, um dos maiores intricados sistemas de trocas
(...), é sobretudo uma busca estética (...)”, assim, “os monges, os habitantes da
Melanésia ocidental, os vassalos (...) eram conduzidos pela religião, a estética, os
costumes, a honra (...)” (POLANYI, 2012, p. 60).

Num tempo não tão longe e numa sociedade aonde a acumulação do capitalismo ainda
busca sua hegemonia, e os contra movimentos o limitam, Sabourin (2011), analisa o meio rural
e observa que, nesse espaço coexistem reciprocidades e trocas, mediante interface das regras
no âmbito local. No meio rural, ele observou que, durante a venda direta entre produtor e
consumidor, esses eram capazes de manter vínculos afetivos e éticos, denominando essa
relação de troca de reciprocidade binária. Já quando, a venda ocorria por uma segunda pessoa,
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que não o produtor, o corretor mediava informações do produto e do produtor, criando
prestígio, denominando assim a reciprocidade de ternária.
Para Sabourin (2011 apud TEMPLE; CHABAL, 1995), a reciprocidade, estabelecida
em dar com o compromisso de receber gera valores e sentimentos diferentes, propondo quatro
elementos que possibilitam a análise de tipos diferentes de reciprocidade. A troca assimétrica
quando não se limita a relação de dádiva/contra dádiva entre pares ou grupos sociais
proporciona a reciprocidades que podem se dar de forma positiva ou negativa; a reciprocidade
simétrica, quando gerada por valores afetivos e éticos; a reciprocidade bilateral simétrica,
gerada por sentimento de amizade/divisão simétrica dos bens em um determinado grupo ou
gerada por justiça; a reciprocidade ternária, criada a partir da responsabilidade em relação ao
bem comum, meio ambiente ou futuras gerações. Como toda relação envolve no mínimo duas
pessoas, Sabourin as subdividiu em unilateral, que ocorre a partir de um, sendo o outro
receptor, como na transmissão de saberes ou transferência do patrimônio dos mais velhos para
os mais novos, e bilateral, quando o doador não dá demais para permitir que o outro possa
retribuir. A reciprocidade para o autor pode se apresentar três níveis: o real, o simbólico (a
linguagem) e o imaginário (as representações).
Para Sabourin (2011), o contrato social ou a democracia política colocou a reciprocidade em
segundo plano, visto que esta não é capaz de lidar com a produção de excedentes em estruturas
simétricas ou em economias mais humana. Para o autor, a sociedade foi reduzida a um sistema
de troca de maximizações individualistas. Porém, suas análises do rural, permitiram a ele
argumenta que, as atividades econômicas podem ser motivadas pela “satisfação da necessidade
do outro e manutenção de laços sociais” (SABOURIN, 2011, p. 34), gerando valores, afetivos,
imateriais, éticos, ajuda mútua e manejo compartilhado.
Para Polanyi (2012), a reversão ao desenraizamento da economia de mercado, ou ainda, a
economia ser apenas uma das dimensões da vida, passa pela instituição política, controlada
pela sociedade, sendo ela dinâmica, aberta, racional e diferenciada, permitindo liberdades. Para
o autor, o desenraizamento está na regulação social e na intervenção do Estado, deixando de
tratar trabalho, terra e dinheiro como mercadorias.
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Deixando de lado o debate do distanciamento ou não das instituições públicas à
regulação da sociedade, Zaoual (2003) propõe o conceito de Homo situs, caracterizando-o pela
interação do homem com o território, ou ainda, a existência do Homem situado pela busca de
conformidade com o seu meio social (regras do local de SABOURIN, 2011) e ecológico,
estabelecendo sítios simbólicos de pertencimento. Em busca do comum, todos os autores
utilizados contribuem para com o pensamento de alternativas econômicas, retirando da
centralidade a economia de mercado. Ao trazer a reciprocidade, como modelo de relações
précapitalistas Mauss (2003, 301), traz-se como alternativa a ser adotada a mudança de
princípios de vida: “sair de si, dar, de maneira livre e obrigatória”. Polanyi (2012), através do
seu resgate da história de reciprocidade, redistribuição e troca, demonstra que não existe apenas
uma economia, assim, a alternativa ao mercado estaria num movimento contra utilitarismo, tal
como o baseado na reciprocidade que promove a subsistência familiar e não acumula
mercadorias. Sabourin (2011), por vez, aponta para a responsabilidade para com o comum,
reciprocidade ternária movida no sentido à mudança, apontando ser possível, já que as
diferentes reciprocidades ainda subsistem ao mercado. Zaoual (2003) que vê o mundo como
um mosaico (sentido figurativo) de diversidades, aponta que a economia deve ser solidária por
reunir confiabilidade, autonomia e cooperação criando diferentes sítios simbólicos de
pertencimento.
Para pensar uma alternativa para o homem concreto, Zaoual (2003) propõe a criação de sítios
simbólicos, visto serem esses o local de ancoragem e de confiabilidade de um homem, o qual
se caracteriza por ser flexível, singular, aberto, composto de uma entidade imaterial e possui:
sua caixa preta - originária de crenças, experiência, memória e trajetória -, uma caixa conceitual
- originária de saber social, teorias e modelos - e; uma caixa de ferramentas - originária de
ofícios e modelos de ação -. Com esses o Homo situs insere-se e pratica atitudes que envolvem
diversidade e respeito com o outro e com o meio ambiente, o sujeito de sua própria história, o
ator. O autor ressalta que, não se separa o conhecimento do social do da crença e do dos valores,
a racionalidade deve ser intercultural, transdisciplinar, onde a construção social transforma-se
e vem a ser capaz de estar adaptada a diversidade.
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4. DESCRIÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR
A Feira Livre do Produtor, objeto de observação dos sujeitos da pesquisa, localiza-se
na praça Rocha Pombo, local central no município de Morretes, Litoral do Paraná, com o apoio
da Prefeitura Municipal, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e
da Secretaria de Agricultura e Produtores Rurais (MORRETES, 2018). A Feira, desde 2010,
ocorre todas as sextas-feiras, das 18hh às 22h:30min, abrange uma diversidade de alimentos,
tais como: tapioca, compotas, espetinhos, bererecas e outros (FIGURA 1).

Figura 1: Feira do Produtor em Morretes - Paraná (AUTORES, 2018).

Na área, que se instalam músicos compondo diferentes estilos, inclusive os
tradicionais, tal como expresso na letra da música: “Ê, minha Morretes”, tem capacidade
disponibilizar mesas para 120 pessoas sentadas. Os produtos são expostos à comercialização
se distribuem em seis barracas individuais.
As seis barracas (B) possuem identificação com sobrenome da família do produtor e
caracterizam-se pela venda de produtos artesanais diferenciados. A barraca B1 comercializa
espetinhos de carnes assados e tapioca; a B2, salgados fritos, assados e doces; a B3, tempurá;
a B4, mel e bebidas de fabricação caseira; a B5, pizza artesanal; e a B6, produtos de origem
rural orgânicos. Em cada barraca ficam aproximadamente três pessoas atendendo. Os
atendentes quando distribuídos por sexo feminino e masculino, demonstram que exceto na
barraca de mel e bebidas a presença das mulheres é sempre superior a dos homens, e que em
uma das barracas (B5) não havia a presença de mulheres (Quadro 1).
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GÊNERO

BARRACAS

TOTAL

B1

B2

B3

B4

B5

B6

F

3

1

2

0

3

1

10

M

1

1

1

2

0

1

6

TOTAL

4

2

3

2

3

2

16

Quadro 1 Distribuição dos atendentes por barraca e sexona Feira do Produtor de Morretes.

Quase todos integrantes das barracas utilizam camiseta de identificação da Feira e
avental. As mulheres ainda portam touca, enquanto os homens bonés. As mulheres atuam na
organização inicial da Feira com a colocação das mesas, toalhas, cadeiras e distribuição interna
dos equipamentos nas barracas, após os compradores chegarem elas atuam no preparo final
dos alimentos para serem consumidos, muitas vezes no local, realizando também a entrega dos
produtos nas mesas e no balcão e atuam no caixa. Os homens atuam na montagem e
desmontagem das barracas, assim como na colocação das mesas e cadeiras entre outros, além
da entrega dos produtos nas mesas e retirada dos resíduos dessas.
Na montagem da Feira inicia com a distribuição das mesas e cadeiras por um feirante,
quando esse deixa de lado para dialogar com os compradores ou não, logo outro feirante
termina a organização, e após um terceiro realiza a limpeza das mesas, na sequência um quarto
coloca as toalhas sobre mesas, alinhando as cadeiras.
Em diálogo com diferentes feirantes, constatou--se que eles sabem a receita dos
alimentos produzidos pelo outro, mas não o fazem, para proporcionar uma cesta diferenciada
de bens a população que vai a Feira. Com o objetivo de testar a reciprocidade, questionou-se o
feirante B1 para saber se tinha: “biomassa de banana verde”, mesmo observando que ele não
tinha o produto sobre o balcão. Ele comentou saber da receita, porém disse que conhecia
produtor X indicando-o para ser procurado. Nas barracas B3 e B5, o mesmo produtor foi
indicado. Um dos feirantes disse que não ter interesse em vender o produto, demonstrando
flexível para passar a receita, porém indicando o mesmo produtor. Destaca-se que, o produtor
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X indicado por todos não tem barraca na Feira, vendendo diretamente o produto em sua
residência.
A Feira é frequentada por núcleos familiares. Esses núcleos passam nas barracas
cumprimentando os feirantes, trocam experiências, conhecimentos não observando a utilização
em demasia de aparelhos de celular durante o momento de permanência na feira. Os feirantes,
em momentos de pouco movimento percorrem as outras barracas afim de dialogar.
5. ANÁLISE DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Com base na literatura anterior, a economia que se busca como alternativa à hegemonia
da economia capitalista deve ser capaz de promover capacidades aos seus atores, deve ser capaz
de produzir no coletivo espaços que vão além das trocas monetárias, deve promover
racionalidades não utilitaristas entre os homens e desses para com a natureza. À população,
por meio democrático, também se deve permitir reconstruir identidades e culturas. A
tecnologia deve ser prudentemente utilizada, de maneira a reduzir os impactos negativos na
biosfera. E ainda, a produção deve servir ao homem e não servir a acumulação do dinheiro.
No espaço da Feira do Produtor de Morretes foi possível observar que os produtores
não estão preocupados em produzir por produzir, a Feira é um local de alicerce à reciprocidade,
da criação dádiva, da criação de laços sociais, respeito com o outro. Na Feira, parece que os
homens são movidos com baseada na cooperação, onde não se observou movimentos de
racionalidade do Homo oeconomicus como sugerido por Zaoual (2003).
A Feira do Produtor pode ser observada com um sítio simbólico, já que se percebe tanto
pelos produtores que lá vendem seus produtos como os que lá estavam para compra-los que há
sentimento de pertencimento ao local, influenciando na motivação dos sujeitos em viver e agir
em seu sítio (Feira), marcando o comportamento do todo (ZAOUAL, 2003). Por os sujeitos
(feirantes) e compradores atribuírem significado para além da troca monetária no espaço, esse
se transforma em um sítio simbólico de pertencimento, um lugar de Homo situs, superando o
homem fictício (Homo oeconomicus) da economia, que se sobressai e se estende para as
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dimensões socioculturais, ambientais e político institucionais. O pertencimento ao local pelos
produtores se manifesta de maneira a respeitar a Praça Rocha Pombo como um espaço comum,
um bem comum, onde existem regras de reciprocidade que vão muito além das regras do livre
mercado, a qual só tem a capacidade de incluir ou excluir a população pela quantidade de
dinheiro que ela dispõe.
Cada família feirante, na Praça encontra seu espaço, com suas divisões internas do
trabalho, porém sem que ninguém esteja lá como uma mercadoria, suas relações são mediadas
por reciprocidades binárias. Cada família feirante, e seus compradores também ocupam
diferentes reciprocidades simétricas com ganhos, que através de relação de reciprocidade
encontram na dádiva a honra e o prestígio por intermédio de um firmado informal contrato
social (MAUSS, 2003). A Feira é um local de enraizamento de tradições, na qual não há a
criação de lucro indicado por Polanyi (2012) e Zaoual (2003)
A Feira do Produtor de Morretes deve ser vista como um local de reprodução da
identidade e cultura de um território. A Feira está atravessada por discussões sobre um modelo
de economia alternativa, cuja lógica confronta com o modelo produtivista da modernização
macroeconômica, na luta por uma maior autonomia e qualidade de vida. Este sítio apresenta
uma forma de resistência contra a globalização, pois é um local onde ocorre a valorização do
resgate de tradições familiares, dos saberes transmitidos e das tecnologias tradicionais, bem
como o reconhecimento da questão ecológica dos agrossistemas.
No entanto este sítio, além de deter um papel social e econômico notório, pois vem a
ser um local responsável pelo sustento familiar, está acima de atividades envolvendo moedas
de trocas locais, assim corresponde a ocorrência de fluxo de pessoas, conversas, encontros,
manifestações culturais e populares. A relação de confiança criada entre produtores e
consumidores também vem a ser um prisma notório, pois há uma situação estável de padrão
de produção e de venda visto que partilham uma relação de amizade, de respeito, de
conhecimento, saberes e solidariedade, assim, quanto maior for a proximidade, maior será a
possibilidade de uma relação de reciprocidade.
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6. CONCLUSÃO
O espaço social da feira supera o conceito do Homo oeconomicus, logo o pertencimento
ao local busca a gênese da natureza dos atores, torna-os humanizados, permitindo que os
processos de organização do sítio sejam espontâneos. A relação de confiança criada entre
produtores e consumidores também merece destaque, ou seja, quanto mais proximidade maior
o índice de reciprocidade. Além do mais este sítio vem a ser um modelo de economia
alternativa, cuja lógica confronta o modelo produtivista da modernização macroeconômica,
apresentando-se como uma forma de resistência contra a globalização.
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VEGAN CHEESE BREAD OF CASSAVA: ALTERNATIVE FOOD FOR FOOD
RESTRICTIONS AND FOR DIVERSIFICATION OF FAMILY AGROINDUSTRY
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Resumo
A preocupação com a saúde, a incidência de intolerâncias e alergias alimentares, o aumento da
adesão por dietas veganas ou vegetarianas têm evidenciado o surgimento de um novo perfil de
consumidor, o qual tem induzido a um novo cenário no mercado de produtos alimentícios, sendo
este um constante desafio para a indústria de alimentos. O presente trabalho objetivou
desenvolver um pão de queijo vegano de mandioca como um alimento alternativo para pessoas
com restrições alimentares. Foram realizadas análises bromatológicas, sensoriais, de aceitação
e microbiológica. O produto apresentou valor energético menor em relação ao produto
tradicional, e o componente mais expressivo foi o carboidrato. Nos testes sensoriais obteve-se
aceitação acima de 90%, e para intenção de compra o produto apresentou potencial de
comercialização. Os perfis microbiológicos ficaram dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação. O produto atendeu as expectativas e demonstrou possibilidades de comercialização.

Palavras-chave: Agricultura familiar, veganismo, glúten, lactose.
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Abstract
The concern about health, the incidence of intolerances and food allergies, increased adherence
by vegan or vegetarian diets have evidenced the emergence of a new consumer profile, which
has led to a new scenario in the food market, being these a constant challenge for the food
industry. The present work aimed at the development of a vegan cheese bread of cassava as an
alternative food for people with food restrictions. Carried out were the bromatological,
sensorial, acceptance and microbiological analysis The product had lower energy value than
the traditional product, and the most expressive component was carbohydrate. In the sensorial
tests it was obtained acceptation above 90%, and for the intention to purchase the product found
commercialization potential. The microbiological profiles were within the norms established by
the legislation. The product met expectations and showed commercialization possibilities.

Key words: Family farming, veganism, gluten, lactose.

1. INTRODUÇÃO

A aquisição de novos hábitos alimentares e o aumento de incidências de intolerâncias a
determinadas substâncias têm instigado as indústrias a desenvolverem produtos alimentícios
que atendam esse novo perfil de consumidor. Como exemplo, aqueles que abstêm-se do
consumo de alimentos de origem animal, classificados como vegetarianos ou veganos. Segundo
uma pesquisa feita pelo IBOPE (2018), 14% da população brasileira se declara vegetariana, e
a maioria opta por produtos veganos, aqueles totalmente livres de qualquer ingrediente de
origem animal. Na pesquisa os consumidores apontam a baixa disponibilidade de informação
contida nos rótulos e a diferença do custo em relação aos alimentos tradicionais, sendo
obstáculo para que o número de adeptos seja maior.
Desenvolver produtos para as novas tendências de consumidor é um desafio para as indústrias,
pois tradicionalmente a base da maioria das formulações têm em sua composição a farinha de
trigo, o ovo, o leite e seus derivados, o que também dificulta as opções de alimentos para pessoas
portadoras de intolerâncias ou alergias, como a intolerância lactose que, segundo Mahan, Stump
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e Raymond (2012), é caracterizada por uma deficiência no organismo do indivíduo em produzir
enzimas que digerem o açúcar do leite. Outrossim, citase a doenças celíaca, ou popularmente
denominada de intolerância ao glúten, a qual decorre de uma resistência na digestão dessa fração
peptídica podendo esta ficar intacta e desencadear uma série de sintomas, nos indivíduos com
doença celíaca ocorre uma resposta autoimune levando a uma inflamação que afeta as células
da mucosa do intestino (MAHAN; STUMP; RAYMOND, 2012).
Pereira et al. (2004) e Zavareze et al. (2009) destacam o pão de queijo como um produto
com ingredientes de fácil aquisição, a possibilidade de congelamento da massa e de obter a
mistura pronta atende aos quesitos de praticidade no preparo de pratos cotidianos, citam que o
pão de queijo é um produto tradicionalmente brasileiro em forte expansão para o mercado
externo, e que não existe uma padronização de qualificação para sua produção que tipifiquemno, assim é encontrado uma diversificação desse produto no mercado. Nesse contexto torna-se
possível o estudo de novas combinações e modificações em sua formulação com o intuito de se
criar um produto de qualidade nutricional e que atenda ao novo perfil de consumidor.
Considerando o supracitado, a demanda de produtos para públicos específicos, como
aqueles com alergias, intolerâncias ou escolhas alimentares diferenciadas, é um potencial
mercado, não só para as grandes indústrias de alimentos, mas para as agroindústrias familiares,
as quais segundo Mior (2005) caracterizam por espaços destinados à produção, processamento
e/ou transformação de alimentos de origem vegetal e/ou animal, agregando valor aos produtos
e por sua vez possibilitando incremento na renda dos agricultores familiares.
Nesse sentido, a mandioca, principal matéria-prima utilizada no produto em estudo, é
um alimento produzido em todas as regiões brasileiras, sendo inclusive um símbolo da
identidade cultural brasileira, “o pão do Brasil” (REINHARDT, 2013). Segundo dados da
Embrapa (2017), a região sul é 3ª maior produtora de mandioca com 14,8% de área plantada,
sendo a 1ª a região nordeste (37,4%) e 2ª a região norte (34,6%). Entre os estados os brasileiros
o Paraná é o 2º maior produtor, “com pouco mais de 8,9% de área plantada, responde sozinho
por 14,79% da produção brasileira de mandioca, com uma produtividade excepcional de
24.234,95 Kg/ha, contra 14.347,90 Kg/ha do Estado do Pará, o maior produtor nacional”
(EMBRAPA, 2017). Outrossim, destaca-se que a agricultura familiar sustenta produção de

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

mandioca, e de outras culturas no Brasil, sendo responsável por 87% da produção da raíz (MDA,
2018).
Segundo valores nutricionais constatados nas tabelas de composição dos alimentos do
IBGE (2011) e TBCA (2017) a raíz da mandioca possui teores significativos de carboidratos,
além de cálcio, magnésio, vitamina C e fibras, e baixo teor de gorduras. As fibras contribuem
para a redução da absorção de açúcares e gorduras quando presentes nos alimentos ingeridos
(MAHAN; STUMP; RAYMOND, 2012).
Assim, o presente trabalho objetivou desenvolver o pão de queijo de mandioca como
um alimento alternativo ao pão de queijo tradicional, para atender as necessidades de dietas com
restrições a alimentos de origem animal, glúten, lactose e restrições calóricas, tendo como sua
principal matéria prima a mandioca, possibilitando uma nova forma de utilização da raíz em
uma agroindústria familiar do ramo de panificados no município de Pato Branco-PR, cuja
propriedade dispõe de significativa produção de mandioca.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e método
O desenvolvimento do produto foi conduzido no Laboratório de Técnica Dietética e
Bromatologia da Faculdade de Pato Branco-PR, no período de fevereiro a junho de 2019. Foram
realizadas análises bromatológicas, análises microbiológicas e análise sensorial com teste de
aceitação. As matérias-primas foram adquiridas no comércio local, e foram realizados testes
preliminares para determinação da receita e modificações necessárias. O cálculo do custo do
produto foi realizado a partir dos custos das matérias-primas, exceto a mandioca, da embalagem
e do rótulo, considerando os preços encontrados no momento da aquisição dos materiais para
elaboração do produto.

2.1.1 Processamento do pão de queijo vegano de mandioca
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As matérias-primas e suas quantidades utilizadas na elaboração do produto, estão
expostas no quadro 1.

Quadro 1. Matérias-primas para o desenvolvimento do pão de queijo vegano de mandioca.
Ingredientes
Mandioca cozida
Polvilho azedo
Óleo vegetal
Nutritional yest
Sal
Água

Quantidade
1,2 Kg
0,800 g
180 mL
28 g
24 g
160 mL

Durante a elaboração do produto, foram seguidos os passos na seguinte ordem:
Cozinhou-se a mandioca. Preparou-se a bancada para a realização da tarefa (higienização e
desinfecção). Separou-se e mensuraram-se os ingredientes na quantidade indicada na receita.
Amassou-se a mandioca cozida. Adicionaram-se os outros ingredientes já mensurados à
mandioca amassada. Misturou-se bem e fizeram-se bolinhas de 30 g cada. Colocou-se em
assadeiras com 2-3 cm de distância uma das outras. Levou-se ao forno em aproximadamente
180 C° por 45 minutos.
Após a elaboração do produto no Laboratório de Técnica Dietética, foram
armazenadas amostras do mesmo, para a realização das análises microbiológicas e
bromatológicas, as amostras foram armazenadas em congelador.
2.1.2 Análises Bromatológicas
A análise bromatológica, dentro do contexto da química analítica aplicada,
desempenha importante papel avaliador da qualidade e segurança dos alimentos (INSTITUTO
ADOLFO LUTZ, 2004).
As análises bromatológicas do pão de queijo vegano de mandioca foram desenvolvidas em
triplicata e realizadas no Laboratório de Bioquímica na Faculdade de Pato Branco – PR. Foram
realizados testes de composição centesimal para identificar a quantidade de umidade, cinzas,
lipídio e proteínas. O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem em estufa a 105
°C até a massa constante (AOAC, 2007), o conteúdo de cinzas, que é o resíduo mineral, foi
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determinado após incineração da amostra em mufla a 550 °C (AOAC, 2007), a determinação
de proteína bruta foi realizada pelo método de Kjeldahl aplicando fator de conversão de
nitrogênio em proteína de 6,25 (AOAC, 2007), o conteúdo de lipídeos totais (extrato etéreo) foi
apontado pelo método de extração em Soxhlet (ADOLF LUTZ, 2008), o teor de carboidratos
pelo método de Adolf Lutz (2008), e as fibras por diferença.

2.1.3 Análises Microbiológicas
Foram realizadas as análises de Coliformes a 45ºC/g, Estaf. coag.positiva/g e
Salmonella sp/25 g definidas pela resolução RDC N° 12 de que dispõe sobre os critérios e
padrões microbiológicos para alimentos, utilizando os critérios para produtos semielaborados,
com ou sem recheio, com ou sem cobertura (pão de queijo, de batata, e similares, pizza, pastéis)
refrigerados.

2.1.4 Análise Sensorial
A análise sensorial foi realizada na Faculdade de Pato Branco – PR, sendo aplicados
testes afetivos de aceitação com 59 provadores não treinados, dentre esses veganos,
vegetarianos, simpatizantes, pessoas com restrições alimentares sobre produtos de origem
animal, sendo alérgicos ou intolerantes ao glúten e a lactose. O convite foi feito por meio de
divulgação online em redes sociais e cartazes pela instituição, mobilizando o público em
potencial para realizar a análise.
Os provadores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e
preencheram fichas de identificação. Logo após foram fornecidos aos participantes uma unidade
de aproximadamente 30g do produto e juntamente uma ficha para a avaliação do mesmo.
Utilizou-se o método sensorial afetivo, por meio de escala hedônica de 9 pontos, em que o ponto
9 é correspondente ao grau máximo de aceitação (gostei muitíssimo), já o 1 representa o máximo
de rejeição (desgostei muitíssimo). Foram avaliados os aspectos aparência, aroma, sabor,
textura e aspecto geral. Os provadores foram instruídos quanto ao preenchimento da ficha de
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análise, aplicando uma nota entre 1 e 9 para cada aspecto estabelecido, conforme a aceitação
utilizando-se a escala apresentada.
A escala hedônica também foi utilizada para avaliar a intenção de compra, porém de 5
pontos, que variam entre a indicação de que certamente não compraria (1) a certamente
compraria (5).

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.2.1 Análise Bromatológica
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos das análises bromatológicas do pão de queijo
vegano de mandioca.
Tabela 1. Composição centesimal do pão de queijo vegano de mandioca
Analise
Umidade

Resultado
36,60 ± 0,07%

Carboidrato

56,75 ± 0,51%

Lipídios

3,00 ± 0,04%

Proteínas

0,35 ± 0,02%

Cinzas

2,00 ± 0,20%

Fibras

1,3%

*Determinadas por diferença em 100 g.

Segundo os resultados observados nota-se que o carboidrato foi o macronutriente de maior
teor no produto, o que se justifica pelos ingredientes utilizados em maior quantidade, como a
mandioca, que foi a base do produto elaborado e seu derivado, o polvilho.
Quanto ao teor de proteínas obteve-se 0,35 g, indicando um baixo teor em relação aos outros
componentes analisados devido à ausência de ingredientes de origem animal, os quais são fontes
expressivas de proteínas.
Silva, Garcia e Ferreira (2003), em estudo com o objetivo de avaliar as características químicas
e físicas das formulações de pão de queijo com reduzido teor energético, obtiveram, em 100 g,
43,90 g e 42,54 g para carboidratos, para proteínas os valores foram 7,01 g e 6,50 g, para lipídios
obteve 21,66 g e 10,84 g, nas formulações pão de queijo tradicional e pão de queijo light
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respectivamente. Em comparação ao produto desenvolvido no presente estudo, com exceção do
valor obtido para os carboidratos, verifica-se valores inferiores, destacandose os lipídios que
apresentaram apenas 3,00 g. As fibras foram determinadas a partir da diferença de 100 g para o
total da soma dos componentes expostos na tabela 1, assim obtevese 1,30 g. A composição de
macronutrientes foi verificada em diferentes marcas do mesmo produto existente no mercado e
comparados ao produto do presente trabalho, os valores obtidos estão expostos no quadro 2.
Quadro 2. Comparativo da composição centesimal entre diferentes marcas de pão de queijo versus pão de queijo
vegano de mandioca em porções de 50 g
Produto

Valor
energético

Carboidratos (g)

Proteínas (g)

Lipídios (g)

Fibras (g)

Pão de queijo vegano de
mandioca

127

28,37

0,17

1,5

0,65

Tradicional Comercial
1*

143

17

3,3

6,9

0

Tradicional comercial 2*

138

17

2,6

6,5

1,0

Tradicional comercial 3*

128

18

1,8

5,4

0

Tradicional comercial
assado*

156

20

3,8

8,0

0

Pão de queijo vegano
comercial*

93

10

0,30

5,7

0,2

*Valores obtidos a partir do rótulo do produto.

Pode-se observar que o produto elaborado neste estudo apresentou um valor energético
de 131 Kcal sendo menor em relação aos produtos apresentados no quadro acima, com exceção
do pão de queijo vegano comercial. A partir destes resultados verifica-se que produtos isentos
de ingredientes de origem animal tendem a apresentar um valor calórico inferior devido à
ausência das gorduras que são presentes como no ovo, leite e queijos. Sugere-se então que o pão
de queijo vegano de mandioca venha ser uma alternativa para dietas com restrições calóricas.
A mandioca, como o principal ingrediente do produto desenvolvido, possibilitou também a
obtenção de um produto de baixo custo devido ao seu rendimento após cozimento, uma vez
que obteve-se um fator de cocção de 1,5696.

696

O fator de cocção é calculado pelo peso do alimento cozido dividido pelo peso do alimentos líquido.
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2.2.2 Análise Microbiológica
O quadro 3 apresenta os resultados da avaliação dos parâmetros de qualidade microbiológicos
analisados no pão de queijo.
Quadro 3. Parâmetros de qualidade microbiológica do pão de queijo vegano de mandioca
Parâmetros
Resultados
Padrão microbiológico (Anvisa)*
microbiológicos
Coliformes termotolerantes a 45°C
<3,0 NMP(1) /g
5x10
Salmonella sp.
Estafilococos coagula +

Ausência

Ausente

<10,0 UFC(1) /g

5x10²

*RDC n° 12, de 2 de janeiro de 2001( BRASIL, 2001)

De acordo com Anvisa, através da Resolução n° 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001),
o produto elaborado apresentou qualidade microbiológica satisfatória, ou seja, dentro dos
padrões estabelecidos.

2.2.3 Análise Sensorial
Na figura 1, estão demonstrados os histogramas de frequência das notas atribuídas a cada
parâmetro de qualidade sensorial avaliado (aparência, aroma, sabor, textura e aspecto geral). A
escala de intensidade das notas de cada atributo sensorial variou entre (1) desgostei muitíssimo,
(2) desgostei muito, (3) desgostei regularmente, (4) desgostei ligeiramente, (5) nem gostei nem
desgostei, (6) gostei ligeiramente, (7) gostei regulamente, (8) gostei muito e
(9) gostei muitíssimo.
Entre os atributos de qualidade sensorial avaliados, observa-se que houve predominância
das notas 9 (gostei muitíssimo), 8 (gostei muito), e 7 (gostei regularmente), indicando a ótima
aceitação do produto pelos provadores.
Em uma análise mais detalhada dos resultados pode-se verificar que houve maior concentração
da nota 9 (gostei muitíssimo) para os atributos sabor e textura com 52,5%. No atributo aroma
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nota-se uma concentração maior da nota 8 (gostei muito), indicada por 44,07% dos provadores
e 9 (gostei muitíssimo), 30,51%.

Figura 1. Avaliação global dos atributos aroma, aparência; textura; sabor e aspecto geral do pão de queijo vegano
de mandioca

No aspecto geral verifica-se maior concentração a partir da nota 6 (gostei ligeiramente)
estabelecida como nota de corte sendo então 3,39%, e em seguida, para nota 7 (gostei
regularmente) 11,86% e notas 8 (gostei muito) e 9 (gostei muitíssimo), 38,98% e
44,07% respectivamente, concluindo-se então que o aspecto geral obteve aceitação de 98,31%.
Pelos parâmetros observados constata-se grande potencial de aceitação sensorial do produto
avaliado, destacando-se os atributos sabor e textura os quais foram mais expressivos. Pondera-
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se que sabor é a característica fundamental para a aceitação de um produto como alternativa em
substituição ao tradicional, sendo um desafio na elaboração destas formulações.
Marques e Godinho (2005) realizaram testes de aceitação para verificar a possibilidade de
adição da farinha de mandioca ao pão francês, em diferentes percentuais, para torná-lo um
alimento mais nutritivo, sendo que a adição de 10% foi o índice que obteve melhor aceitação,
entre os níveis de 0, 5, 10 e 15% de adição da farinha de mandioca, sendo o nível de 15% o que
apresentou o pior resultado. Nos estudos de Pereira et al. (2004) foram avaliados os fatores que
influenciam na consistência da massa de pão de queijo utilizando quatro formulações diferentes,
que variavam entre a presença e a ausência de ovo, leite e queijo. No estudo concluiu-se que o
ovo e o leite desempenham um papel importante nas características estruturais do pão de queijo.
Ainda, Zavareze et al. (2009), avaliou o volume específico e a textura de formulações
de pão de queijo, substituindo o amido de mandioca substituído por amido de batata-doce (seco
ao sol e seco em estufa), em seis concentrações diferentes, avaliando ainda a influência do
congelamento. O amido de batata-doce seco ao sol proporcionou maior volume específico,
sendo que a substituição de 40% do amido de mandioca por amido de batata-doce seco sol não
alterou o volume específico. Os pães elaborados com 100% de amido de batata-doce
apresentaram maior flexibilidade e não houve alterações significativas no volume específico e
flexibilidade sob a influência do congelamento, no entanto houve redução da firmeza nos pães
de queijo congelados elaborados com amido de batata-doce seco ao sol.

Esses estudos

demonstraram alguns dos desafios ao recriar produtos que se assimilem aos tradicionais
presentes no mercado, tendo sua composição modificada ou isenta de ingredientes como os de
origem animal.

2.2.4 Análise de Intenção de Compra
Para a análise de intenção de compra estabeleceu-se uma escala de variação entre 1 a 5 sendo
1 (certamente não compraria), 2 (provavelmente não compraria), 3 (tenho dúvida se compraria,
ou não compraria), 4 (provavelmente compraria), e 5 (certamente compraria). O gráfico
apresentado na figura 2 demonstram os resultados dessa análise.
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Figura 2. Análise intenção de compras do pão de queijo vegano de mandioca

Verifica-se que 63% dos avaliadores indicaram que certamente comprariam e 29%
provavelmente comprariam, somando-se 92% dos avaliadores indicaram que comprariam o
produto.
Apenas 5% dos avaliadores indicaram dúvidas, se comprariam ou não comprariam o produto,
e 3% provavelmente não comprariam. Goulart e Lima (2017) citaram em seu trabalho o
comportamento de consumidores frente a um produto não familiar, citando que existem
barreiras as quais podem influenciar a aceitação de novos produtos, sejam estas a cultura,
tradição e outros aspectos citados, e caracterizam uma condição de neofobia alimenta. No
entanto tal condição não se aplica ao pão de queijo vegano de mandioca, considerando os
significativos percentuais de aceitação e intenção de compra.
Na análise sensorial do pão de queijo vegano de mandioca apenas 16 (27%) dos 59 participantes
avaliadores eram veganos, vegetarianos ou possuidores de alguma restrição a produtos de
origem animal, o que sugere que o pão de queijo de mandioca como produto alternativo obteve
um ótimo resultado na análise de intenção de compras, uma vez que a maioria dos avaliadores
eram pessoas habituadas ao produto tradicional, feito com produtos de origem animal como o
queijo, ovos e leite.
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Os resultados apresentados na análise de intenção de compra firmam os resultados obtidos na
análise sensorial através da escala hedônica, apresentando um grande potencial de aceitação e
possibilidade de inserção no mercado.
Além disso, no que tange ao custo do produto, incluindo matéria-prima e embalagem, obtevese um valor de R$ 4,00 para 400 g do pão de queijo vegano de mandioca, quantidade usualmente
comercializada no mercado de forma congelada. A partir de pesquisa no varejo, encontraramse valores de R$ 7,00 para pão de queijo tradicional, e R$ 17,00 para o pão de queijo vegano,
ambos em 400 g. Tais dados comprovam a agregação de valor ao produto, sendo uma
possibilidade para diversificação da produção e incremento de renda das agroindústrias
familiares.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forte tendência à aquisição de novos hábitos alimentares por parte da população gera
um grande desafio para as indústrias de alimentos. Visto que para atender as exigências e
necessidades do novo perfil de consumidor, fornecendo produtos de qualidade, é preciso
elaborar formulações que se assimilem aos produtos convencionais, principalmente, quanto às
características sensoriais.
O produto apresentado nesse trabalho superou as expectativas tendo em vista a significativa
aceitação pela maioria dos avaliadores, sugerindo a possibilidade de inserir no mercado
agroindustrial familiar um produto que supre as necessidades de consumidores que buscam
alimentos alternativos de qualidade, baixo custo e agradáveis ao paladar.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADOLFO LUTZ. Métodos físicos químicos para análise de alimentos. 4. ed. 1. ed. eletrônica.
São Paulo: IAL, 2008. p. 1020. Disponível em:
http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2008.p
df Acesso em: 10 mai. 2019.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

AOAC. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of
analysis. 18.ed. Washington: AOAC, 3000p, 2007.
AOAC. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of
analysis. Washington: Association of Official Agricultural Chemists. 937 p. 1984.
BRASIL. Agência de Vigilância Sanitária. Resolução n° 12 de 2 de janeiro de 2001. Dispõe
sobre o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos.
EMBRAPA. Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Mandioca em números.
Disponível em: <https://www.embrapa.br/congresso-de-mandioca-2018/mandiocaemnumeros> Acesso em: 29 jun. 2019.
GOULARTL, G. da S.; LUCCHESE-CHEUNG, T.; LIMA-FILHO, D. de O. Teste sensorial de
um produto alimentar inovador: a neofobia alimentar como possível barreira no setor de
alimentos. Holos, v. 1, p. 76-90, 2017.
IBOP, Instituto Brasileiro De Opinião e Estatística. 14% da população se declara
vegetariana. Disponível em: <http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/14dapopulacao-se-declara-vegetariana/>. Acesso em: 22 mar. 2019.
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas: métodos físico-químicos para análise de
alimentos. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
2005. 1018 p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de
Orçamentos Familiares 2008-2009. Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos
Consumidos no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.
MAHAN. L. k; STUMP. S. E; RAYMOND. J. L. Krause Alimentos e Dietoterapia. 13. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
MARQUES, A. T; GODINHO, A. M. M. Uso da farinha de mandioca em panificação.
Coloquium Agrariare, v. 1. n. 1, p. 8-12. DOI: 10.5747/Co, 2005.
MIOR, L. C. Agricultores familiares, agroindústrias e redes de desenvolvimento rural.
Chapecó-SC: Argos, 2005.
PEREIRA, J.; CIACCO, C. F.; VILELA, E. R.; PEREIRA, R. G. F.A. Função dos ingredientes
na consistência da massa e nas características do pão de queijo. Ciência e Tecnologia de
Alimentos, Campinas, v. 24, n. 4, p. 494-500, 2004.
REINHARDT, D. H. Mandioca a raiz do Brasil. Bahia: EMBRAPA/Mandioca e fruticultura.
2013. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoesFoz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

permanentes/capadr/audiencias-publicas/audienciaspublicas-2013/audiencia-publica-16-deabril-de-2013-embrapa-mandioca> Acesso em: 29 jun. 2019.
SILVA, M. R; GARCIA, G. K. S; FERREIRA, H. S.Caracterização Química, Física e
Avaliação da Aceitação de Pão de Queijo com Baixo Teor Energético. Alimentos e Nutrição,
Araraquara, v. 14, n. 1, p. 69-75, 2003.
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Universidade de São Paulo
(USP). Food Research Center (FoRC). Versão 6.0. São Paulo, 2017. Disponível em:
<http://www.fcf.usp.br/tbca/> Acesso em: 20 mar. 2019.
ZAVAREZE, E. R; STORK, C. R; PEREIRA, J. M; GOULART, M. A; DIAS, A. R. G.
Elaboração de pão de queijo com substituição do amido de mandioca por amido de batatadoce
(Ipomoea batatas) submetido a diferentes processos de secagem. Brazilian Journal Food
Technologi., v. 12, n. 1, p. 68-76, janeiro/março. 2009.

Foz
do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

PARÂMETROS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
COEVOLUTIVOS
PARAMETERS FOR THE IDENTIFICATION OF COEVOLUTIVE KNOWLEDGE
Renata Rocha Gadelha697
Grupo de Trabalho: GT3 – AGROECOLOGIA
Resumo
Em suas origens a agroecologia dedicou-se ao estudo dos sistemas agrícolas tradicionais, no
intuito de extrair deles princípios ecológicos que pudessem ser utilizados na construção de
modelos de agriculturas sustentáveis. Contudo, estes teóricos não consideraram que a
construção desses agroecossistemas estava ancorada também em culturas, valores, modos de
vida, diferenciados. Toledo e Barrera Bassols, em Memória Biocultural, avançaram nessas
reflexões e identificaram elementos estruturais que poderiam ser encontrados nos
conhecimentos construídos coevolutivamente com a natureza pelos povos tradicionais. A
etnografia realizada no nordeste brasileiro por Woortmann & Woortmann (1997), foi analisada
a partir desses parâmetros identificados na obra de Toledo e Barrera Bassols (2015), indicando
que estes podem ser ferramentas metodológicas frutíferas para futuras pesquisas na
agroecologia.
Palavras-chave: agroecologia; construção de conhecimento; saberes agrícolas tradicionais.

Abstract
In its origins agroecology was dedicated to the study of traditional agricultural systems, in
order to extract from them ecological principles that could be used in the construction of
models of sustainable agriculture. However, these theorists did not consider that the
construction of these agroecosystems was also anchored in different cultures, values, and ways
of life. Toledo and Barrera Bassols, in Biocultural Memory, advanced in these reflections and
identified structural elements that could be found in the knowledge coevolutively constructed
with nature by the traditional peoples. The ethnography carried out in the Brazilian northeast
by Woortmann & Woortmann (1997), was analyzed from these parameters identified in the
work of Toledo and Barrera Bassols (2015), indicating that these can be fruitful
methodological tools for future research in agroecology.
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1. INTRODUÇÃO
Pelo menos, desde a década de 1970 698 , temos pesquisadores, de diferentes
especialidades científicas 699 , que se preocupam com os rumos do desenvolvimento nas
sociedades modernas, sobretudo, em relação aos sistemas produtivos agrícolas (POSEY, 1987;
BROOKFIELD & PADOCH, 1994; DENEVAN, 1995; TOLEDO, 1990). Estes pesquisadores
se dedicam ao estudo de sistemas agrícolas tradicionais dos indígenas e comunidades
tradicionais, tanto do Brasil (FRIKEL, 1978; POSEY, 1987) como de outras regiões do mundo
(BROOKFIELD & PADOCH, 1994; TOLEDO, 1990) ou, até mesmo, pré históricos 700
(DENEVAN, 1995), buscando revelar o importante trabalho que estes seres humanos
desenvolvem/desenvolviam nos ecossistemas em que viviam. Dessa forma, argumentam a
importância de aprendermos com estes povos as formas de manejo dos ecossistemas naturais
para a produção de alimentos saudáveis de forma sustentável, desmistificando a visão de que
apenas a produção monocultural em larga escala seria viável para alimentar a população
mundial em crescente expansão 701.
Em suma, as estratégias de remanejamento indígenas colocam por terra as atuais
tendências "desenvolvimentistas", que perseguem lucro fácil a curtíssimo prazo.
Para isso, privilegiam a homogeneização em detrimento da diversificação e
deixam de levar em conta a estabilidade social e a salvaguarda ambiental a médio
e longo prazos (POSEY, 1987, p. 184).

698

Denevan (1995) afirma que desde a década de 1950 começaram a surgir pesquisas pelo mundo interessadas nos
conhecimentos agrícolas tradicionais, contudo, como não tivemos acesso a essas pesquisas não sabemos quais
foram as suas motivações.
699
Posey (1987) e Toledo (1990) da etnobiologia e etnoecologia respectivamente; Brookfield & Padoch (1994) e
Denevan (1995) da geografia humana. Segundo Diegues (2000): “entre os enfoques que mais têm contribuído para
se estudar o conhecimento das populações "tradicionais" está a etnociência que parte da lingüística para estudar o
conhecimento das populações humanas sobre os processos naturais, tentando descobrir a lógica subjacente ao
conhecimento humano do mundo natural, as taxonomias e classificações totalizadoras. A etnoecologia utiliza
conceitos da lingüística para investigar o meio ambiente percebido pelo homem. LéviStrauss (1962) foi um dos
antropólogos que iniciaram os estudos na área de etnociência, ao analisar os sistemas de classificação indígenas”
(DIEGUES, 2000, p. 37).
700
O autor utiliza este termo para designar os acontecimentos, culturas e práticas, na América antes de 1492, data
em que Colombo chega neste local.
701
Estas serão também as preocupações que darão origem à Agroecologia, tema que nos aprofundaremos mais a
frente (ALTIERI, 1987; HECHT, 1993; GLIESSMAN, 2000).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Darrel Posey (1987) realizou uma pesquisa ampla acerca dos conhecimentos ecológicos
e agrícolas dos Kaiapós, indígenas da floresta amazônica, no estado do Pará, ao longo da década
de 1980. Ele identificou o manejo em diversas partes da floresta, nas quais, anteriormente,
acreditava-se que eram florestas intocadas, nativas. Segundo Denevan (1995), os sistemas
agrícolas tradicionais, possíveis de serem encontrados em todo o mundo, podem apresentar
distintas formas conforme a região, clima, relevo, etc702. Para Toledo (2001, p. 1), embora os
povos tradicionais tenham sido tratados como “pobres e invisíveis”, são eles que deteriam hoje
a “chave para uma conservação exitosa” da biodiversidade no planeta. Este autor identifica os
camponeses como sendo também pertencentes a essa classificação de povos tradicionais 703.
Toledo (2001) afirma que a biodiversidade biológica está intrinsecamente ligada a diversidade
cultural desses povos, que para poderem ter qualidade de vida, precisavam manter um ambiente
abundante e diversificado, com isso, contribuíam não só para a conservação, mas para o próprio
incremento da diversidade biológica dos ecossistemas. “A biodiversidade mundial somente será
conservada com a conservação da diversidade cultural e vice-versa. (...) a diversidade biológica
e cultural são mutuamente dependentes e geograficamente co-determinantes (...)” (TOLEDO,
2001, p. 14).
Diegues704 (2000) afirma que uma das características das culturas tradicionais é o manejo
dos ecossistemas no qual há um respeito pelos ciclos da natureza, que leva em consideração a
702

Agricultura itinerante (pousio), cultivo de sequeiro, agroflorestas, quintais produtivos e campos de culturas
integradas, agricultura de terras secas (com criação de canais de irrigação), terraceamento, campos drenados (para
locais com muita água). Todos estes diferentes sistemas apresentam as seguintes qualidades, que permitiram que
eles sobrevivessem por séculos: independente de fontes externas de energia ou nutrientes; não poluentes;
rendimentos líquidos da energia positivos; somente recursos renováveis são utilizados; os recursos agrícolas estão
espalhados por toda a comunidade, em vez de serem concentrados; os recursos são considerados como 'capital
produtivo' a serem preservados para futuras gerações; a agricultura baseia-se na policultura e na integração de
culturas arbóreas e não arbóreas e plantas silvestres (DENEVAN, 1995, p. 38).
703
Toledo (2001) utiliza os seguintes critérios para definir uma comunidade tradicional: “(a) são descendentes dos
primeiros habitantes de territórios que foram conquistados durante os Descobrimentos, (b) são povos dos
ecossistemas, tais como agricultores, pastores, caçadores, extrativistas, pescadores e ou artesãos que adotam uma
estratégia multiuso na apropriação da natureza, (c) praticam formas de produção rural de pequena escala e intensiva
em trabalho, produzindo pequenos excedentes, apresentando necessidades satisfeitas com reduzida utilização de
energia, (d) não dispõem instituições políticas centralizadas, organizam suas vidas a nível comunitário, tomando
decisões em base de consenso, (e) compartilham língua, religião, crenças, vestimenta e outros indicadores de
identificação assim como uma relação estreita com seu território. (f) apresentam uma visão de mundo especifica
consistindo de uma atitude de proteção e não-materialista em sua relação com a terra e os recursos naturais baseada
num intercâmbio simbólico com o mundo natural, (g) são dependentes de uma sociedade e cultura hegemônicas e
(h) identificam-se como povos e comunidades tradicionais (TOLEDO, 2001, p. 2).
704
Além das etnociências, já mencionadas, Diegues (2000) identifica o surgimento de novas disciplinas científicas,
cada uma com uma abordagem específica, que buscam compreender as comunidades e conhecimentos tradicionais:
a antropologia ecológica e a ecologia cultural.
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capacidade de recuperação das espécies de animais e plantas utilizados por essas populações.
Este sistema de manejo, por sua vez, revela “a existência de um complexo de conhecimentos
adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, por intermédio de mitos e símbolos que levam
à manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas naturais” (DIEGUES, 2000, p. 20). Dessa
forma, este autor corrobora com a visão de Toledo (2001), o qual afirma que por detrás de toda
prática existe um sistema de conhecimento e cultura.
A agroecologia surge, justamente, a partir da observação desses sistemas agrícolas
tradicionais e dos princípios ecológicos que os agroecológos conseguem extrair desses sistemas
produtivos. Posteriormente, ela avança para a compreensão das outras dimensões que envolvem
os trabalhos nos agroecossistemas (social, econômico, político, etc.). Contudo, o que
gostaríamos de apresentar neste artigo são algumas limitações das primeiras estratégias de
buscar compreender os sistemas produtivos das comunidades tradicionais empreendidas pelos
primeiros agroecólogos que, centrando-se no âmbito ecológico, não se preocuparam em
compreender como a cultura, moral e valores, influenciavam na construção desses
conhecimentos. Logo, na etapa de “repassar” esses conhecimentos adiante, para propor
redesenhos de sistemas produtivos para outros/as agricultores/as, acabavam focando-se apenas
nos princípios ecológicos, não atentando para a dimensão cultural da vida desses sujeitos.
Sendo assim, para além de identificar essas limitações, este trabalho busca encontrar
parâmetros mais abrangentes na avaliação dos sistemas produtivos desses agricultores, que
sirvam de base para investigações futuras, as quais não foquem apenas na dimensão ecológica
(ou econômica, política e social), mas dêem ênfase na importância da dimensão cultural para a
construção/reconstrução desses conhecimentos. Acreditamos ter encontrado esses parâmetros
na obra de Toledo e Barrera Bassols (2015), como apresentaremos ao longo do texto.

2. A AGROECOLOGIA
Segundo Gliessman (2005), a agroecologia surgiu da derivação da ecologia e da
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agronomia. O primeiro cruzamento entre essas duas ciências ocorreu na década de 1920, com o
surgimento da ecologia de cultivos. Na década de 1930 foi proposto o termo agroecologia, por
estes mesmos ecologistas. Contudo, segundo o autor, este termo foi esquecido e somente na
década de 1950 foi retomado, a partir do desenvolvimento do conceito de ecossistema.
Este conceito forneceu “uma estrutura básica geral para se examinar a agricultura a partir de
uma perspectiva ecológica” (GLIESSMAN, 2005, p. 55). Mas é somente nas décadas de 1960
e 1970 que pesquisas neste âmbito se intensificam devido ao aumento da consciência ambiental
e do interesse em pesquisas em nível de sistemas. E, em 1980,
a agroecologia tinha emergido como uma metodologia e uma estrutura básica
conceitual distintas para o estudo de agroecossistemas 705 . Uma influência
importante durante este período veio dos sistemas tradicionais de cultivo, de países
em desenvolvimento, que começaram a ser reconhecidos por muitos
pesquisadores como exemplos importantes de manejo de agroecossistemas,
ecologicamente fundamentados (GLIESSMAN, 2005, p. 56).

Stephen Gliessman (2005), assim como outros autores clássicos da agroecologia
(ALTIERI, 2012; HECHT, 1993; GUZMÁN, 2001), apresentam a importância decisiva dos
conhecimentos tradicionais no surgimento desta ciência706.
Dessa forma, Altieri707 (2012) afirma que: “os sistemas agroecológicos são
profundamente enraizados na racionalidade ecológica da agricultura tradicional” (ALTIERI,
2012, p. 17).
Hoje, é amplamente aceito que o conhecimento tradicional é um recurso poderoso
e complementar ao conhecimento produzido e disponibilizado pelas fontes
científicas ocidentais. Agrônomos e profissionais da área têm se esforçado para
compreender a complexidade dos métodos locais de agricultura e seus
pressupostos. Infelizmente, na maioria das vezes, eles ignoraram as racionalidades
dos agricultores tradicionais e impuseram condições e tecnologias que interferiram
na integridade da agricultura local (ALTIERI, 2012, pp. 29-30).

“Os agroecossistemas são comunidades de plantas e animais interagindo com seu ambiente físico e químico
que foi modificado para produzir alimentos, fibras, combustíveis e outros produtos para consumo e utilização
humana. A Agroecologia é o estudo holístico dos agroecossistemas, abrangendo todos os elementos ambientais e
humanos. Sua atenção é voltada para a forma, a dinâmica e a função de suas inter-relações, bem como para os
processos nos quais estão envolvidas” (ALTIERI, 2012, pp. 105-106).
706
Aqui estamos apresentando o surgimento da agroecologia como ciência. Contudo, com o seu desenvolvimento,
justamente, pela articulação com os saberes tradicionais das comunidades rurais, ela avança para ser entendida
como algo mais abrangente. Sendo assim, ela também é compreendida como um modo de vida, conjunto de
práticas e como um movimento social (COSTA, 2017; PETERSEN, 2012).
707
Aqui também, nesta outra passagem de seu livro, o autor volta a ressaltar esta idéia: “Muitos pesquisadores têm
apontado que o ponto de partida para elaboração de novas abordagens de desenvolvimento agrícola são os próprios
sistemas que os agricultores tradicionais desenvolveram e/ou herdaram ao longo dos séculos” (ALTIERI, 2012, p.
121).
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Altieri (2012) fala na agricultura tradicional como um microcosmos que teria a
capacidade de fornecer modelos promissores para outros agricultores, já que promovem a
biodiversidade, prosperam sem a necessidade insumos externos e apresentam produtividade o
ano todo.
Da mesma forma, Paulo Petersen (2012) aponta o método adotado por esta nova
ciência:
A Agroecologia nasceu como enfoque científico exatamente ao procurar decifrar
as complexas racionalidades econômico-ecológicas camponesas que
proporcionam esse conjunto interconectado de benefícios para a sociedade
[produção de alimentos, conservação dos recursos naturais, geração de postos de
trabalho, conservação de culturas rurais, dinamização econômica do mundo rural].
A essência do método agroecológico está na valorização dessa sabedoria
camponesa para que ela seja elevada a outro nível na espiral de conhecimentos por
meio do encontro sinérgico com os saberes provenientes de variadas disciplinas
acadêmicas (PETERSEN, 2012, p. 14).

Sendo assim, o que estes autores querem afirmar é que a agroecologia (como uma
nova ciência) passa a investigar quais os princípios ecológicos estão presentes nas práticas
agrícolas tradicionais para, posteriormente, poderem pensar em redesenhos de sistemas
agrícolas que adotaram a lógica da agricultura moderna, para que os mesmos sejam capazes de
realizar a transição, rumo a um agroecossistema sustentável. Sendo assim, primeiramente, estes
autores tem como base a própria ciência da ecologia. Esta dará os conceitos chaves, os
princípios, a partir dos quais estes pesquisadores passarão a olhar e interpretar esses sistemas
tradicionais e, com isso, tentar decifrar porque são sustentáveis. Altieri (2012) define a
agroecologia da seguinte forma:
A Agroecologia emerge como uma disciplina que disponibiliza os princípios
ecológicos básicos sobre como estudar, projetar e manejar agroecossistemas que
sejam produtivos e ao mesmo tempo conservem os recursos naturais, assim como
sejam culturalmente adaptados e social e economicamente viáveis (ALTIERI,
2012, p. 105).

O diferencial da agroecologia, em relação às demais ciências, estaria em sua
abordagem multidimensional que envolve a conexão de diversas ciências na busca da
construção de sistemas produtivos sustentáveis. Segundo Altieri (2012), ela não se limita à
compreensão disciplinar dos fenômenos (genética, edafológica, etc.), mas foca nas inter
relações entre os componentes dos agroecossistemas e a dinâmica complexa dos processos
ecológicos, sociais, culturais, econômicos (ALTIERI, 2012). Contudo, no âmbito ecológico, o
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foco central da agroecologia é compreender as relações e processos ecológicos708, para propor
métodos e práticas para melhorar a produtividade e sustentabilidade dos agroecossistemas,
tornando-os: biodiversos, resilientes, eficientes (do ponto de vista energético), socialmente
justos e capazes de promover a soberania alimentar (ALTIERI, 2012).
Os princípios básicos que a agroecologia identifica a partir da análise, tanto de
ecossistemas naturais, como de agroecossistemas de agricultores tradicionais, são: a reciclagem
de nutrientes e energia; a substituição de insumos externos; a melhoria da matéria orgânica e
da atividade biológica do solo; a diversificação das espécies de plantas e dos recursos genéticos
dos agroecossistemas no tempo e no espaço; a integração de culturas com a pecuária; a
otimização das interações e da produtividade do sistema agrícola como um todo, ao invés de
rendimentos isolados obtidos com uma única espécie. Dentre estes princípios a diversificação
é ressaltada, porque através dela são alcançados diversos benefícios para os agroecossistemas:
“interações biológicas e sinergias benéficas entre os componentes do agroecossistema, de modo
a permitir a regeneração da fertilidade do solo e a manutenção da produtividade e da proteção
de culturas” (ALTIERI, 2012).
A partir disso, Altieri (2012) aponta que, no âmbito ecológico, o objetivo da
agroecologia é “construir um agroecossistema que reproduza a estrutura e a função dos
ecossistemas naturais e locais” (p. 114). E, para tanto, a observação e análise de como os
agricultores tradicionais alcançam essa meta, ou seja, desenvolvem agroecossistemas em
consonância aos ecossistemas nos quais estão inseridos, são fundamentais para a agroecologia.
Sendo assim, o autor afirma que:
É fundamental obter uma maior compreensão dos sistemas tradicionais para
continuar a desenvolver sistemas contemporâneos. Isso só poderá ocorrer a partir
de estudos sistêmicos que identifiquem o conjunto de fatores que condicionam a
forma como eles o modificam, para posteriormente traduzir tais informações em
termos científicos (ALTIERI, 2012, p. 124).

Ou seja, fica claro que a estratégia desses autores, para a agroecologia, é extrair os
princípios científicos, ecológicos, das práticas agrícolas tradicionais que têm se mostrado
sustentáveis. E dessa forma, para Altieri (2012), “o maior desafio para compreender como os

“No coração da estratégia da agroecologia está a ideia de que um agroecossistema deve imitar o funcionamento
dos ecossistemas locais e, portanto, deve exibir uma ciclagem eficiente de nutrientes, uma estrutura complexa e
uma ampla biodiversidade” (ALTIERI, 2012, p. 131).
708
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agricultores tradicionais mantêm, preservam e manejam a biodiversidade seja reconhecer a
complexidade de seus sistemas de produção” (ALTIERI, 2012, p. 29).
Sendo assim, percebemos que o foco aqui está centrado nos agroecossistemas, em suas
estruturas, funções e dinâmicas. Ou seja, observar e analisar o produto acabado construído pelas
comunidades tradicionais: seus agroecossistemas. E não os sujeitos em si, que foram capazes
de construir esses agroecossistemas. De nosso ponto de vista, nos parece que o maior desafio
seria o inverso: seria entender como a relação desses sujeitos com o meio ambiente leva a
construção dessa complexidade dos sistemas.
A partir da visão focada no agroecossistema, a proposta para transição agroecológica
não seria outra senão a de que: “pesquisadores e profissionais da área terão de traduzir
princípios ecológicos gerais e conceitos de manejo de recursos naturais em propostas práticas
diretamente relevantes para as necessidades e condições dos pequenos produtores” (ALTIERI,
2012, p. 156).
Muito embora, esses autores (ALTIERI, 2012; GLIESSMAN, 2005) deixem claro que
na agroecologia não se trata de difundir pacotes tecnológicos, mas como se almeja redesenhos
de agroecossistemas específicos de cada realidade (logo, o saber local das especificidades é
essencial), “o que pode ser aplicado em outro lugar não são as técnicas, mas sim os princípios
agroecológicos que promovem a sustentabilidade” (ALTIERI, 2012, p. 142). Sendo assim,
Para garantir a especificidade do manejo dos recursos naturais é preciso um acervo
excepcionalmente amplo de conhecimento que nenhuma instituição de pesquisa
pode gerar e manipular por conta própria. Essa é uma das razões que torna crucial
a inclusão das comunidades locais em todas as fases dos projetos (concepção,
experimentação, desenvolvimento de tecnologias, avaliação, disseminação, etc.)
voltados para o desenvolvimento rural. Nesse sentido, a inventiva autonomia das
populações rurais é um recurso que deve ser valorizado e mobilizado de forma
urgente e efetiva (ALTIERI, 2012, p. 149).

Contudo, não é observada aqui uma preocupação na investigação e compreensão da
forma como esses conhecimentos tradicionais são criados, ou seja, uma investigação dos
sujeitos. E, mais ainda, como seria possível que estes sujeitos conquistassem de volta esta
habilidade e autonomia de dialogar com seu ambiente e, a partir disso, construírem seus
agroecossistemas sustentáveis, como ancestralmente foi feito pelos sujeitos do campo até a
chegada da modernização da agricultura?
Nessa perspectiva Norgaard (1989) pontua:
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Que espécies e variedades são selecionadas e quais as relações são assistidas
depende dos valores das pessoas, do que elas sabem, de como estão organizadas
socialmente para interagir com o meio ambiente e com o sistema biológico, e das
técnicas disponíveis (NORGAARD, 1989, p. 44).

Este autor, que trabalha com a ideia de coevolução, ressalta que tanto a cultura
humana molda os sistemas biológicos como estes moldam a cultura. “O ecossistema, nesta
visão, inclui o sistema de conhecimento, o sistema de valores, a organização social e a
tecnologia do povo, paralelamente ao seu sistema biológico” (NORGAARD, 1989, p. 45).
Este autor ainda afirma que: “a natureza das partes só pode ser entendida no contexto da
coevolução como um todo. As partes e as relações mudam com o tempo (...). Estas mudanças
refletem as decisões dos povos, condicionados por seus valores, crenças, organização e
tecnologia” (NORGAARD, 1989, p. 45). Nesse sentido, cabe a pergunta, resgatar apenas
princípios ecológicos seria o suficiente para resgatarmos a relação coevolutiva dos seres
humanos com a natureza de forma sustentável? Ou essas comunidades tradicionais tinham/têm
algo mais que permitia/permite que as mesmas fossem/sejam capazes de criar estes
conhecimentos ecológicos?
Toledo & Barrera Bassols (2015) são autores que se aprofundam nessa discussão,
por isso, nos deteremos em suas ideias no próximo item.

3. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS COEVOLUTIVOS
Da união entre cultura e natureza, os diferentes povos transformam a natureza e esta,
por sua vez, os transforma e condiciona/se integra às suas culturas. Essa dinâmica entre
natureza e cultura irá gerar o que chamamos de coevolução, a evolução mútua de seres humanos
e natureza: um condicionando o outro neste processo de transformação. Outra forma de
descrever este processo seria o que Marx chama de metabolismo social:
O trabalho é, em primeiro lugar, um processo entre o homem e a natureza, um
processo em que o homem media, regula e controla seu metabolismo com a
natureza. O homem enfrenta à matéria natural mesma como um poder natural. Põe
em movimento as forças naturais que pertencem à sua corporeidade, braços e
pernas, cabeça e mãos, a fim de apoderar-se dos recursos naturais de uma forma
útil a sua própria vida. Ao operar por meio desse movimento sobre a natureza
exterior a ele e transformá-la, transforma a sua própria natureza (MARX, apud
GUZMÁN, 2011, p. 88) [tradução livre minha].
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Outro autor que trabalha com este tema, Eduardo Sevilla Guzmán, enfatiza as
comunidades tardicionais possuem uma forma de relacionarem-se com a natureza, onde eles se
consideram como sendo parte dela. Com isso, configurou-se um modo de uso dos recursos
naturais, que mantiveram as bases de reprodução biótica desses recursos, e gerou processos de
coevolução social e ecológica, trazendo benefício para todos (GUZMÁN, 2011). Toledo e
Barrera Bassols (2015) afirmam que
(...) a diversificação dos seres humanos se fundamentou na diversificação
biológica, agrícola e paisagística. Este processo de caráter simbiótico ou
coevolutivo foi conduzido pela capacidade da mente humana para tirar proveito
das particularidades e singularidades de cada paisagem do entorno local, em
função das necessidades materiais e espirituais dos diferentes grupos humanos
(TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015, p. 40).

Assim como a natureza, estes conhecimentos também não são estáticos, e se transformam
no decorrer do tempo. Nessas sociedades tradicionais, o conhecimento é transmitido de geração
a geração, ou seja, existe um saber coletivo que é repassado para todos os indivíduos e este se
constitui da seguinte forma:
o conhecimento retido por um único informante constitui a síntese de pelo menos
três vertentes: i) a experiência historicamente acumulada e transmitida através de
gerações por uma cultura rural determinada; ii) a experiência socialmente
compartilhada pelos membros de uma mesma geração; e iii) a experiência pessoal
e particular do próprio agricultor e de sua família, adquirida pela repetição do ciclo
produtivo (anual) e gradativamente enriquecida por variações, eventos
imprevistos e surpresas diversas (TOLEDO & BARRERA BASSOLS,
2015, p. 94).

Ou seja, cada indivíduo tem, no decorrer de sua vida, um enriquecimento de suas
experiências, através dos aprendizados de cada ciclo produtivo. Dessa forma, no decorrer do
tempo o conhecimento vai sendo aperfeiçoado e compartilhado com os demais integrantes do
grupo. Estes, por sua vez, transmitem este conhecimento aperfeiçoado para as gerações futuras
que irão realizar este mesmo processo. O saber é construído coletivamente e sua convalidação
ocorre através da práxis: “o êxito das práticas que permitem tanto ao agricultor individual como
a sua coletividade cultural sobreviver ao longo do tempo sem destruir ou deteriorar sua fonte
original de recursos locais” (TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015, p. 96).
Toledo e Barrera Bassols (2015) diferenciam quatro tipos de conhecimentos: o utilitário, o
estrutural, o relacional e o dinâmico. Além disso, apresentam a questão da cultura (crença)
como sendo um elemento essencial na produção desses conhecimentos.
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O conhecimento estrutural diz respeito às “estruturas” do ambiente, no qual o indivíduo está
inserido, vive, observa, transforma. Ou seja, o ecossistema a partir do qual ele produz os
recursos necessários para sua sobrevivência: tanto os alimentos, como os insumos para a
produção dos mesmos, assim como, artesanatos, ferramentas, energia, etc. O conhecimento
estrutural irá criar taxonomias para este agroecossistema e o sujeito será “(...) capaz não só de
reconhecer, categorizar e nomear as descontinuidades geográficas, físicas, ecogeográficas e
biológicas presentes em seu cenário, como também de classificá-las, isto é, conferir-lhes uma
ordem dentro de um sistema taxonômico” (TOLEDO& BARRERABASSOLS, 2015, p. 120)709. O conhecimento relacional, por sua vez, diz respeito às relações
entre os objetos e os acontecimentos nos agroecossistemas, “relacionam objetos ou fenômenos
que ocorrem em espaços ou tempos distintos” (ex: o mesmo tipo de solo em duas parcelas
diferentes), ou “pertencem a diferentes domínios de referência” (ex: tipos de solos com espécies
de plantas) (idem, p. 123). O conhecimento dinâmico se trata do conhecimento das dinâmicas
da natureza (ciclos lunares, erosão dos solos, fenômenos climáticos, ciclo de vida das espécies,
períodos de floração, sucessão ecológica, etc.). Por fim, o conhecimento utilitário:
Considerando que o objetivo final dos conhecimentos ecológicos tradicionais está
dirigido ao melhor uso dos recursos naturais nos diferentes processos produtivos,
é também possível distinguir uma categoria cognitiva relativa à utilidade dos
objetos. Essa dimensão está relacionada com aqueles elementos da natureza que
os agricultores identificam ou percebem como recursos materiais (idem, p. 125).

Além destes quatro tipos de conhecimento que os autores distinguem, é de extrema importância
também compreender que estamos falando de outro tipo de racionalidade, que se contrapõe
com a racionalidade empresarial baseada na lógica capitalista (que observa os agroecossistemas
e as relações humanas apenas como meios de gerar lucro). Segundo os autores, “os
conhecimentos tradicionais estão sempre em permanente conexão com outros dois âmbitos de
fenômeno humano: a prática, que permite a satisfação material dos indivíduos, e a crença, que
conduz à satisfação espiritual e, portanto, ordena a prática710”

“As evidências acumuladas pela pesquisa mostram que nas mentes tradicionais existem elaborados sistemas
taxonômicos, não apenas dos organismos biológicos (plantas, animais, fungos), mas também dos elementos físicos
(especialmente dos solos) e das unidades ecogeográficas da paisagem. Isso significa que os produtores rurais têm
capacidade de organizar conceitualmente seus cenários produtivos através da categorização, denominação e
classificação dos principais elementos (estruturas) encontrados” (TOLEDO; BARRERABASSOLS, 2015, p. 121).
710
Com o avanço do capitalismo no campo torna-se cada vez mais difícil encontrar estes modelos em estado “puro”,
estes sofrendo também interferências da lógica do mercado que busca se sobrepor.
709
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(TOLEDO & BARRERA BASSOLS, 2015, p. 126). Ou seja, na construção desses
conhecimentos, teremos sempre, além da dimensão da criação do conhecimento (corpus), a
dimensão do kosmos (relacionada às crenças) e a dimensão da práxis (relacionada à satisfação
das necessidades materiais). Sendo assim, a racionalidade dos povos tradicionais está vinculada
a estas três dimensões.
Dessa forma, quando vamos estudar a construção do conhecimento pelos povos tradicionais é
importante que levemos em consideração estas diferentes variáveis que se condicionam
mutuamente na construção dos saberes. A cosmovisão (que está ligada às concepções
religiosas) condiciona a forma de ver e se relacionar com a natureza, assim como, a forma de
ver e se relacionar com os outros seres humanos (sua ordem moral), as relações de parentesco
e de gênero. Isto implica em divisões sexuais e etárias de trabalho, que possuem implicações
práticas e morais.
Segundo os antropólogos Ellen e Klaas Woortmann, que se dedicaram aos estudos etnográficos
de camponeses brasileiros, o saber dos camponeses faz parte de um modelo amplo de percepção
da natureza e dos seres humanos e seu processo de trabalho apresenta dimensões simbólicas
que fazem com que estes sujeitos construam não só espaços agrícolas, mas também sociais e
de gênero (WOORTMANN & WOORTMANN, 1996), como será exposto em seguida.
Sendo assim, nos aprofundaremos sobre essas características mais específicas do campesinato
brasileiro, em como a construção do conhecimento está ligada à própria construção de relações
sociais (familiares, comunitárias, de gênero), à ordem moral e visão religioso-cosmológica que
organizam essas relações.

4. O CONHECIMENTO COEVOLUTIVO NO CAMPESINATO BRASILEIRO
O campesinato não produz apenas alimentos, mas também cultura. Ao trabalhar a
terra cria, com isso, categorias sociais. Suas ações técnicas estão permeadas de ações simbólicas
e processos rituais. Ele produz mercadorias, mas, antes de tudo, produz bens para o consumo
próprio e esta produção pressupõe a “produção-reprodução de bens simbólicos que
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constituem o corpo do saber” (WOORTMANN & WOORTMANN, 1996, p. 13). Seu processo
de trabalho se baseia em um ordenamento do mundo que, por sua vez, também ordena as
pessoas.
Como veremos de forma mais detalhada adiante, as relações sociais e com a natureza
são formadas a partir de um modelo cosmológico711. Com base na pesquisa de Woortmann &
Woortmann (1996) 712 esta cosmologia estaria baseada num modelo de equilíbrio a partir da
dicotomia quente/frio, expressando uma relação de harmonia e de reciprocidade. São dois pólos
que se complementam e em busca da harmonia.
Por outro lado, a ordem moral que constitui o campesinato nacional está baseada na
hierarquia, estando o pai, chefe de família, no topo dessa hierarquia. As categorias sociais são
construídas a partir de sua pessoa. A categoria “trabalho” é definida a partir dele. A categoria
“saber” também. Quem “trabalha” é o chefe de família, o restante “ajuda”. Quem detém
conhecimento sobre os processos de trabalho, é o homem, chefe de família. Os outros
integrantes da família podem saber realizar todo o processo, mas é o pai de família que
representa a concentração desse saber a ser transmitido de pai para filho, para que o mesmo
seja capaz de realizar o processo produtivo e garantir a reprodução da família. Não nos
deteremos, neste momento, nas implicações desse modelo nas relações de gênero. Todavia, é
importante ressaltar essa característica fundamental de sua cultura, pois ela irá condicionar todo
o processo de trabalho.
Se a produção é central para a reprodução, e se é pelo trabalho que se constrói a
família, é pelo saber “técnico” que ela se faz e é o controle sobre esse saber que
faz a hierarquia do grupo doméstico. Exerce-se poder porque se detém o saber. Na
hierarquia da unidade produtiva, o pai de família (no plano público) governa a
família porque governa a produção; governa o processo de trabalho porque
“domina o saber”. O saber “técnico” é, portanto, fundamental para a reprodução
da estrutura social (WOORTMANN & WOORTMAN, 1996, p. 12).

711

Embora Cândido (2017) não faça uma reflexão acerca de uma cosmologia caipira, ele reconhece a inter relação
dessas diversas dimensões na cultura dos camponeses paulistas: “Magia, medicina simpática, invocação divina,
exploração da fauna e da flora, conhecimentos agrícolas fundem-se deste modo num sistema que abrange, na
mesma continuidade, o campo, a mata, a semente, o ar, o bicho, a água e o próprio céu. Dobrado sobre si mesmo
pela economia de subsistência, encerrado no quadro dos agrupamentos vicinais, o homem aparece ele próprio
como segmento de um vasto meio, ao mesmo tempo natural, social e sobrenatural” (CÂNDIDO, 2017, p. 201).
712
A pesquisa empírica de Woortmann & Woortmann (1996) foi realizada na década de 1980 no estado de Sergipe.
Contudo, em suas análises eles trazem exemplos de pesquisas realizadas em outras regiões (Centro Oeste e Sul) e
países (México), por outros pesquisadores, nas quais os camponeses apresentavam formas de interpretar o mundo
de maneira similar, a partir de dicotomias: quente x frio; forte x fraco; gordo x magro.
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A reciprocidade é outra característica observada por diversos estudiosos do
campesinato nacional (CÂNDIDO, 2017; GARCIA JR., 1989; WOORTMANN, 1988;
QUEIROZ, 1973, 2009; SANTOS, 1978) que pode ser descrita como sendo uma obrigação
bilateral713, expressa em diversas práticas como, por exemplo, o mutirão. “Um velho caipira
me contou que no mutirão não há obrigação para com as pessoas, e sim para com Deus, por
amor de quem se serve o próximo; por isso, a ninguém é dado recusar auxílio pedido”
(CÂNDIDO, 2017, pp. 82-83).
A moralidade (obrigações sociais) está estreitamente ligada ao plano religioso
(obrigações religiosas). E, por outro lado, não se desvincula da hierarquia daquelas relações
sociais. Woortmann & Woortmann observaram, no interior de Sergipe, este elemento nas
práticas de mutirão:
Embora todos conheçam muito bem os detalhes do trabalho a ser feito, o governo é
do dono da terra, que noutro momento irá obedecer à direção de outro, num circuito
de troca de hierarquia entre chefes de família. A linguagem da reciprocidade, que
supõe igualdade, não elimina a linguagem da hierarquia. São todos pais de família
– pois só estes têm a responsabilidade que o empreendimento requer – iguais em
honra (WOORTMANN & WOORTMANN,
1996, p. 59).

Adentrando mais especificamente no processo de trabalho agrícola camponês temos
que o sítio é dividido em diferentes espaços, conjugados e complementares entre si. Este é
formado pelas seguintes partes: o mato, a capoeira, o chão de roça e/ou malhada, o pasto, a casa
de farinha, a casa e o quintal.
O mato é a floresta, é a parte intocada pelo ser humano (ou deixada em pousio714
por muitos anos) que, uma vez derrubada, dará espaço à lavoura. Ele representa uma reserva de
recursos para o futuro (como uma “poupança”). Mas também é um espaço de extrativismo, de
onde se retiram: lenha, caça, frutos, plantas medicinais, etc. Sendo assim, para os camponeses

“A obrigação bilateral é elemento integrante da sociabilidade do grupo, que desta forma adquire consciência de
unidade e funcionamento. Na sociedade caipira a sua manifestação mais importante é o mutirão (...)” (CÂNDIDO,
2017, p. 81).
714
Pousio é o termo utilizado para designar a área agrícola que fica por alguns anos sem utilização produtiva, para
que a mesma recomponha sua vegetação natural e, com isso, a fertilidade de seus solos. O tempo de pousio varia
conforme as estratégias de cada família camponesa e depois de “descansar”, a terra volta a ser utilizada para a
produção de alimentos/mercadorias. “Para os sitiantes é motivo de orgulho o fato de poder deixar a terra
‘descansar’. Num caso, deixou-se a terra em ‘descanso’ durante 35 anos, legando aos filhos um espaço
‘reflorestado’ naturalmente, para que o trabalho pudesse reiniciar num novo ciclo na geração seguinte”
(WOORTMANN & WOORTMAN, 1996, p. 28)
713
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o mato é um espaço a ser preservado, sendo utilizado apenas quando necessário. E, uma vez
tendo feito uso dele, posteriormente, este espaço é deixado para se recompor. Ou seja, é um
sistema que busca o equilíbrio715, para os camponeses, nesse caso, “a relação com a natureza é
uma troca respeitosa” (WOORTMANN & WOORTMAN, 1996, p. 28)
A capoeira é a área de mato que foi derrubada e já ficou sem uso por alguns anos, recompondo
parte de sua vegetação natural sem, contudo, ter voltado já a ser mato. Ela pode ser utilizada
para lavoura ou esperar que volte a ser mato para, então, voltar a ser cultivada.
Outro espaço do sítio é o espaço produtivo que, na região estudada por Woortmann
& Woortmann (1996), pode ser de duas formas: chão de roça ou malhada. O modelo chão de
roça é o mais antigo e demanda o pousio por longos anos. É um processo de trabalho extensivo
(de queimada e coivara), transforma o mato em terra de trabalho, passível de cultivo por até
três anos, sem precisar de adubação. Depois a terra se torna capoeira, em seguida, volta à
condição de mato ou se torna pasto, ou começa a ser utilizada de forma intensiva (malhada).
A malhada, na década de 1980, era um modelo mais recente, e correspondia a um
uso intensivo de utilização da terra. Este modelo necessita da presença do gado, pois como não
se cultiva mais em terras nas quais preexistia o mato, ou seja, em terras que recuperaram a sua
fertilidade natural através do pousio, é preciso que seja a feita a adubação dessa área. E os
dejetos dos animais, sobretudo do gado, são essenciais para essa fertilização. Sendo assim,
neste modelo, temos a presença também do curral.
É interessante notar aqui alguns conhecimentos resgatados pelos pesquisadores que revelam a
complexidade do saber e o olhar holístico dos camponeses sobre a produção.
Após a colheita, transferia-se o gado para o espaço da roça, onde se alimentava da
palha (restolho). A palha do algodão é especialmente valorizada: “a folha do
algodão é medicinal, está provado; se o gado tem carrapato e se soltam numa roça
de algodão, de repente ele fica limpo” 716(WOORTMANN & WOORTMANN,
1996, p. 30).

715

É interessante aqui que Woortmann & Woortmann (1996) trazem também a visão dos fazendeiros pecuaristas,
grandes proprietários de terra da região estudada por eles. Para os fazendeiros o mato é visto como um empecilho,
algo que precisa ser retirado para abrir espaço para o capim (que irá alimentar o gado). Ou seja, é uma visão voltada
apenas para o lucro, que não consegue compreender a ligação necessária de equilíbrio entre ecologia e economia
para a sustentabilidade das atividades humanas no meio ambiente.
716
“A importância medicinal do algodão, porém, vai desaparecendo à medida que o gado de tipo tradicional, o “pé
duro”, de pequeno porte, é substituído pelo gado “zebuado”, mais pesado e mais alto. Com isto, o algodão perde
seu significado medicinal (...). O gado “pé duro”, em tempo de estiagem, “era tangido para dentro do mato; lá ele
se virava”; o “zebuado” tem menos resistência, ‘é sem jeito, não sabe comer o mandacaru...precisa da torta, senão
não agüenta’” (WOORTMANN & WOORTMAN, 1996, p. 30).

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Cada espaço do sítio está interligado ao outro, cada um cumprindo diferentes funções, em
diferentes momentos. Se, em um momento a lavoura está produzindo alimentos para a
família/comércio, noutro ela fornece alimentos e remédios para os animais. Este conhecimento
é apreendido através da prática e observação dos camponeses 717, podendo ser caracterizado
como o conhecimento “relacional” definido, anteriormente, por Toledo e Barrera Bassols
(2015).
Esta interligação entre os espaços é percebida na dinâmica produtiva dos sítios718. A mandioca
plantada na lavoura é encaminhada para a casa de farinha, onde será processada.
Em seguida, ela se dirige ou para o consumo da família ou para a venda (na forma de beiju ou
polvilho). Os restos desse processamento (raspas, sobras) são encaminhados para a alimentação
dos animais. O líquido tóxico, que é extraído no processamento da mandioca, é utilizado como
formicida na lavoura. E os restos, que não são consumidos pelos animais, voltam à lavoura para
virarem adubo. Aqui, novamente, podemos perceber a presença de conhecimentos
“relacionais” e também “estruturais” na prática dos camponeses.
O início do preparo da terra ocorre com uma leitura do ambiente. Woortmann &
Woortmann (1996), destacam a importância do planejamento e do cálculo dos camponeses,
pois, “o desperdício de trabalho, de tempo, de terra e de sementes contraria frontalmente a ética
camponesa. Poupar recursos é componente central de todo o cálculo da sua produção” (p. 56).
Primeiramente, é feita a escolha da terra, para tanto, deve-se levar em consideração diversos
elementos que envolvem uma série de cálculos: as qualidades da terra, a disponibilidade de
força de trabalho, as necessidades de consumo da família, as perspectivas de venda, as
características dos cultivos a serem plantados, entre outros. O preparo da terra segue, então, a

717

No caso da pesquisa realizada por Antônio Cândido (2017), este nos mostra como muitos dos conhecimentos
dos caipiras foram construídos a partir dos conhecimentos repassados pelos indígenas. “(...) o paulista se ajustou
às técnicas do índio, que lhe permitiram estreitar os laços com a terra, favorecendo a mobilidade, penetrando nas
formas de equilíbrio ecológico já desenvolvidas pelas tribos (...) O feijão, o milho e a mandioca, plantas indígenas,
constituem, pois, o que poderia chamar triângulo básico da alimentação caipira, alterado mais tarde com a
substituição da última pelo arroz.” (p. 64).
718
Antônio Cândido, no estudo dos caipiras paulistas, revela também diversos conhecimentos que estes tinham,
da forma como aproveitavam, de diversas formas, o que a natureza lhes oferecia. Segundo este autor, antigamente,
os caipiras produziam tudo o que necessitavam: de alimentos a instrumentos e utensílios (colher de pau, gamela
de raiz de figueira, vasilha e prato de porungaetê, pote de barro, etc.), a vestimentas (todos faziam fio de algodão
que transformavam em pano) e até mesmo pólvora (extraída do carvão feito da crindiúva) e iluminação (produziam
candeeiro de barro, com banha de porco ou azeite de mamona, e torcida de algodão), tendo que ir ao comércio
comprar, somente, o sal. (CÂNDIDO, 2017).
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direção que vai “da casa para o mato”, simbolicamente, significa ir do “mais conhecido”
(domesticado) para “o mais desconhecido” (a natureza).
A agricultura de coivara

719

apresenta, como foi dito, além de complexos

conhecimentos, uma série de rituais mágico-religiosos. O mato é visto como o domínio da
natureza, como o desconhecido, que será domado pelo homem através da derrubada e do fogo.
Sendo assim, é concebido como um ritual de passagem, da natureza para a cultura. No final da
derrubada e queima é realizada uma festa, entre homens (pois apenas os homens podem
participar da derrubada e queima) parentes e vizinhos, na qual é ofertada cachaça e carne. Para
garantir a proteção, pois a natureza pode revidar com ataque de animais
peçonhentos, sempre são requeridos os trabalhos de um “espantador de cobras”, que faz uma
reza antes do trabalho na terra. A natureza, para estes camponeses, além de ter suas leis próprias
que precisam ser compreendidas, é concebida “como um instrumento de Deus, o qual se
manifesta diretamente aos homens por meio dela. A vontade da natureza é a vontade de
Deus” (WOORTMANN & WOORTMANN, 1996, p. 62). Ou seja, como podemos perceber
aqui, a dimensão da práxis (prática) está intimamente ligada ao corpus (conhecimento) que, por
sua vez, está conectada com o kosmos (crenças) (TOLEDO & BARRERA BASSOLS,
2015).
Seguindo esta compreensão holística dos camponeses do processo produtivo, “o modelo
camponês procura realizar as potencialidades da natureza diante das demandas do homem”
(WOORTMANN & WOORTMANN, 1996, p. 65), ou seja, será cultivado aquilo que as
potencialidades, daquele solo em específico, permitem que seja cultivado: “a natureza deve ser
respeitada, não deve ser agredida com corretivos químicos, pois ela poderá ‘vingarse’,
‘envenenando o mantimento’” (idem). Podemos perceber aqui a preocupação ecológica dessa
forma de produzir que está intrinsecamente ligada a ordem moral e religiosa dos camponeses,
à sua forma de interpretar a nossa existência no universo: “não se ‘corrige’ o solo com insumos
industriais (só se corrige o que está errado, e para os sitiantes não existem solos ‘errados’)”
(idem).
719

A agricultura de coivara é comumente conhecida coma a agricultura de derrubada e queima das matas em forma
de rodízio. Todavia, para os camponeses a coivara é apenas um dos momentos desse processo todo: “o homem faz
a pinicagem, isto é, espalhar as cinzas e retirar a madeira não-carbonizada; a mulher e as crianças, a repinicagem,
isto é, retrabalham o que foi deixado pelo homem” (WOORTMANN & WOORTMANN, 1996, p. 60). O preparo
da terra, a coivara, se encerra quando o terreno está “limpo” e fica a espera da chuva.
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O conhecimento dos camponeses vai sendo adquirido, como foi dito, através da transmissão
de saber de geração para geração e entre aqueles/as da sua geração, mas, também, através
da experiência individual prática de cada agricultor/família. Segundo Woortmann &
Woortmann (1996), em geral, na maioria dos sítios é reservado um espaço para que as crianças
e jovens façam o seu plantio, como forma de aprendizado e, quando jovens, para poderem gerar
uma renda própria. Como este espaço não compromete a renda e sobrevivência da família, não
há problema se algo der errado. Sendo assim, este espaço é também utilizado para se realizar
as “experiências”, ou seja, introduzir cultivos desconhecidos, consórcios diferentes, utilizar
técnicas novas, etc. Além disso, outra forma de aprendizado, que também é um meio de reduzir
riscos de “perda da lavoura”, é o cultivo de duas ou mais variedades de uma mesma espécie em
diferentes espaços da lavoura. Dessa forma, com a prática e a observação, vai se identificando
as melhores formas de cultivar cada planta específica.
O planejamento do cultivo exige uma observação detalhada para que o agricultor
saiba qual o melhor consorciamento entre as plantas, para que todas se desenvolvam da melhor
forma possível, para que cooperem entre si, ao invés de competir. É preciso levar em
consideração o tempo de desenvolvimento das plantas (período de longa/curta duração), a sua
fisiologia (como ela se desenvolve: altura, formato, por cima e por debaixo do solo), as suas
exigências

(mais/menos luminosidade, mais/menos

umidade,

solo

mais/menos

arenoso/argiloso, etc). Da mesma forma, o camponês precisa fazer o cálculo da disponibilidade
da força de trabalho, pois cada formato (consórcio) da lavoura irá gerar necessidades de tempo
de trabalho diferentes.
Como foi dito, anteriormente, estes camponeses do Nordeste, assim como os do
Centro Oeste e do Sul, possuem uma classificação do universo dividida entre quente/frio,
forte/fraco, gordo/magro. No momento do plantio, os solos são classificados dessa forma (solo
de chão de roça é quente, pois é fértil, logo, não necessita de adubo. Solo de malhada é frio,
logo, necessita do esterco do gado) e para a organização do consórcio entre as plantas essa
classificação é fundamental. Plantas “quentes/fortes” não devem ser cultivadas ao lado de
outras plantas “quentes/fortes”, deve-se intercalar plantas “quentes/fortes” com plantas
“frias/fracas”. Por exemplo: “o gergelim720, a fava e a mamona, considerados extremamente
“(...) por serem muito fortes [o gergelim e a fava], são plantados nos aceiros [espaços que circundam a roça e
delimitam o limite entre esta e a mata] eles protegem a roça contra alguns invasores naturais como a formiga e a
720
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fortes, não são plantados no meio da roça, visto que ‘atrapalham a colheita do arroz’, cultivo
fraco” (WOORTMANN & WOORTMANN, 1996, p. 103).
Por fim, outra característica importante do sistema de plantio dos camponeses e que
estaria relacionada com o conhecimento dinâmico, descrito por Toledo Barrera Bassols (2015),
é a observação das fases da lua. Os camponeses compreendem que a lua tem influência no
plantio. Dessa forma, para se ter uma boa lavoura deve-se conhecer e respeitar o
“governo da lua”.
Tendo em vista todos estes elementos das práticas e conhecimentos dos camponeses
estudados por Woortmann & Woortmann (1996), na década de 1980, na região Nordeste do
Brasil, podemos afirmar que todos os elementos trazidos por Toledo e Barrera Bassols (2015),
sobre os conhecimentos tradicionais, podem (ou, pelo menos, podiam) ser encontrados também
nas práticas/saberes de camponeses brasileiros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo buscamos resgatar as origens da agroecologia e como ela está ancorada no
estudo dos sistemas produtivos das comunidades tradicionais. Os primeiros agroecólogos se
dedicaram ao estudo desses agroecossistemas, no intuito de extrair deles princípios ecológicos
que pudessem ser repassados adiante como forma propor modelos de agricultura sustentáveis. O
que estes teóricos não perceberam foi que a construção desses agroecossistemas tradicionais
estava ancorada não só em princípios ecológicos, mas em uma cultura, valores, formas de ver e
viver a vida, diferenciados. Nesse sentido, a busca pela construção de sistemas produtivos
sustentáveis não pode basear-se apenas na aplicação de princípios ecológicos, mas deve atentar
para modificações culturais, de valores, de formas de perceber e se relacionar com a natureza,
com o outro e consigo mesmo. Sendo assim, identificamos nos estudos de Toledo e Barrera
Bassols (2015) um avanço nessas reflexões e elementos estruturais que podem ser encontrados
nos conhecimentos das comunidades tradicionais ao redor do mundo. A etnografia realizada no

muriçoca. Plantados no meio da roça, esses elementos seriam negativos (...)” (WOORTMANN &
WOORTMANN, 1996, p. 103). Segundo estes autores, os camponeses (pesquisados em MT) identificam o
gergelim como um defensivo natural, assim como, na Região Sul, utiliza-se o fumo e o cravo de defunto.
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nordeste brasileiro por Woortmann & Woortmann (1997), foi analisada a partir desses
parâmetros identificados na obra de Toledo e Barrera Bassols (2015), indicando que estes podem
ser ferramentas metodológicas frutíferas para futuras pesquisas na agroecologia.
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PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE NOVA SANTA ROSA (PR) SOBRE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PERCEPTION OF STUDENTS OF NOVA SANTA ROSA (PR) ON SUSTAINABLE
RURAL DEVELOPMENT
Antônio Marcos Diniz721
Sandy Patrícia dos Santos Steffens722
Alvori Ahlert723

Grupo de Trabalho: Educação Ambiental e Gestão por Bacia
Resumo: O presente estudo objetivou avaliar o conhecimento dos alunos do ensino médio do
Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra sobre o tema Desenvolvimento Rural Sustentável. O
estudo foi exploratório descritivo e o instrumento utilizado foi um formulário google docs. Os
dados alcançados foram reunidos e analisados com uma abordagem quanti-qualitativa.
Colaboraram na pesquisa 165 alunos. Com relação ao conhecimento sobre Desenvolvimento
Rural Sustentável 96% dos alunos disseram desconhecer ou já ter ouvido falar. Quando
questionados sobre o trabalho nas aulas sobre DRS 69,7% responderam que não é trabalhado
nas aulas. Em relação à Educação Ambiental 58% dos alunos afirmam que já participaram de
atividades na escola e 93% consideram importante o conhecimento de Educação Ambiental.
Percebe-se que a instituição realiza atividades de Educação Ambiental, contudo o tema
Desenvolvimento Rural Sustentável ainda não faz parte destas e que existe a necessidade de
introdução do tema nas aulas.
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural Sustentável. Ambiente. Educação Ambiental.
Abstract: The present study aimed to evaluate the knowledge of the high school students of
Marechal Gaspar Dutra State College on Sustainable Rural Development. The study was
exploratory descriptive and the instrument used was a google docs form. The data obtained
were collected and analyzed with a quantitative-qualitative approach. 165 students participated
in the research. Regarding the knowledge about Sustainable Rural Development 96% of the
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students said they did not know or already heard about. When asked about the work in classes
about DRS, 69.7% answered that it is not worked in class. Regarding Environmental Education
58% of the students state that they have already participated in activities at school and 93%
consider the knowledge of Environmental Education important. It is noticed that the institution
carries out activities of Environmental Education, however the theme Sustainable Rural
Development is not yet part of these and that there is a need to introduce the theme in the
classes.
Keywords: Ethics. Sustainable Rural Development. Environment. Environmental
education.

1. INTRODUÇÃO
O tema Desenvolvimento Rural Sustentável que convencionamos chamar apenas de DRS,
apesar de não ser tão novo ainda não faz parte da grande maioria das escolas, na verdade
diversos temas da ecologia, educação ambiental são relegados a apenas alguns projetos das
disciplinas de biologia ou geografia.
O conceito de DRS pode ser assim definido “[...] não é entendido como modernização agrícola,
nem como industrialização ou urbanização do campo”, mas sim a associação ao conceito de
“criação de capacidades - humanas, políticas, culturais, técnicas etc” (Conferência Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, 2013 p. 13).
A escola deve ser o espaço de apropriação da cultura historicamente construída, é o espaço
principal de difusão de conhecimentos conhecidos e da construção de novos conhecimentos.
(BRAGA, 2011, p.116).
Muito se fala na função social da escola que é o pleno desenvolvimento das funções físicas,
cognitivas e afetivas dos alunos, procurando tora-lo um cidadão participativo, sendo assim os
assuntos referentes ao ambiente, sua preservação e cuidado devem estar sempre presentes em
todas as disciplinas.
Passados mais de 30 ano e presente na Constituição Federal de 1988 no artigo 225 paragrafo
1º item VI a promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, infelizmente
ainda não passa de letra, senão morta talvez moribunda na realidade da maioria das escolas de
Educação Básica. (BRASIL. Constituição (1988).
O presente estudo tem como objetivo verificar a presença do tema nas práticas dos alunos do
ensino médio e seu conhecimento a respeito do mesmo. O estudo revela que algumas
disciplinas tratam de alguns assuntos relacionados ao meio ambiente, contudo o conceito de
Desenvolvimento Rural Sustentável ainda não faz parte destas.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada como requisito parcial de avaliação da disciplina de Seminários do
Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, do curso de PósGraduação
em Desenvolvimento Rural Sustentável, da Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - ministrada pelo professor Doutor Nardel Luiz Soares da Silva.
Este é um estudo exploratório descritivo que segundo Gil (2002, p. 42) tem propósito principal
a descrição das particularidades de um grupo de indivíduos para o estabelecimento de variáveis,
com abordagem quati qualitativa com objetivo de realizar uma pesquisa sobre desenvolvimento
rural sustentável com alunos de um Estabelecimento público.
A população da pesquisa foram alunos do ensino médio diurno do Colégio Estadual Marechal
Gaspar Dutra de Nova Santa Rosa – PR, num total de 165 alunos, tendo critérios de
participação a disponibilidade e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O instrumento para coleta de dados foi um formulário google docs. Contendo perguntas
fechadas com múltipla escolha e perguntas abertas.
Os dados alcançados foram analisados numa perspectiva quanti qualitativa, desenvolvida no
programa Microsoft Excel 2016 e foram apresentados em formato de tabelas e gráficos para a
caracterização da população, utilizando frequências absolutas e relativas. A pesquisa foi
realizada segundo todos os preceitos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional
de Saúde, referentes à ética e pesquisa envolvendo seres humanos (BRASI, 2012).

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 165 alunos do ensino médio diurno, sendo 79 alunos da primeira série,
46 alunos da segunda série e 43 alunos da terceira série. Em relação à faixa etária 44% está
entre 14 e 15 anos, 52% entre 16 e 18 anos e apenas 3% acima dos 18 anos. Com relação ao
local de moradia 58% moram na zona urbana e 42% na zona rural.
Os resultados com relação ao conhecimento de DRS (figura 1), mostra que poucos conhecem
o conceito de DRS, demonstrando que é necessária uma maior participação da
Educação Ambiental ou pelo menos dos temas da mesma nas disciplinas do Estabelecimento.

Figura 1 Você sabe o que Desenvolvimento Rural Sustentável Fonte:
Dados da Pesquisa, 2019.

Quando questionados sobre a importância do cuidado com o Ambiente (figura 2), a
grande maioria respondeu afirmativamente. Talvez a resposta afirmativa se deve a toda a
campanha na mídia em relação a esta temática, mesmo sabendo que infelizmente esta afirmação
na maioria das vezes está apenas no discurso.

Figura 2 Você considera importante o cuidado com o Ambiente? Fonte:
Dados da Pesquisa, 2019.

Quando questionados sobre seus hábitos cotidianos de cuidado com o Ambiente
(Tabela 1), podemos perceber que alguns hábitos ainda não fazem parte da vida dos alunos,
demonstrando, infelizmente que a resposta anterior sobre o cuidado com o Ambiente, talvez
seja apenas uma resposta automática e não algo que realmente faça parte do cotidiano dos
alunos.
Economizo água

70 alunos

42,4%

Separo o lixo

39 alunos

23,6%

Me desloco a pé ou de bicicleta para a escola

49 alunos

65,9%

Não utilizo sacolas plásticas

7 alunos

4,2%

Compro apenas o necessário

44 alunos

26,07%

Todas as anteriores

10 alunos

6,1%

Nenhuma das alternativas anteriores

21 alunos

12,7 %

Tabela 1 - O que você faz em seu dia-a-dia para cuidar do meio ambiente Fonte:
Dados da Pesquisa, 2019.

No que diz respeito à responsabilidade em relação ao DRS a maioria dos alunos cerca
de 86% ou 142 alunos entendem que todos são responsáveis pelo DRS, o que demonstra que,
mesmo sem um tratamento adequado nas disciplinas, os alunos compreendem que é de todos a
responsabilidade por um futuro melhor através do DRS.
Em relação à forma como os alunos entendem o conceito de meio ambiente (figura 3), décima
primeira variável nos reportamos a Lucie Salvé (2005, p 317) para esta análise. A grande
maioria dos alunos entende meio ambiente como natureza, que segundo a autora estes alunos
que representam 57% dos alunos, ou seja, 94 alunos ainda entendem o ambiente como local de
apreciação, de respeito e preservação. Em segundo luar temos os alunos que entendem o
ambiente como local onde se vive como os locais de convivência dos mesmo a casa, a escola,
“lugar onde se vive” (Salvé, 2005 p. 318). Para 22 alunos ambiente é entendido como biosfera,
vemos como nos lembra a mesma autora que esta visão é mais abrangente e significa a
consideração da interdependência dos seres e destes com a Terra, aqui entendida como Gaia,
um macro-organismo vivo. Para 4 alunos ou 2,4% representa um projeto comunitário,
entendem o meio ambiente como um grande projeto cooperativo onde todos podem e devem
participar, sendo assim um “objeto compartilhado”. Para 3 alunos ou 1,8% ele é entendido
como sistema nos lembra às ideias da biologia ligada às espécies, população, sistemas
ecológicos (Perroni & Hernandez, 2011, p. 68). Outros 3 alunos consideram como recurso
“para gerir, para repartir” Salvé (2005, p. 317) não podendo existir vida sem os ciclos de

matéria e energia. E por fim os últimos 1,8% ou 3 alunos que compreender meio ambiente
como problema que na maioria das vezes é gerado pelo próprio homem através do
desmatamento, da contaminação dos rios, solos e ar.

Sim

Não

Figura 3 – Como você conceitua Ambiente? Fonte:
Dados da Pesquisa, 2019.

Quando questionados se algum professor abordou o tema DRS em sala de aula (figura
4), os alunos em sua grande maioria 69,7% afirmam que nenhum professor tenha abordado o
assunto, outros 30,3% dizem que o tema já foi abordado em sala. Percebe-se assim que o tema
é pouco abordado pelos professores e que seria necessário ações junto aos mesmos para que se
tornasse uma prática mais constante a abordagem do tema por parte dos professores.
Quando questionados sobre qual disciplina aborda assuntos sobre Ambiente, os alunos
tiveram as mais diversas respostas, agrupamos as que tiveram um maior número. (tabela 2)
Geografia

100

60%

Biologia

31

18,18%

Nenhuma

22

13,33%

Outras respostas

12

8,49

Tabela 2 – Qual disciplina já abordou algum assunto sobre Ambiente? Fonte:
Dados da Pesquisa, 2019.

Ainda em se tratando de assuntos sobre Ambiente foi questionado quais seriam os principais
assuntos trabalhados nas aulas destas disciplinas que abordam o Ambiente. Apresentamos na
tabela abaixo os assuntos trabalhados. A soma das respostas pode ser maior que o número de
respondentes, pois os mesmos poderiam escolher mais que um assunto. Podemos perceber que
os assuntos mais escolhidos pelos alunos, que foram classificados pelo numero de vezes que
estiveram presentes nas respostas, são: Resíduos sólidos e líquidos e sua correta destinação,
Mudanças climáticas e Biodiversidade.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

No que diz respeito à participação de atividade de Educação ambiental a grande maioria dos
alunos diz já ter participado, representando 58,8% ou 97 alunos, entre os que não participaram
representam 41,2%. Ainda sobre Educação Ambiental a grande maioria dos alunos
representando 97% dos mesmos considera importante o conhecimento sobre os temas da
mesma. E como justificativa desta importância muitas são as respostas, como a seguir:
• A população precisa adquirir os conhecimentos para o cuidado do meio ambiente como
um todo, saber quais as consequências maléficas e benéficas que a preservação do meio
ambiente traz;
• Acho importante que a relação do homem com o resto do meio ambiente seja responsável
e consciente, por isso, o conhecimento nessa área é fundamental;

• Acho importante que a relação do homem com o resto do meio ambiente seja responsável
e consciente, por isso, o conhecimento nessa área é fundamental.
Quando questionados sobre a responsabilidade em relação ao meio ambiente e praticamente
todos os alunos se sentem responsáveis (figura 4), 97,9% se consideram responsáveis pelo
Ambiente e justificam essa responsabilidade de algumas maneiras conforme a seguir:
• Reconheço que devo fazer minha parte como todos devemos, tomando os devidos
cuidados para a sua preservação
• Sou responsável pelo ambiente em que vivo justamente por viver nele e por ter a
necessidade de tomar decisões conscientes em relação a ele.;
• Porque depende das outras pessoas para cuidar do meio ambiente, não adianta fazer a
minha parte se as outras pessoas não cuidam do seu próprio LIXO!

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é espaço destinado à Educação Formal e deve estar em constante mudança para
conseguir alcançar a todos os seus objetivos e proporcionar aos alunos meios de agir no mundo,
compreendendo-o, e transformando-o num mundo melhor. Quando a escola não cumpre com
todos os seus objetivos os alunos são alijados de competências necessárias para esta ação
cidadã nas mais diversas áreas, principalmente na busca por melhores condições de vida.
As escolas devem adequar-se em relação aos conhecimentos da Educação Ambiental,
principalmente ao Desenvolvimento Rural Sustentável.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA POPULAÇÃO DA VILA YARA, ALTÔNIA – PR.
PRELIMINARY DIAGNOSIS OF THE POPULATION OF VILA YARA, ALTÔNIA - PR.
Karla Cristhiane Constantino724
Alberto Feiden725
Grupo de Trabalho: Agroecologia
Resumo
Para desenvolver projetos de desenvolvimento rural sustentável deve-se obter melhoria na
qualidade de vida da comunidade estudada, propiciando autonomia na tomada de decisão. O
objetivo da pesquisa é a analise exploratória para conhecer a comunidade de estudo e
apresentação da proposta de pesquisa a ser realizada na mesma, bem como caracterizar a
comunidade tradicional de pescadores artesanais do Balneário Vila Yara em Altônia-PR, a
partir de metodologias de diagnóstico rural participativo. Constatou-se que existem 100 casas,
4 igrejas, 1 bar e 1 escola, contando com 94 habitante. 11 das 37 famílias moradores da
comunidade vivem exclusivamente da pesca artesanal, dos quais 1 é aposentada; das 28 famílias
de não pescadores, 12 são aposentados. A metodologia escolhida mostrou-se adequada para o
estudo. Identificou-se que a territorialidade dos moradores sofre influência da existência de
Unidades de conservação.
Palavras-chave: pesca artesanal, unidade de conservação, comunidade tradicional.

Abstract
In order to develop sustainable rural development projects, we must improve the quality of life
of the community studied, providing autonomy in decision-making. The objective of the research
is the exploratory analysis to know the community of study and presentation of the research
proposal to be carried out in the same, as well as to characterize the traditional community of
artisanal fishermen of the Balneário Vila Yara in Altônia-PR, from diagnostic methodologies
rural development. It was verified that there are 100 houses, 4 churches, 1 bar and 1 school,
counting with 94 inhabitant. 11 of the 37 families living in the community live exclusively on
artisanal fishing, of which 1 is retired; of the 28 families of non-fishermen, 12 are retired. The
methodology chosen was adequate for the study. It was identified that the territoriality of the
residents is influenced by the existence of Conservation Units.
Key words: artisanal fishing, conservation unit, traditional community.
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1. INTRODUÇÃO
Os pescadores artesanais por muito tempo têm sido negligenciados perante a construção
de políticas públicas para o setor, além da tomada de decisão sobre a gestão do território ao
qual pertencem e influência diretamente no seu modo de vida. Assim sendo tratam-se de uma
classe vulnerável a qual merece e precisa da atenção dos pesquisadores, principalmente
voltadas a conservação de seu modo de vida.
Nesse sentido apreender as práticas formais e informais dos grupos de pescadores, suas
ações legais ou não, individuais ou coletivas, permite vislumbrar necessidades e anseios
presentes no mundo da pesca e que comportam uma das questões a serem identificadas
analisando as demandas dos sujeitos sociais atuantes no setor e sua repercussão no espaço
geográfico.
As construções de reservatórios em canais fluviais alteram o estado de equilíbrio de um
rio, conduzindo a uma série de mudanças nas características e nos processos fluviais,
acarretando em problemas de gerenciamento tanto na área inundada como no trecho jusante à
barragem. A bacia hidrográfica do Rio Paraná apresenta grande importância para o sistema
fluvial do centro-sul brasileiro, tendo 2.800.000 km² de área total 800.000 km² em território
brasileiro, sendo que o próprio rio Paraná e seus principais tributários encontram-se quase
totalmente inundados por barragens (CRISPIM; STEVAUX, 2002).
A área de estudo do presente trabalho localiza-se nas margens do Rio Paraná em seu
último trecho livre de barragem, porém a sua montante está a Usina Hidrelétrica Engenheiro
Sérgio Motta (UHE Porto Primavera) e a jusante a Usina Hidrelétrica de Itaipu.
Além disso, vale salientar a existência do projeto da Hidrelétrica de Ilha Grande, o qual
foi pensando como uma das alternativas de centrais hidrelétricas no Rio Paraná, escolheu-se a
opção de Itaipu, por questões ambientais em relação à grande área alagada em consequência
do relevo da região de Ilha Grande (SCHNEIDER, 2009).
Os municípios paranaenses de Vila Alta, Altônia, São Jorge do Patrocínio e Icaraíma,
localizados ao entorno do PNIG, criaram áreas de proteção ambiental (APAs) municipais,
desenvolvendo um modelo de gestão compartilhada, com a criação do Consórcio
Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência
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(CORIPA), após isso e levando em consideração os impactos dos diversos empreendimentos
hidrelétricos existentes na bacia do Rio Paraná, em consonância com esforços do IAP e
IBAMA, através de uma resolução conjunta IBAMA/IAP n° 01/1997, criou-se duas unidades
de conservação Federal: O PNIG e a APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (SCHNEIDER,
2009).
Para desenvolver projetos de desenvolvimento rural sustentável que cumpram seu papel
é preciso levar em conta que deve-se obter melhoria na qualidade de vida da comunidade
estudada, propiciando a esta autonomia na tomada de decisão, pois são os beneficiários das
ações. Por estas razões tem-se havido um crescente emprego de diagnósticos participativos
para realização de tais estudos, tal metodologia será empregada no presente trabalho.
As comunidades de pescadores artesanais da Vila Yara têm sua territorialidade
comprometida a partir das influências das ações antrópicas sobre os recursos naturais ao qual
seu modo de vida depende, o Rio Paraná, com a criação de hidrelétricas a montante e a jusante
do ponto onde a comunidade reside. Além da criação de Unidades de Conservação que
buscaram proteção ambiental, mas esqueceram das comunidades que dependiam dessa área,
não havendo nenhum tipo de ação voltada a gestão e organização dos moradores das áreas
desapropriadas, ou então ao acesso de espaços importantes para as atividades laborais dos
mesmos.
A presente pesquisa tem como objetivo analise exploratória para conhecer a
comunidade de estudo e apresentação da proposta de pesquisa a ser realizada na mesma, bem
como caracterizar a comunidade tradicional de pescadores artesanais do Balneário Vila Yara
em Altônia-PR, a qual encontra-se nos limites da unidade de conservação do Parque Nacional
de Ilha Grande e Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, a partir de
metodologias de diagnóstico rural participativo.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Fundamentação teórica
2.1.1. Desenvolvimento Rural Sustentável
Existem alguns elementos-chave que preconizam o debate sobre o desenvolvimento
rural, são eles: a erradicação da pobreza rural, a questão do protagonismo dos atores sociais e
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sua participação política, o território como unidade de referência e a preocupação central com
a sustentabilidade ambiental. Lembrando que é importante estabelecer deslocamentos de
enfoque, que possam resultar da troca de ações do tipo top-down para as de bottom-up, ou seja,
a tomada de decisão é feita na base, pelas classes menos favorecidas. A partir disso, vale
salientar que o território é a unidade de referência mais adequada para se estudar e analisar os
processos gerais de reestruturação societários e seus impactos locais.
As estratégias de sobrevivência familiares e a diversificação dos modos de vida rurais
mostrando que as iniciativas e ações que geram impactos significativos na melhoria das
condições de vida dessas populações e que ampliam suas perspectivas de garantir a reprodução
social e econômica estão, na maioria das vezes, nas próprias localidades e territórios onde
vivem. Assim, o conjunto de ações e práticas visam reduzir a pobreza em áreas rurais, visando
estimular um processo de participação que empodera os habitantes rurais, tornando-os capazes
de definir e controlar suas prioridades para a mudança (ELLIS, 2001).
De acordo com Ploeg et al. (2000) o desenvolvimento rural seria uma tentativa de
reconstrução das bases econômicas, sociais e ambientais, e das próprias unidades familiares,
em face das limitações e lacunas intrínsecas do paradigma produtivista. É uma possibilidade
de ir além da modernização técnico-produtiva, apresentando-se como uma estratégia de
sobrevivência desenvolvida por unidades familiares rurais que buscam, através de seu esforço
e disposições, incrementar as possibilidades de garantir sua reprodução.
O desenvolvimento rural sustentável é “um processo de expansão das liberdades
substantivas dirigindo a atenção para os fins que o tornam importante e não para os meios”
(Sen apud Veiga, 2001). Nesta perspectiva, de expansão das capacitações individuais e
melhoria dos funcionamentos, é fundamental a valorização e fortalecimento da agricultura
familiar, a diversificação das economias dos territórios, o estímulo ao empreendedorismo local
e o auxílio do Estado para formação de arranjos institucionais locais (VEIGA, 2001).
Especificamente o desenvolvimento rural é um fenômeno intrinsecamente local e
regional. As localidades e regiões que melhor conseguissem desenvolver-se seriam aquelas que
apresentariam maior capacidade de organizar os fatores endógenos, direcionando-os para o
fortalecimento da organização social, para o aumento da autonomia local dos atores na tomada
de suas decisões, para a capacidade de reter e reinvestir capitais em nível local, enfim, para
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promover a inclusão social e o aumento da capacidade de regenerar e conservar o meio
ambiente (VEIGA, 2001).
O desenvolvimento rural é definido como um processo que resulta de ações
articuladas, que visam induzir mudanças socioeconômicas e ambientais no âmbito do
espaço rural para melhorar a renda, a qualidade de vida e o bem-estar das populações
rurais. Dadas as especificidades e particularidades do espaço rural determinadas pelos
condicionantes

sociais,

econômicos,

edafo-climáticos

e

tecnológicos,

o

desenvolvimento rural refere-se a um processo evolutivo, interativo e hierárquico
quanto aos seus resultados, manifestando-se nos termos dessa complexidade e
diversidade no plano territorial (SHNEIDER, 2004, p. 98-99).

O desenvolvimento rural sustentável contém interdependências e mútuas influências no
campo das ciências, portanto é importante enfatizar a complexidade inerente aos processos de
geração de saberes e conhecimentos com a potencialidade para orientar a construção de estilos
de agricultura sustentável e de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, em perspectiva
interdisciplinar.

2.1.2. Pesca artesanal
A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca,
Lei N° 11.959/2009, considera a prática da atividade de pesca artesanal “por pescador
profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção
próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de
pequeno porte”. O parágrafo 1° do art. 3 da mesma lei evidencia a responsabilidade do poder
público de garantir a continuidade e permanência das atividades de pesca artesanais,
considerando suas peculiaridades e demandas (BRASIL, 2009).
Ainda sobre os aspectos legais da pesca artesanal, tem-se o decreto nº
8.425/2015, que dispõe sobre os critérios para inscrição dos pescadores no Registro
Geral da Atividade Pesqueira (RGP), sendo este um “instrumento prévio que habilita a pessoa
física ou jurídica e a embarcação de pesca ao exercício da atividade pesqueira no Brasil”
(BRASIL, 2015).
Tem-se utilizado o estabelecimento de áreas protegida como forma de controle dos
efeitos da degradação ambiental, porém utilizar esta ferramenta para conservação dos
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ecossistemas tem afetado a economia de várias comunidades de pescadores artesanais, pois
raramente seu ponto de vista é levado em consideração, quando trabalha-se a análise de impacto
ambiental, mesmo que pratiquem atividades de pesca em pequena escala (DIEGUES, 1998).
Geralmente, a criação de áreas de proteção, especialmente parques nacionais, forçam
as comunidades tradicionais a deixarem a área, não levando em conta seus interesses, pois
tratam-se de pessoas impotentes, muitas vezes analfabetos e estão longe dos centros de tomada
de decisão.
Esta realidade começou a mudar entre as décadas de 1970 e 1980, os pescadores
artesanais foram capazes de se organizar e exprimir seu ponto de vista em vários locais,
inclusive no parlamento nacional durante a votação da Constituição de 1988, após o fim do
regime militar no Brasil. A conquista da visibilidade social permitiu reagir contra as ameaças
à sua subsistência, por meio da contestação dos resultados dos estudos de impacto ambiental e
o processo top-down de criação de áreas de preservação (DIEGUES, 1998).
Prova disso, é o Coletivo Internacional de Apoio aos Pescadores (CIAP, em inglês
International Collective in Support of Fishworkers - ICSF), é uma organização internacional
não governamental que trabalha para o estabelecimento de uma pesca equitativa, justa,
autónoma e sustentável, particularmente no sector artesanal de pequena escala. Criada em
1984, durante a Conferência Mundial sobre Gestão e Desenvolvimento da Pesca, organizada
pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), os pescadores e
intelectuais participantes perceberam que a FAO deixou de lado questões relevantes para as
comunidades tradicionais de pescadores artesanais (ICSF, 2019).
Fica evidente a importância de estudos interdisciplinares que contemplem os interesses
ambientais e sociais, proporcionando uma visão global e integrada dos impactos de grandes
projetos de conservação ambiental, para que as demandas das populações locais sejam
contempladas (DIEGUES, 1998).
Em muitos países, inclusive, no Brasil, os pescadores artesanais eram considerados
pessoas ociosas, sem contribuir para a economia nacional, considerados até um problema
social, visão esta que era usada como forma de privar os mesmo de seus direitos sociais e
econômicos, além de justificar os projetos de modernização da pesca, iniciada na década de
1960, recebendo incentivos do governo para tal, o que ocasionou o rápido esgotamento de
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diversas espécies de peixes e a intensificação da marginalização dos pescadores artesanais, os
quais não estavam organizados socialmente (DIEGUES, 1998).
Os modelos de parques nacionais que são utilizados no Brasil foram importados de
países desenvolvidos, os quais não continham comunidades tradicionais nas áreas destinadas a
conservação ambiental, não sendo adequados a cultura de países em desenvolvimento, pois não
levam em consideração a relação cultural das comunidades tradicionais com a área (DIEGUES,
1998).
A pesca artesanal brasileira é composta por elementos herdados de diversas culturas,
como por exemplo, os indígenas, africanos e europeus, a qual se mostrou fortemente presente
no abastecimento de núcleos urbanos, desde o Brasil colônia, além de complementar as
atividades de agricultores, extratores litorâneos e ribeirinhos, tais comunidades conservam
estas atividades como forma de subsistência até os dias atuais. Tais fatos culminam na
formação de uma categoria de trabalhadores focados em uma atividade laboral voltada para a
produção do pescado, como organização específica de trabalho e produção, estabelecendo-se
em ilhas, áreas costeiras e ribeirinhas (CARDOSO, 2009).
De acordo com Cardoso (2009) a pesca artesanal apresenta importância para a economia
do pescado e, simultaneamente, contribui para estratégias de conservação dos recursos naturais,
pois é considerada uma atividade de baixo impacto, já que há seletividade, pequena escala de
captura e dependência dos processos naturais. Além destas questões, existe uma forte
aproximação entre o pescador e o pescado, levandoos a formação de conhecimentos informais
próprios a partir da interpretação dos processos naturais dos quais dependem a realização de
seu trabalho, como por exemplo, o comportamento das espécies de peixes e fatores climáticos.
Segundo Itoz et al. (2017) as atividades da pesca artesanal têm sua importância pautada
nos impactos positivos gerados sobre comunidades carentes localizadas próximas a corpos
hídricos, ao fornecer trabalho e geração de renda contribuindo para segurança alimentar das
famílias dos mesmos. Portanto, de acordo com o mesmo autor, ações extensionista direcionadas
a estas comunidades, com o objetivo de capacitá-los com conhecimentos acadêmicos através
de metodologias alternativas, em especial, voltadas a técnicas contábeis para auxiliá-los gestão
financeira da produção.
2.1.3. Diagnóstico Rural Participativo
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Antigamente, para estudos com agricultores utilizava-se o diagnóstico formal, mas estes
são longos e não contribuem para o envolvimento da comunidade na análise de seus problemas.
Diante desta falta de interação entre comunidade-pesquisa, desenvolveram-se técnicas que
possibilitam a participação dos agricultores no levantamento dos problemas, elaboração de
soluções, análise dos resultados e ação, formulando assim o Diagnóstico Rural Participativo
(DRP), tendo como objetivo impulsionar a autoanálise e a autodeterminação dos grupos
estudados e obtenção direta de informação primária (GUIMARÃES; LOURENÇO;
LOURENÇO, 2007).
A participação, de acordo com Guimarães; Lourenço; Lourenço (2007), é entendida
como “a habilidade de analisar, ter confidência, controlar, tomar decisões e agir”. Para
estimular a participação, o mesmo autor sugere que é preciso transferir o poder de comando
dos agentes externos participante, facilitadores, para a comunidade, menos favorecidos.
Existem vários níveis de participação, sendo mais alto nível a automobilização, na qual as
pessoas têm iniciativas para mudar os sistemas, independentemente de instituições externas.
Pertencimento tem profunda relação com o termo “participativo”, o qual se está cada
vez mais ansiando e utilizando, pois se acredita que tudo o que for construído de forma
participativa por um grupo, a este grupo pertence e ao mesmo tempo contém um pouco de cada
um do grupo. Apresentando também a corresponsabilidade, como implicação, pois se
construímos juntos e se nos pertence, somos todos responsáveis por ela (GUIMARÃES;
LOURENÇO; LOURENÇO, 2007).
Esta percepção evidencia que os seres humanos são autores de suas próprias ações e
que desenvolvimento é primeiramente um processo de aprendizado, requerendo diálogo e
consciência crítica. Um grupo não pode desenvolver outro. O único tipo possível de
desenvolvimento é o autodesenvolvimento, no qual as pessoas entendam e construam suas
próprias situações (PINHEIRO, 1995).
As metodologias participativas contribuem para otimizar as relações e ações
desenvolvidas na comunidade por agentes externos, além de propiciar o fortalecimento da
autonomia destas no planejamento e na gestão das ações, a partir da construção coletiva de
conhecimentos, evidenciando a importância de se respeitar o conhecimento do senso comum
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local. Como a participação é algo construído coletivamente, necessitando de uma boa
organização do grupo, o baixo nível de organização do grupo tem se mostrado um desafio para
o desenvolvimento local dos mesmos (CAMPOLIN; FEIDEN, 2011).
De acordo com Verdejo (2003), o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é “um
conjunto de técnicas e ferramentas que permitem às comunidades fazer o seu próprio
diagnóstico e a partir daí começar a auto gerenciar seu planejamento e desenvolvimento”.
Objetiva-se iniciar um processo de autorreflexão da comunidade estudada, na qual a equipe
facilitadora composta pelos pesquisadores deve ter mínima intervenção no processo, pois
busca-se a autodeterminação da comunidade, ou seja, o grupo pesquisado expõe seus
problemas e ao mesmo tempo propõe uma solução, através de ferramentas de autoanálise
disponibilizada pelos facilitadores.

2.2. Caracterização da área de estudo
A Figura 1 apresenta a localização da área de estudo, a qual trata-se no Balneário Vila
Yara, localizada no município de Altônia, no noroeste do estado do Paraná. A área municipal
é de 729,32 km², e população de 21.988 habitantes, sendo 73,50% urbana e 26,50% rural.
Tem-se como fronteira os limites do Parque Nacional de Ilha Grande, o qual é uma Zona
Núcleo da Reserva da Biosfera pela Mata Atlântica, de acordo com seu Plano de Manejo,
apresenta uma área total de 78.875 ha e 20,16% desta área localiza-se no munícipio de Altônia,
além disso está dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) das Ilhas e Várzeas do Rio
Paraná.
A comunidade estudada este é banhado pelas águas do Rio Paraná, a montante do lago
da Usina Hidroelétrica da Itaipu Binacional e a jusante da Usina Hidrelétrica Sergio Motta.
Nessa região há uma colônia de pescadores artesanais, os quais, atualmente, precisam lutar
arduamente, enfrentando áreas de riscos para conseguir obter o sustento. Busca-se garantir a
continuidade da atividade da pesca artesanal no local e a territorialidade vigente pela
comunidade, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável.
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Figura 01: Localização do Balneário Vil Yara, Altônia – PR.
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Assim como apresentado na Figura 2-a, a geologia da área é constituída em sua maior
parte por arenitos do Grupo Bauru – Formação Caiuá, formação na era mesozoica classificada
em 5 formações litoestratigrafica (FERNANDES;COIMBRA, 1994). Acima dos arenitos da
Formação Caiuá, encontra-se os depósitos aluviais em terraços, sedimentos inconsolidados ou
parcialmente consolidados, constituídos de arenitos e siltitos. A figura 2b apresenta os solos da
área de estudo, constituido por argissolo, latossolo e organosolo, este ultima predomina-se
sobre áreas alagadas e próxima ao leito do Rio Paraná.
A unidade fitogeográfica a qual a área de estudo está incluida, assim como apresentado
na Figura 3-a é a Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, abrangendo as regiões próximas
ao curso d’água, além disso está próxima as Formações Pioneiras de influência fluvial (Varzeas
do Rio Paraná), pertencentes ao Bioma Mata Atlântica. Na região dos planaltos areníticos, o
gênero de maior ocorrência é o Aspidosperma, com um ecótipo próprio, sendo marcado pela
Peroba Rosa (Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.). As espécies deciduais característico dessa
região são de gêneros amazônicos, alguns deles são: Hymenaea (jatobá), Copaifera (óleovermelho), Peltophorum (canafístula) (IBGE, 2012).
A Figura 3-b apresenta o clima predominante na região de estudo, segundo
classificação de Koppen, o clima é Cfa, temperado úmido com verão quente. Na região Sul do
Brasil, o ciclo anual de temperatura apresenta uma amplitude de 11°C, isso ocorre por causa
da quantidade de radiação solar diferente para as estações de inverno e verão, característica
própria de latitudes altas. No inverno, época do ano com menor incidência de radiação solar, o
valor médio para julho na região noroeste do Paraná varia de 16 a 17,5°C, já no verão, a
temperatura média mensal para janeiro é de 24,5°C. Nos meses de transição, as temperaturas
se mantêm próximas, em abril, a temperatura varia de 20,5 a 22°C e em outubro de 21 a 22,5°C
(CAVALCANTI et al., 2009).
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Figura 02: Caracterização física da área de estudo a) geologia; b) tipos de solo.
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Figura 03: Caracterização física da área de estudo. a) unidades fitogeográfica; b) clima.
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2.3. Procedimentos metodológicos

O presente estudo é exploratório que segundo Richardison (2012) consiste em
“conhecer as características de um fenômeno para procurar, posteriormente, explicações das
causas e consequências de dito fenômeno”. A população pesquisada foram os moradores do
Balneário Vila Yara – Altônia, PR, ocorreu em 11 de maio de 2019 e contou com a presença
de 11 participantes.
A metodologia utilizada para coleta de dados foi a proposta pelo Guia Prático de
Diagnóstico Rural Participativo elaborado por Verdejo (2003) através de uma dinâmica grupal
a qual propiciou aos participantes a construção do Mapa da Comunidade, com o objetivo de
obter uma ideia geral dos aspectos socioeconômico principais da mesma.
Os participantes receberam materiais para desenho e os facilitadores apresentaram
perguntas chaves que permitiram a comunidade construir o mapa da comunidade, iniciou-se
com a demarcação de elementos que permitiam a limitação da comunidade: as quadras,
estradas, rio. Em seguida buscou-se conhecer os elementos sociais da comunidade, então os
participantes foram questionados sobre a localização das moradias, o número de habitantes e
as atividades econômicas realizadas pelos mesmos, assim foi possível levantar um senso
populacional da comunidade pesquisada.
2.4. Resultados e discussões

A Figura 4 apresenta o Mapa da Comunidade construído coletivamente pelos moradores
do Balneário Vila Yara, através da dinâmica grupal, na qual os pesquisadores foram
facilitadores do processo garantindo que os resultados fossem construídos pelo grupo (Figura
5-a; b) nota-se que foram identificados elementos físicos que compõe o território estudado, são
eles: o Rio Paraná, a estrada que leva até a área urbana do município, a quadra recreativa e o
pasto que está entre as ruas da comunidade.
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Figura 04: Mapa da Comunidade Vila Yara.
Fonte: Autora – atividade de campo (2019).

A partir disso foi possível sistematizar um levantamento preliminar sobre as
características socioeconômica da comunidade estudada. De acordo com as informações
constatou-se que existem um total de 100 casas, 4 igrejas, 1 bar e 1 escola construídas, porém
destas, apenas 37 casas são habitadas, uma igreja e a escola encontra-se desativadas, contando
com 94 habitante. Como a escola existente na vila não está em funcionamento, os estudantes
frequentam a escola na área urbana, dependendo de transporte público para ir as aulas, por
questões de mobilidade precária em dias de chuva não há a possibilidade de chegar até a escola.
As 63 casas não habitadas são de turistas ou estão abandonadas, as quais alguns
moradores da vila cuidam das casas como diaristas contratados pelos turistas, pois em época
de pesca aberta muitas pessoas vem passar o fim de semana e feriado e as utilizam, estima-se
que em alta temporada a vila recebe cerca de 200 pessoas, porém na comunidade e composta
por 94 habitantes.
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Figura 5: Dinâmica grupal realizada com moradores do Balneário Vila Yara para construção do Mapa da
Comunidade.
Fonte: Autora – atividade de campo (2019)

As 37 famílias moradores da comunidade, na qual 11 famílias vivem exclusivamente
da pesca artesanal, dos quais 1 é aposentada como pescadora; das 28 famílias de não
pescadores, 12 são aposentados; 10 trabalham são diaristas; 1 é agente de saúde; 1 trabalha no
bar; 1 trabalha na olária em regime de diarista; 1 é ministra da igreja; 1 é empresário; 1 é
agricultor.
Avaliou-se junto aos participantes a possibilidade de atividades turísticas e constatouse
que não há incentivo da prefeitura em relação a infraestrutura disponível, pois como
supracitado em dias propícios existe uma alta circulação de pessoas na área. Também foi
levantado que não há muita procura para balneabilidade, mas os moradores vislumbram uma
potencial fonte de renda. Além disso, levantou-se que existe procura por pousadas, porém não
há investimento neste ponto.
Entre as 11 famílias de pescadores artesanais que vivem na vila, há 3 que vendem iscas
vivas e o restante pescam isca e peixes maiores. A renda mensal gerada em média é de um
salário mínimo e cerca de 70% da produção de pescado é comercializado na vila pelos próprios
pescadores, o restante é vendido para mercados no município que podem emitir nota fiscal,
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pois apesar de não pagarem um preço justo, os pescadores precisam desta comprovação como
garantia documental para aposentadoria.
Os pescadores artesanais relataram que a época de pesca fechada na piracema é ruim,
mesmo que recebam o seguro-defeso, pois a renda é maior durante os meses que podem
desenvolver sua atividade laboral. Também foi levantada a preocupação em relação a proibição
da pesca da espécie dourado, já que este é a espécie que garante maior renda.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de metodologias participativas permitiu a construção do Mapa da comunidade e
garantiu o levantamento e sistematização de informações em relação a comunidade estudada,
mostrando que a metodologia de diagnóstico rural participativo apresenta êxito quando
trabalha-se com comunidades tradicionais, principalmente ao levar em consideração o baixo
nível de instrução formal dos participantes, porém todos possuíam um vasto conhecimento de
seu território.
Identificou-se que a territorialidade dos moradores da Vila Yara sofre influência da
existência de Unidades de conservação, em especial levando em consideração dos pescadores
artesanais, pois estes não podem pescar em lugares que antes faziam parte do cotidiano.
Evidenciando o quanto as comunidades tradicionais acabam por serem ignoradas durante a
construção de processos de gestão territorial.
Nota-se que a maior parte das habitações construídas na Vila Yara não são habitadas,
remetendo a um êxodo por parte dos moradores, podendo ser explicada pela falta de
infraestrutura local, além das dificuldades de subsistência. Porém, a população flutuante
durante a alta temporada revela um potencial turístico, o qual pode ser explorado pelos
moradores, mas que ainda não acontece. É importante ressaltar que a comunidade mostrou-se
desassistida por parte da gestão pública.
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Resumo
A agricultura convencional que conhecemos e que ganhou força na década de 70, com a
chamada Revolução verde, fundamenta-se na aplicação desenfreada de agroquímicos, no uso
intensivo e degradante dos recursos naturais e na contaminação dos alimentos e das pessoas.
Pensando em reverter este cenário de destruição a que nos deparamos, buscam-se alternativas
com um viés mais sustentável, e que promovam a conscientização dos produtores acerca da
importância da implementação de cultivos ecológicos que possibilitem a reconstrução dos
agroecossistemas. Nesse contexto esta pesquisa objetivou identificar nas práticas agronômicas
de uma propriedade localizada na região Oeste do Paraná a preservação dos recursos naturais.
Neste contexto o agricultor passou a adotar práticas que promovem a recuperação e
conservação do solo, a preservação da natureza e a valorização das relações socioambientais
existentes, deste modo contribuindo nitidamente para o desenvolvimento regional sustentável.
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Abstract
The conventional agriculture that we know and that gained strength in the 70's, with the
socalled Green Revolution, is based on the unbridled application of agrochemicals, the
intensive and degrading use of natural resources and the contamination of food and people.
Thinking of reversing this scenario of destruction, we look for alternatives with a more
sustainable bias, and promote the awareness of producers about the importance of
implementing ecological crops that enable the reconstruction of agroecosystems. In this
context, this research aimed to identify the preservation of natural resources in the agronomic
practices of a property located in the western region of Paraná. In this context, the farmer
began to adopt practices that promote the recovery and conservation of the soil, the
preservation of nature and the valorization of existing socio-environmental relations, thus
contributing clearly to sustainable regional development.
Key words: Agroecology; Agroecosystems; Sustainable Rural Development.

1. INTRODUÇÃO
O Desenvolvimento Rural Sustentável é um grande desafio em tempos onde a
acumulação de riquezas é o objetivo de muitos. A drástica expansão dos monocultivos,
fundamentada na incessante busca por produtividade e lucro levou grande parte dos
agricultores a aderirem a esse modelo de produção. As consequências dessa degradação
perduram até os dias de hoje e muitas são tidas como irreversíveis, ocasionando prejuízos para
a atual e futuras gerações.
O homem, por conta do uso irracional e abusivo dos recursos naturais acabou
ocasionando a redução de alguns desses recursos e a extinção de outros. A perda da
biodiversidade, da fertilidade dos solos, da qualidade da água e dos alimentos são alguns dos
problemas que ocorrem e que foram acarretados através desse modelo de produção
convencional, capitalista e predatório (GOODMAN et al, 1990 apud OLIVEIRA et al, 2016).
A agricultura convencional é a principal causadora da problemática ambiental dos dias
de hoje. Através desse modelo destrutivo de produção, que visa apenas a alta produtividade e
a obtenção máxima de lucro, apenas os adeptos do agronegócio são beneficiados. Com o
crescimento constante de investimentos na área, a produção aumentou significativamente e
como consequência a busca por produtos agrícolas, assim sendo, muitos dos pequenos
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produtores que viviam da agricultura orgânica acabaram tendo que sair do campo por não
atenderem às demandas do mercado. Além do problema social causado, os danos decorrentes
do uso abusivo de adubos sintéticos e agrotóxicos tornaram-se realmente preocupantes (NETO,
1985).
Tendo em vista a necessidade imediata de reconstruir os agroecossistemas surge a
agroecologia, um modelo alternativo de produção, com uma perspectiva teórica baseada na
sustentabilidade e que enfatiza a importância da conservação ambiental e das relações
humanas. A agroecologia aborda de forma sistêmica os fatores relacionados à produção,
promovendo a interação de todos os elementos envolvidos no processo. Através da
metodologia agroecológica é possível produzir alimentos saudáveis, preservar os recursos
naturais e garantir qualidade de vida a todos (SHANIN, 1988; GUZMÁN, 1990 apud
CAPORAL; COSTABEBER, 2004).
Pensando na importância de promover um Desenvolvimento Rural Sustentável, modelo
de desenvolvimento este que prioriza as relações ambientais e sociais, enfatizando a
necessidade da preservação dos agroecossistemas e a importância do correto aproveitamento
do recursos naturais, torna-se fundamental estudar e compreender os princípios da
agroecologia, um modelo de produzir que analisa de forma holística todos os fatores em uma
unidade de produção (VARGAS et al, 2008).
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar nas práticas agronômicas a
preservação dos recursos naturais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Biodiversidade, água, terra e ar: Como está a situação desses recursos?
O Brasil e o país campeão absoluto em biodiversidade no mundo, reunindo quase 12% de toda
a vida do planeta, com uma concentração de 55 mil espécies de plantas, totalizando cerca de
22% do total existente no mundo, 524 espécies de mamíferos e mais de 3 mil espécies de peixe
de água doce (COSTA; LEWINSOHN; PRADO, 2010).
As florestas tropicais brasileiras são os biomas mais devastados em todo mundo,
segundo relatório apresentado em 2005 pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura
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e Alimentação. Sendo a floresta amazônica uma das mais afetadas, na última década perdeu
em média 17.600 km² de mata (PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS DA AMAZÔNIA,
S.D).
Segundo Castro (2005) árvores que produziam madeiras nobres como o mogno, acapu
e virola foram extintas na floresta amazônica pelo intenso desmatamento no local.
A Mata Atlântica Brasileira é um exemplo de área super explorada pelo homem ao 2
longo do tempo. Originalmente esta floresta cobria 1.300.00 km , cerca de 15% do território
nacional, se estendendo até o Paraguai e a Argentina, e atualmente restam apenas cerca de 7,9%
de sua área original. Segundo o ministério do meio ambiente, houve uma redução no
desmatamento nos anos de 2008 e 2009. Essa floresta foi extremamente fragmentada e
atualmente mais de 80% de sua cobertura encontra-se em fragmentos menores do que 50
hectares (RIBEIRO et al, 2009).
Já em relação a fauna, o Brasil sofre com o tráfico de animais silvestres, sendo que essa
se tornou uma das maiores atividades predatórias, sendo retirado de seu habitat cerca de 12
milhões de animais por ano. Essa retirada forçada dos animais das florestas acaba ocasionando
a morte de grande parte deles. Esse processo de captura e venda vem causando enormes danos
à fauna brasileira, como a extinção de várias espécies de pássaros (ANDREOLI, S.D). Ainda,
de acordo com Mendonça et al. (2009), “a ameaça à biodiversidade é a extinção de uma espécie
e a perda de seu patrimônio genético, refletindo diretamente nas interações realizadas pela
aquela espécie no seu habitat natural”.
A biodiversidade aquática, também sofre problemas principalmente em locais com
maior desenvolvimento, ocorrendo nesses locais grande perda de espécies ou alterações na
estrutura de comunidades, isso tudo tem sido ligado ao processo de eutrofização de riachos e
rios (MARQUEZ e BARBOSA, 2001)
Outro processo que modifica os processos e interações aquáticas é a construção de
usinas hidrelétricas. Em todo território são mais de 600 barragens que acabam interrompendo
o movimento dos peixes, afetando diretamente na reprodução destas espécies que possuem
local específico para desova. Outro grande problema que ocorre através da construção de
barragens é a área alagada para criar seu reservatório afetando toda fauna e flora do local,
mudando drasticamente o ecossistema do local (AGOSTINHO et al, 2004).
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As áreas protegidas estabelecidas no país nas últimas 3 décadas têm como objetivo a
conservação da fauna e flora, no entanto o Brasil possui poucos investimentos em pesquisa
sobre suas faunas terrestre e aquática, sendo que poucas áreas protegidas possuíam sua
população inventariada (HAWKSWORTH, 1995 apud ARRUDA et al, 2000).
Em relação à poluição atmosférica, esta, acarreta riscos imensos a saúde humana sendo
um contribuinte direto no aumento de doenças coronárias, pulmonares como a asma por
exemplo. A diminuição nos índices de poluição resultaria em uma redução nos casos de
doenças respiratórias e uma melhor resposta aos tratamentos por parte da população que já
adquiriu tais problemas. Com a preocupação na poluição atmosférica em âmbito mundial a
OMS- Organização Mundial da Saúde, elaborou um guia com intuito de analisar os efeitos da
poluição na saúde humana, em 2014 os dados publicados mostram que 92% da população
habitava locais críticos, apresentando níveis considerados nocivos à saúde (FERNANDES,
2017).
Em regiões mais urbanizadas se tem uma grande preocupação com a qualidade do ar,
já que desde a metade do século XX a alta concentração de dejetos lançados na atmosfera vem
causando um aumento no número de mortes por doenças em alguns locais da Europa e dos
EUA (BRAGA et al, 2002; VIGIAR, 2006).
Saldiva (1996) concluiu que quanto maior a concentração de poluentes na atmosfera,
aumentava-se a mortalidade e/ou morbidade na região metropolitana de São Paulo.
Através de análises, no ano de 2008 foi retratada a problemática da poluição ambiental.
Nestes testes foi verificado que mortes em decorrência de doenças respiratórias chegaram a
18%. Esse número foi observado em dois episódios, primeiramente analisando somente o
estado de São Paulo e posteriormente o Brasil todo. O resultado demonstrou que a qualidade
do ar não está crítica apenas em São Paulo, por ser a maior metrópole do país, mas sim em todo
o território nacional (DATASUS, 2008).
Foi observado em todo o país, não apenas em São Paulo, que o nível de poluição do ar
está acima dos estabelecidos pela OMS, sendo extremamente maléficos a saúde e ao meio
ambiente. Assim sendo, conclui-se que há falta de um sistema eficiente de fiscalização e
controle de emissões atmosféricas no Brasil (NAKAGAWA et al, 2009).
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Segundo Saldiva (2007), se fossem criadas tecnologias para substituir ou diminuir o
uso de combustíveis fósseis, ocorreria uma redução no número de mortes em 64.000 entre 2000
e 2020 na Cidade do México, São Paulo, Nova York e Santiago.
Outro processo que gera grandes quantidades de poluentes lançados na atmosfera é o
processo de queima realizado em áreas agrícolas e nas cidades. As queimadas agrícolas são
praticadas em grandes proporções causando sérias consequências à saúde humana e ao
ambiente (ZANCUL, 1998).
Para determinar a qualidade de ar no Brasil são respeitados os parâmetros descritos na
resolução CONAMA 03/90 determinando os seguintes indicadores: Partículas Totais em
Suspensão (PTS), Fumaça, Partículas Inaláveis (PI ou PM10), Monóxido de Carbono (CO),
Ozônio (O3), Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Nitrogênio (NO2). (IAP,2017).

2.2 A exploração e a preservação dos recursos naturais ao longo do tempo
Tendo como objetivo o desenvolvimento econômico, as formas de produzir foram
sendo modificadas ao decorrer do tempo, além das interações sociais que, assim como as
ambientais sofrem incessantes transformações. Assim sendo, o meio ambiente e os recursos
naturais vêm sendo explorados de maneira destrutiva e os agentes desse processo exploratório
tentam justificar-se pelo constante crescimento da economia (KUZNETS, 1974 apud
KAMOGAWA, 2003).
De acordo com Pott et al (2017), a problemática da degradação ambiental teve início
no final do século XVIII com a Revolução Industrial que promoveu o avanço tecnológico e
transformou os modos de produzir. Esse período da história destacou-se pela transição de um
modelo de produção mais focado na subsistência dos sujeitos para um sistema capitalista
baseado na maquinofatura, na maior disponibilidade de mão de obra e na exploração dos
empregados, tendo em vista que a máxima produtividade era o objetivo principal das grandes
indústrias. Devido à exploração intensiva dos recursos naturais na busca crescente pela
produção e lucro, os problemas ambientais foram se tornando cada vez mais significativos e
perduram até os dias de hoje.
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Dando sequência aos tempos modernos, surgiu na década de 70 a Revolução Verde,
descrita como um modelo agrícola que prometia acabar com a fome no país, modernizar o
sistema agrícola e aumentar a produtividade por meio da introdução dos pacotes tecnológicos,
constituídos por agrotóxicos (inseticidas, herbicidas, entre outros), adubos altamente sintéticos,
sementes transgênicas e tecnologia de ponta (LAZZARI et al, 2017).
Lazzari et al (2017) diz, que foram inúmeros os problemas sociais originados pela
Revolução verde, dentre eles podemos citar o êxodo rural, pois, os agricultores familiares foram
desapropriados de suas terras para dar lugar aos grandes monocultivos. Nesse modelo
capitalista de produção somente os latifundiários foram beneficiados, tendo em vista que a
manutenção dos pacotes tecnológicos possuía um alto custo, tornando-se inacessível aos
produtores mais pobres, obrigando-os a sair do campo e ir em busca de emprego nos grandes
centros urbanos.
Os impactos ambientais tiveram uma grande expansão com a Revolução Verde e foram
desde o desmatamento de enormes áreas de florestas nativas e da substituição de áreas
cultivadas com diversas espécies por imensos campos de monocultura até a contaminação do
solo, rios e lençóis freáticos, ocasionada pelo uso abusivo de agrotóxicos e adubos químicos,
fator causal da morte e extinção de animais aquáticos e terrestres (LAZZARI; SOUZA, 2017).
Nos dias de hoje é percebida uma nítida preocupação com os recursos naturais e por
conta disso, vem se pensando algumas ações em prol da redução dos impactos ambientais.
Todavia, os recursos permanecem sendo agredidos pela ganância dos grandes proprietários de
terra e dos que produzem riquezas desconsiderando a importância do equilíbrio ambiental para
se reconstruir os agroecossistemas e garantir qualidade de vida para todas as populações e
gerações.
Segundo Figueiredo et al (2004) apud Soares (2017), o desenvolvimento sustentável
somente será alcançado se os jovens apropriarem-se desse novo protótipo de desenvolvimento
e, além disso, implantarem ações a fim de concretizar o projeto ao longo de suas vidas.

2.3 O Papel da Agricultura para o Desenvolvimento Regional Sustentável
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O desenvolvimento sustentável é o conceito dominante nos dias de hoje, tanto no ponto
de vista teórico como técnico, trabalhando sobre os aspectos ambiental econômico, social e
político, buscando alterações nos modelos atuais de produção, para haja a aplicação deste
conceito ele deverá ser aprofundado através de uma abordagem crítica da noção do mesmo
(COSTA, 2010).
Em 1992 na conferência das nações Unidas sobre o Ambiente e desenvolvimento que
ocorreu no Rio de Janeiro, onde o desenvolvimento sustentável ficou como um objetivo a ser
alcançado pelas nações para o desenvolvimento e ambiente (LEWANDOSKI ,1999).
Um dos pilares para o desenvolvimento sustentável e o incentivo a agricultura familiar,
segundo Rego e Marques (2003), a falta de incentivo para agricultura fez com que ocorre se o
aumento dos preços agrícolas, refletindo direto no aumento do custo de vida na população
urbana, sendo que 60% da alimentação brasileira advém da agricultura familiar.
[...] que todos os países desenvolvidos têm na agricultura familiar um sustentáculo
do seu dinamismo econômico e de uma saudável distribuição da riqueza nacional.
Todos eles, em algum momento da história, promoveram a reforma agrária e a
valorização da agricultura familiar. Para se ter uma ideia, a ocupação histórica do
território dos Estados Unidos foi na unidade entre gestão e trabalho e a agricultura foi
inteiramente baseada na estrutura familiar (TOSCANO, 2005).

A Revolução Verde que ocorreu por volta da década de 60 deu início ao processo de
modernização da agricultura, trazendo consigo uma série de problemas. Neste período
predominava a disponibilização dos chamados “pacotes tecnológicos” que prometiam aos
agricultores uma agricultura com produtividade elevada e baixo índice de pragas e doenças
através do uso intensivo de agrotóxicos e adubos com alta solubilidade. A partir disso os
problemas sociais e ambientais começaram a surgir e evoluir ao longo do tempo. (BALSAN,
2006).
Ehlers (1999) elenca alguns problemas preocupantes e de difícil solução ocasionados
pelo homem através da exploração ambiental excessiva, são eles: erosão e perda da fertilidade
dos solos; a destruição das florestas; o desaparecimento do patrimônio genético e da
biodiversidade; e a contaminação do solo, água, animais, dos alimentos e do próprio homem
do campo por conta do uso abusivo de agrotóxicos. Essa diversidade de problemas torna-se
cada vez mais agravante tendo em vista que a população só aumenta e como consequência a
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demanda por alimentos também. Sendo assim, torna-se necessário repensar as práticas de
produção agrícola considerando a necessidade de se produzir alimentos integrando a
preservação dos recursos naturais.
Outro caminho alternativo capaz de reverter o atual cenário de destruição, fomentado
pelo sistema capitalista de produção é a Agroecologia, que por meio de seus princípios busca
a reconstrução dos sistemas degradados pela ação humana, o redesenho dos agroecossistemas
e a conservação dos recursos naturais assegurando a sua disponibilidade para a atual e futuras
gerações, a permanência da biodiversidade no sistema e o respeito às relações sociais.
A Agroecologia pode ser definida como uma ciência ou disciplina científica que estuda
e analisa o funcionamento dos agroecossistemas, desenvolvendo assim um estilo de agricultura
sustentável que integra as técnicas agrícolas com a preservação do meio ambiente. Esse modelo
de produzir apresenta as bases científicas necessárias para dar início ao processo de transição
para uma agricultura ecológica, que garanta a qualidade dos alimentos e que não venha a causar
danos à natureza (ALTIERI, 1989).
Portanto, a agroecologia é o conjunto de práticas ecológicas sustentáveis que se sustenta
em bases científicas e assim busca a transição de uma agricultura convencional que causa a
destruição do ecossistema para uma agricultura agroecológica que tem como princípio básico
o respeito à todas as formas de vida. Esse sistema proporciona aos agricultores condições
sociais e econômicas melhores, além de disponibilizar aos consumidores alimentos saudáveis
e com preço acessível e garantir à todos um meio ambiente de qualidade. São estas as ações,
que de maneira geral, devem ser abraçadas por cada indivíduo, para que coletivamente
alcancemos o Desenvolvimento Rural Sustentável (AZEVEDO; NETTO, 2015).
Conclui se que o desenvolvimento no campo e na cidade é necessário para atender a
demanda de crescimento da população, que vem gradativamente extraindo recursos naturais
para manter suas necessidades, entretanto poucos dão a importância necessária e evitam olhar
de forma crítica esse aspecto. Por mais que o desenvolvimento seja necessário existem algumas
atitudes que devem ser tomadas em relação às consequências que a exploração excessiva dos
recursos naturais vem causando, tanto para a biodiversidade quanto para a saúde das pessoas.
Algumas dessas consequências podem até mesmo ser reparadas ou diminuídas, já outras são
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irreversíveis, como por exemplo a destruição da fauna e flora. Um problema social que
podemos citar é o aumento das doenças causadas pela poluição atmosférica.
Desta forma, conclui-se que os órgãos governamentais que fiscalizam as causas desses
impactos socioambientais se mostram ineficientes. Necessita-se também de leis mais eficazes
e de uma maior obrigatoriedade de cumprimento dessas leis por parte de todos os poluidores
causadores de impacto. Se isso se tornasse uma realidade a exploração e a poluição ambiental
seriam reduzidas. Contudo, algumas empresas e indústrias se mostram preocupadas com o
assunto e vêm apresentando algumas ações a respeito.
Em síntese, algumas atitudes devem partir da consciência de cada indivíduo, como por
exemplo, preservar os recursos naturais, adotar práticas que diminuam a poluição, não poluir a
natureza, solo e águas, contribuir com a coleta seletiva e deste modo ajudar a manter a
qualidade de vida para a atual e futuras gerações.
3. METODOLOGIA
A finalidade norteadora deste trabalho foi a pesquisa aplicada, definida por Thiollent
(2009, p.36) apud Fleury et al (2017), como uma pesquisa que compreende todos os problemas
existentes nas atividades realizadas pelos grupos ou atores sociais investigados. Esse tipo de
pesquisa procura, através da elaboração de diagnósticos, identificar problemas e apresentar
soluções para tais.
Segundo Cervo et al (2007) e Richardson (1999), “na pesquisa aplicada, o investigador
é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou menos imediatos,
buscando soluções para problemas concretos”.
Utilizou-se também o método qualitativo de caráter descritivo, descrito por Gerhardt e
Silveira (2009, p.32)
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das
coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas
simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são
nãométricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.
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O método qualitativo não se prende aos números e visa aprofundar a percepção do grupo
social que será investigado. A pesquisa de caráter qualitativo não se constitui em um modelo
único para todas as ciências existentes, tendo em vista que cada uma delas apresenta uma
característica singular e compreende uma metodologia própria (GOLDENBERG, 1997 p.34
apud GERHARDT et al, 2009).
Gil (2008) conceitua as particularidades da pesquisa descritiva e cita que este tipo de
pesquisa caracteriza-se por descrever as peculiaridades da população ou objeto de estudo
observado e além disso, compreende algumas técnicas uniformes de coleta de dados, como a
observação sistemática e a utilização de questionários.
A pesquisa realizada é de objetivo exploratório, destacada por Gil, 2007 como a
pesquisa que visa propiciar uma maior afinidade com o problema estudado a fim de criar
hipóteses e compreendê-lo melhor.
A coleta dos dados foi realizada através de um estudo de caso em uma propriedade rural
agroecológica, localizada no município de São Miguel do Iguaçu, na região oeste do Paraná.
De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é muito utilizado na busca dos porquês
que norteiam algumas situações. Yin destaca que essa técnica pode ser entendida como uma
análise empírica de acontecimentos contemporâneos integrados com ocorrências da vida real
que não apresentam seus limites definidos de forma nítida.
Para coleta de dados utilizou-se como instrumento a entrevista semi-estruturada, que
segundo Boni e Quaresma (2005) apresenta questões abertas e fechadas possibilitando ao
informante uma maior liberdade de resposta podendo agregar informações úteis de acordo com
o tema. O investigador faz as perguntas dando a entrevista um tom de conversa informal,
entretanto deve-se tomar muito cuidado para não fugir do tema central da pesquisa, tendo como
foco principal o assunto de interesse. Normalmente utiliza-se esse tipo de entrevista para obter
o maior número de informações possíveis e posteriormente classificá-las por ordem de
importância.
Para realizar a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, descrita
por Bardin (2011) como um conjunto de técnicas que procuram analisar as comunicações por
meio de um método sistemático, qualitativo e objetivo, que tem o propósito de descrever o
conteúdo das mensagens de forma compreensível.
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS
Realizou-se no dia 03 de junho de 2019 a visita à uma propriedade familiar
agroecológica, localizada no município de são Miguel do Iguaçu/PR, região oeste do Paraná,
com o objetivo de conhecer, por meio de conversa com o produtor, as práticas sustentáveis
realizadas na propriedade.
O proprietário adquiriu o sítio de 4,7ha no ano de 2001, cultivando inicialmente algodão
de forma convencional, utilizando grande quantidade de produtos químicos. Entretanto, o
agricultor, refletindo sobre os danos que este modo de produção causava ao meio ambiente,
resolveu dar início ao método do MIP (Manejo Integrado de Pragas) que tem como princípio
usar inseticidas apenas quando o número de insetos encontrados na lavoura é capaz de causar
danos à produção e a partir disso percebeu que não eram necessárias tantas aplicações de
agrotóxicos para o controle das pragas do algodão. Após a redução no número de aplicações
ele obteve resultados positivos, pois sua produtividade teve um aumento significativo,
conferindo ao agricultor uma premiação pelo seu bom desempenho. A partir disso o produtor
começou a aprofundar seus conhecimentos na área da agroecologia e com o apoio da Itaipu
Binacional por intermédio do programa Cultivando Água Boa, realizou alguns cursos na área
de produção orgânica e aos poucos foi dando início ao processo de transição de sua
propriedade.
O agricultor conta, que no início o solo encontrava-se bastante degradado e para
recuperá-lo utilizou uma diversidade de plantas que devolveram-no o potencial produtivo.
Além das técnicas de conservação do solo, ele também utiliza outras que estão em
conformidade com os princípios da agroecologia e que não agridem a natureza, como por
exemplo, o controle biológico de insetos pragas, o uso de insumos orgânicos existentes na
propriedade, além da implantação de uma agrofloresta, onde cultiva uma variedade de frutas e
hortaliças que depois de processadas na agroindústria familiar localizada no próprio sítio são
transformadas em polpas, conservas de palmito, entre outras e são vendidas aos turistas que
visitam o local.
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A propriedade também obtém renda através do turismo rural, onde os visitantes podem
conhecer o sítio e a agrofloresta por meio de uma trilha guiada pelo proprietário, que apresenta
todas as espécies de plantas existentes, as funcionalidades de cada uma e as técnicas que utiliza
nos cultivos. Além disso, também é disponibilizado um almoço feito com os produtos
agroecológicos da propriedade, atividade esta considerada a mais rentável do sítio, pois são
inúmeras as pessoas que procuram mensalmente a propriedade para conhecer o método
sustentável de produção adotado na propriedade.
As práticas agroecológicas descritas e adotadas pelo agricultor são de extrema
importância quando se caminha em direção ao Desenvolvimento Rural Sustentável, pois é
através delas que a agricultura, tão necessária para a sobrevivência da humanidade é
transformada.

4.1 Conservação do Solo

O solo desempenha uma série de funções dentro e um ecossistema além disso é a base

dos sistemas de produção agrícola, portanto, para garantir o sucesso da atividade é fundamental
preservar a qualidade e a saúde dos solos. Pensando nisso são estudadas diversas alternativas
com o intuito de recuperar as condições do solo, sejam elas químicas, físicas ou biológicas e a
partir disso recomendar medidas para manejo e uso do solo de forma consciente, utilizando
práticas que não prejudique sua capacidade de produzir.
As alternativas de conservação do solo visam protegê-lo, utilizando métodos que evitam
a erosão, melhora a absorção de água e nutrientes e estimulam a atividade biológica. Além
disso um manejo adequado do solo impactará direto na produtividade e lucro final ao produtor.
Já que com a diversificação no sistema, favorece o surgimento de controladores
biológicos de insetos pragas na cultura.
Na propriedade orgânica visitada o agricultor utiliza a adubação verde como método de
preservação da saúde e qualidade do solo e afirma que a prática se mostrou muito eficiente na
recuperação de seu solo que anteriormente encontrava-se bastante degradado pelo uso intensivo
da agricultura convencional. Como adubo verde o agricultor utiliza espécies de plantas
gramíneas e leguminosas, que possuem propriedades capazes de melhorar as características

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

físicas, químicas e biológicas do solo através da ciclagem de nutrientes. Como cobertura do
solo reduz a incidência de erosão e plantas espontâneas, além de aumentar a capacidade de
absorção de água do solo.
Segundo Cardoso (2014), a adubação verde é uma prática agrícola que intercala as
espécies a serem plantadas em um mesmo local, e estas podem ser cultivadas em sucessão ou
consorciação com outras culturas de valor comercial. Esse sistema tem como objetivo principal
melhorar e recuperar as propriedades do solo, pois a matéria orgânica depositada pela
decomposição dos vegetais enriquece o solo de nutrientes para as plantas, se bem manejada a
prática promove ainda uma redução de insetos-pragas e doenças que podem acometer as plantas
e causar prejuízos ao produtor.
Comparando os dados obtidos através da entrevista com o que nos diz a literatura,
podemos observar que diante da grave degradação dos solos a que nos deparamos é de extrema
urgência a adoção de práticas que promovam a recuperação desse recurso indispensável não só
para a agricultura, mas para tantas outras atividades que movimentam a economia. A adubação
verde é considerada uma prática eficiente e de fácil implantação e que proporciona benefícios
ao produtor. Essas vantagens vão desde a facilidade em manejar plantas espontâneas até o
aumento da produtividade das culturas, pela melhor qualidade do solo. O agricultor relata que
essa prática só propiciou ganhos para ele além disso contribui significativamente no processo
de transformação do modelo de produzir tendo em vista a sustentabilidade.

4.2 Implantação da Agrofloresta
Na propriedade visitada a agrofloresta implantada promove um equilíbrio ambiental
nítido, que através da complexidade que representa, proporciona a integração dos elementos
do sistema, melhorando e facilitando a forma de produzir. Neste contexto, podemos visualizar
as inúmeras vantagens obtidas através de um sistema que não visa a exploração e o lucro
extremo, mas que respeita o meio ambiente e de forma natural possibilita a geração de renda
para o produtor rural.
De acordo com Altieri e Nicholls (2011); Schroth et al (2004), apud Martins (2013), os
SAF’s promovem o aumento da biodiversidade e interações constantes que melhoram a
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qualidade dos processos ligados à ecologia do ambiente, beneficiando as relações
socioambientais existentes e fundamentais para o bom desempenho de uma unidade de
produção.
Analisando as informações verifica-se que a implantação da agrofloresta é uma
atividade que possibilita ao agricultor o aumento da lucratividade dentro de sua propriedade
sem grandes investimentos. Neste contexto, destaca-se ainda os benefícios ambientais que um
SAF promove através da diversidade de espécies frutíferas cultivadas e da importância dessa
integração no controle de insetos pragas e doenças. As frutas produzidas na agrofloresta da
propriedade maximizam a renda do agricultor e as árvores ocasionam o equilíbrio ambiental.
Com isso nota-se a importância de obter conhecimentos aprofundados acerca das
questões ecológicas que norteiam o processo produtivo. A sustentabilidade ambiental
observada na propriedade contribui no desenvolvimento de ações e hábitos que priorizem a
preservação dos recursos naturais. A transformação do modo de pensar de cada um é a
ferramenta principal nesse processo.

5. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O alcance da sustentabilidade de um agroecossistema ocorre quando há a integração da
conscientização dos envolvidos com a implementação de ações que sustentam o processo de
transformação. Se bem manejados os sistemas de produção agroecológicos são capazes de
alimentar a população a nível mundial, assim sendo, os produtores devem buscar alternativas
que levem a essa reconstrução socioambiental, que se baseia na valorização de todas as formas
de vida, não deixando de considerar a importância do desenvolvimento econômico enquanto
exercício natural da humanidade.
O presente trabalho mostrou que é possível a adoção de práticas agrícolas não
destrutivas e sustentáveis por parte dos agricultores e que o benefício obtido através delas é
para ambos, pois além da conservação ambiental, tão importante para a sobrevivência dos seres
vivos, os ganhos do ponto de vista econômico também podem ser levados em consideração.
Para isso acontecer torna-se necessário destacar a importância de políticas públicas e
programas governamentais que auxiliem os agricultores nesse processo, visto que, a
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capacitação para que realizem as práticas de forma correta e o apoio desses órgãos é de extrema
importância e fazem toda a diferença.
Com a visita percebeu-se que na unidade de produção pesquisada o processo de
evolução é constante, pois as práticas adotadas pelo produtor fomentam a transformação
socioambiental tão necessária. Essas práticas contribuem para o desenvolvimento regional
sustentável através da produção e comércio de alimentos saudáveis, com qualidade garantida e
preço acessível a todos, bem como por meio da transmissão de conhecimento sobre
Agroecologia que o produtor possui para outras pessoas. Assim sendo, incentiva a mudança de
atitude em cada indivíduo e a remodelação dos modelos produtivos.
Esse estudo foi de grande relevância e permitiu agregar conhecimento em diversos
aspectos, dentre eles, destaca-se a compreensão da importância da adoção de práticas agrícolas
sustentáveis e do papel que cada uma exerce na busca da sustentabilidade de um ecossistema.
As informações coletadas se mostram capazes de gerar ações impulsionadoras direcionadas ao
Desenvolvimento Rural Sustentável e servem de exemplo para agricultores que pensam em
modificar o modo como produzem e até mesmo para aqueles que ainda não conhecem os
benefícios de se produzir em harmonia com a natureza.
Pensando na necessidade imediata de transformação dos sistemas e práticas utilizadas
na agricultura, é imprescindível que sejam realizados novos estudos sobre as técnicas utilizadas
na Agroecologia e de como ocorre a adequação dos agricultores à esse novo modelo de vida,
enfatizando a necessidade de auxílio técnico e apoio durante o processo.
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APLICAÇÃO DE QR-CODE NA RASTREABILIDADE DE PESCADOS
QR-CODE APPLICATION ON SEAFOOD TRACEABILITY
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Resumo
A rastreabilidade tem sido uma exigência cada vez maior do mercado consumidor de alimentos,
em virtude de incidentes relativos a contaminações de diversas formas.Para algumas empresas
a rastreabilidade é uma exigência legal, enquanto que para outras está associada à boa gestão e
ao compromisso com o consumidor, pelo fato de ser uma ferramenta de promoção da segurança
alimentar. O objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta de controle de processo de
industrialização de pescado desenvolvido pelo software de gerenciamento Rastro, baseado no
QR Code, que permite promover a rastreabilidade de produtos industrializados a base de tilápia
nos entrepostos de pescado do oeste do Paraná. Foi desenvolvido um software que permite a
impressão de etiquetas em QR Code que podem acompanhar os produtos comerciais e permitir
ao consumidor a leitura de todas as informações inerentes ao produto a partir de dispositivos
móveis. Esta ferramenta é mais uma opção ao setor de industrialização do pescado de fornecer
aos consumidores uma confiabilidade de seus produtos e contribuir com a segurança alimentar.
Palavras-chave: Alimentos, piscicultura, tecnologia da informação, segurança alimentar,
sustentabilidade.

Abstract
Traceability has been a growing requirement of the food consumer market due to incidents
involving contamination. For some companies, traceability is a legal requirement, while for
others it is associated with good management and commitment to food consumer, because it is
a tool to promote food security. The objective of this work is to present a fish processing process
control tool developed by the management software Rastro, based on the QR Code, that allows
to promote the traceability of industrialized products based on tilapia in western Paraná´s fish
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slaughterhouses. Software has been developed that allows the printing of QR Code labels that
can accompany commercial products and allow the consumer to read all the information
inherent to the product from mobile devices. This tool is another option for the fish
industrialization sector to provide consumers with a reliability of their products and contribute
to food security.

Key words: Food, fish farming, information technology, food safety, sustainability

1. INTRODUÇÃO
O mercado consumidor mundial está cada vez mais exigente em relação a origem e
qualidade dos produtos que consome, porque após diversos escândalos, crises, doenças e
falsificações envolvendo a segurança alimentar, a busca por mecanismos de controle de
qualidade é notada. Incidentes como formol no leite, febre aftosa, encefalopatia espongiforme
bovina, entre outros, tornaram crescente o interesse do consumidor na procedência do produto
consumido. Empresas do setor de produção de alimentos devem evoluir e mudar sua cadeia
organizacional e de gestão para satisfazer cada vez mais rigorosos regras governamentais e para
responder às exigências do mercado (Pigini & Conti, 2017).
Um dos meios para este conhecimento é a rastreabilidade, que se tornou o método mais
confiável e eficaz, principalmente pela segurança dada por ela. Para algumas empresas a
rastreabilidade é uma exigência legal, enquanto que para outras está associada à boa gestão e
ao compromisso com o consumidor. Segundo Galvão & Oetterer (2014), o monitoramento dos
processos, geração e armazenamento de dados será uma garantia da rastreabilidade do produto
dentro da empresa, evitando-se ou solucionando imediatamente problemas no recebimento de
matéria-prima durante o beneficiamento, e reclamações de clientes
Conchon & Lopes (2014), ao descrever as definições de rastreabilidade de alimentos,
citam que a International Organization for Standardization -ISO, por meio da ISO 9000, de
2000, definiu rastreabilidade como sendo a "habilidade de rastrear a história, uso ou destino de
algo". Os autores informam ainda que a mesma organização criou a ISO 22005, no ano de 2007,
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para tratar especificamente da rastreabilidade na cadeia de alimentos e, dentro dessa norma,
surgiram os conceitos de tracking, que é a capacidade de seguir o caminho de unidade específica
de um produto por meio da cadeia de alimentos ou, ainda, "rastrear a jusante" e tracing, que
significa identificar a origem de uma unidade de produto ou lote, na cadeia de suprimentos,
seguindo os registros efetuados, ou "rastrear à montante".
Rastreabilidade certamente não é a solução para todos os problemas enfrentados
atualmente na cadeia produtiva, entretanto é certo que facilitará consumidores e órgãos
reguladores a fiscalizar e cobrar produtos de melhor qualidade. Na visão de Tibola et al. (2013)
a rastreabilidade é utilizada para identificar a procedência e disponibilizar informações sobre
manejo e qualidade dos produtos, tendo como referência registros obtidos em todas as etapas
da produção. Os produtos rastreados têm um diferencial no mercado, pois garantem um nível
maior de segurança e confiabilidade.
Segundo dados da FAO (2018) em seu relatório sobre a aquicultura mundial, mostra o
crescimento anual da produção aquícola e destaca o setor como o que mais cresce diante de
outros grandes setores de produção de alimentos, e aponta que a produção de tilápias já é a
quarta espécie mais cultivada no mundo, e no Brasil já é a espécie de peixe com a maior
produção. O Paraná, por sua vez é o estado com maior produção e a sua região oeste do Paraná
possui um arranjo produtivo bem estruturado, baseado na produção de filés de tilápias criadas
em viveiros escavados, com sua produção sendo feita por agricultores familiares e
industrializada por frigoríficos de pequeno porte e de cooperativas agroindustriais (Feiden et
al., 2018).
Adotar modelos de acesso sobre os dados armazenados da cadeia produtiva da
piscicultura viabiliza de forma simples e eficaz a rastreabilidade dos processos e produtos da
indústria do pescado, sendo alguns modelos como código barras, em 1D ou 2D, são os mais
utilizados.
O presente trabalho apresenta alguns modelos adotados para rastreamento de diferentes
tipos de produtos, e tem como objetivo a geração de um modelo de rastreabilidade baseado no
conceito de QR-Code para a rastreabilidade pescados produzidos em criação intensiva e
beneficiados em entrepostos de pescado, contendo informações relevantes da cadeia de
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produção, sem necessidade de direcionar o consumidor a uma página Web, possibilitando a
leitura dos dados em qualquer local por meio de dispositivos móveis.

2. DESENVOLIMENTO
2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O significado da palavra rastreabilidade não está presente no dicionário da língua
portuguesa, uma vez que é uma palavra composta pelo verbo rastrear, que tem por significado
«seguir o rasto ou a pista de, investigar, inquirir, indagar» e pelo substantivo feminino
habilidade, que tem por significado «qualidade de hábil» (Rodrigues, 2007). Segundo a visão
do IEL (2013) rastreabilidade é a capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a
localização daquilo que está sendo considerado.
Lombardi (1998) afirma, no que diz respeito à segurança alimentar, que a rastreabilidade
é uma garantia dada ao consumidor de que ele está consumido um produto que é controlado em
todas as fases da produção e que ele pode acessar e obter as informações de que necessita.
A rastreabilidade por muitas vezes tem sua funcionalidade atribuída de forma errônea,
gerando um falso atributo apenas em relação à possibilidade da ocorrência de contaminações
nos produtos. No entanto, a rastreabilidade deve ser encarada como uma ferramenta de
qualidade, que envolve diversos processos: controle de fornecedores, acompanhamento de
manejos, lotes, entre outros, possibilitando uma visão geral dos processos e dos produtos,
possibilitando o acompanhamento e fiscalização em cada etapa, possibilitando rápidas
correções de problemas e resultando em maior excelência da qualidade.
Seguindo a tendência de crescimento, empresas buscam maior controle sobre suas linhas
de produção. A rastreabilidade visa assegurar a procedência e qualidade das diferentes
matériasprimas utilizadas na fabricação de produtos; identificar produtos diversos, utilizados
em substituição aos produtos originais; permitir o retorno de produtos suspeitos, além de
localizar falhas e mostrar ações. Assim, os produtos rastreados possuem um diferencial e
tornam-se mais competitivos e menos sujeitos às instabilidades do mercado global (Conceição
& Barros, 2005). Cima et al. (2006) afirmam que a rastreabilidade torna-se um ponto
fundamental na questão sanitária, para a inserção da indústria avícola em novos mercados
mundiais, bem como aumenta a confiabilidade dos alimentos para o consumidor nacional e
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internacional. Zhang et al. (2010) recomendam que agricultores, processadores e
manipuladores de alimentos, e especialistas em políticas precisam estar cientes dos
desenvolvimentos futuros nessa área para ajudá-los na implementação de sistemas de
rastreabilidade de alimentos para suas empresas. Os métodos para captura de dados,
armazenamento de dados e integração da oferta rastreável de alimentos cadeia são essenciais
para o sucesso do sistema de rastreabilidade de alimentos.
A rastreabilidade pode se dar em diversas formas, desde anotações em papel, desenhos
de processos, anotações em planilhas, entre outros. A adoção de ferramentas tecnológicas é
uma forma de assegurar agilidade e maior precisão nas informações contidas em cada modelo
utilizado. Vinholis & Azevedo (2002) mostram que há uma diversidade dos métodos para
promover a rastreabilidade e de um modo geral, pode-se dizer que os métodos são
complementares, enfocando os diversos efeitos de um sistema de rastreabilidade. Tarjan et al.
(2014), relatam que os códigos QR são usados para rastreamento de dados e rastreamento de
iogurtes, e mostram que este conceito de sistema de rastreabilidade é universal e pode ser usado
para vários produtos com pequenas modificações.
A seguir são apresentadas algumas soluções utilizadas para rastreabilidade no Brasil:
Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos - SISBOV: é um sistema
criado e mantido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que visa
registrar e controlar as propriedades rurais que, voluntariamente, optaram por comercializar
carnes para mercados que exigem rastreabilidade individual. Este tipo de mercado está cada em
amplo crescimento e a exigência de rastreabilidade individual está cada vez mais comum, pois
o mercado consumidor aumentou seu nível de exigência nos últimos anos com relação aos mais
diversos produtos, de modo especial à carne. Lara et al. (2003) afirmam que a implementação
da rastreabilidade na cadeia produtiva já é uma realidade sendo atualmente praticada pelos
frigoríficos que exportam carnes para a comunidade europeia, afirmam também que a mesma
prática de segurança esteja em breve à disposição dos consumidores brasileiros. Neste contexto,
o Sisbov vem ganhando destaque e despertando o interesse dos produtores.
Este interesse se dá principalmente pelos fatos ocorridos nos últimos 40 anos, os quais
afetaram diretamente consumidores e produtores. Contaminações com salmonela em ovos, na
Inglaterra nos anos 1980; a crise da encefalopatia espongiforme bovina (BSE), conhecida como
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doença da “vaca louca”, na Inglaterra em 1996; surtos de febre aftosa em vários países,
contaminação com dioxina em frangos e suínos na Bélgica; gripe aviária nos países orientais.
Estes são apenas alguns exemplos mais recentes de problemas com a falta de segurança do
alimento no mundo (Silva, 2005).
As orientações normativas do Sisbov caracterizam as regras para credenciamento de
entidades certificadoras do sistema de rastreabilidade. Para seu atendimento, a certificadora
deve estruturar um sistema ou banco de dados, para gerenciar um conjunto de informações, por
rebanho, contendo identificação individual do animal e seu rebanho de origem, o mês de
nascimento ou data de seu ingresso na propriedade, sexo, aptidão, sistema de criação e de
alimentação, e informações referentes ao controle sanitário a que o animal foi submetido (Costa,
2017). O método utilizado para o controle adotado pelo SISBOV foi o uso das etiquetas ou
brincos, uma forma fácil e barata para identificação, muito utilizada em animais como gado,
cavalos, ovelhas e outros. No entanto, seu principal ponto negativo é a descoloração ou sujeira
que impossibilita sua visualização. Outro ponto importante da rastreabilidade no caso da
produção bovina é a preocupação com a sustentabilidade ambiental, e esta é destacada por
Akabane et al (2010) pois ela pode se tornar uma forte aliada na fiscalização do desmatamento
e alcance de sustentabilidade no agronegócio, uma vez que a maior parte do desmatamento é
associado às práticas da agricultura e pecuária na região amazônica. Estes autores afirmam que
por identificar a origem da carne bovina, além de conter informações do produtor, poderá
informar à região que se origina o “boi”, e ao identificar sua origem, pode-se por meio do
monitoramento do desmatamento (via satélite), fiscalizar mais rapidamente o foco do
desmatamento e impedir o seu avanço, e com políticas sustentáveis que promovam a
recuperação de terras já desmatadas.
Software SIAGRI WMS Light: é um sistema de gestão que atua no segmento de
insumos agrícolas, controlando lotes e validade de produtos. Sua funcionalidade é agregar valor
e acompanhar todo o processo de distribuição desde a fabricação dos insumos até o produtor
rural, através de identidades exclusivas para cada produto (Barbosa, 2014). Seu funcionamento
se dá de forma automatizada utilizando três módulos, sendo o módulo WMS Light do SIAGRI
ERP para a gestão das informações, pelo SIAGRI Coletor para leitura das informações contidas
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nas etiquetas, e para armazenamento, os dados são direcionados e integrados ao software
SIAGRI ERP.
Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos – RAMA: Desenvolvido
pela Associação Brasileira de Supermercados – Abras, seu papel é de monitorar alimentos e
rastreabilidade de frutas, legumes e verduras. Ele controla a quantidade e qualidade de
agrotóxicos utilizados, da produção dos alimentos até o ponto de venda. Seu principal objetivo
é garantir que a aplicação de defensivos agrícolas nos alimentos não esteja acima do nível
permitido por lei e, garantindo que eles estejam seguros para o consumo humano. Sua utilização
se dá pelo aplicativo Conecta, desenvolvido pela empresa PariPassu, indicado desde 2005 como
programa de rastreabilidade e monitoramento da qualidade dos alimentos, ao longo da cadeia
produtiva, voltada para atender às demandas da gestão do campo à mesa (Paripassu, 2019). Para
isso produtores ou o distribuidor do produto podem incluir através de um smartphone ou tablet,
informações no aplicativo sobre o caminho percorrido pelo alimento, a descrição do produto,
além de imagens e vídeos para conhecimento do consumidor. Esses podem avaliar e comentar
sobre a qualidade do produto, trabalhando como um feedback para o produtor e varejista. A
verificação da rastreabilidade pode se dar de duas formas: a primeira é utilizar o site da empresa
PariPassu, informar o código do produto e interagir com as informações, e a segunda forma é
utilizar o aplicativo Conecta. Após instalado o aplicativo possibilita o consumidor ler
informações armazenadas nas etiquetas 2D (QR-Code), que podem ser textos, imagens, vídeos
e link de sites.
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica – SisOrg: é o sistema criado
pelo Decreto Federal 6.323, de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta a Lei Federal 10.831,
de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, cuja finalidade é identificar
e controlar a produção nacional de alimentos orgânicos, quanto a sua origem e processo
produtivo. Para a obtenção do selo os produtores devem se regularizar, sendo possível de suas
formas, obtendo certificação por um Organismo da Avaliação da Conformidade Orgânica –
OAC credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA ou
organizar-se em grupo e cadastrar-se junto ao MAPA para realizar a venda direta. Os produtos
avaliados por estes sistema estão aptos para receber o selo orgânico, e por meio dele, o
consumidor saberá que o produto atende a uma série de princípios que deverão ser adotados em
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toda a fase de produção, tais como: ao conjunto de práticas associadas ao manejo sustentável
dos recursos naturais e dos resíduos gerados; a preservação da diversidade biológica dos
ecossistemas naturais; uso racional do solo, da água e do ar; preservação das condições de
bemestar dos animais; além da concepção de um produto sem a utilização de defensivos
agrícolas. Fonseca (2016), relata que a conscientização do consumidor em relação à
importância dos alimentos orgânicos pode contribuir para aumentar o interesse por estes
produtos e ampliar tanto o consumo urbano como o número de agricultores orgânicos.

2.2 MATERIAIS E MÉTODO
Para avaliar a eficiência de ferramentas de rastreabilidade na cadeia de industrialização
de tilápias produzidas em viveiros escavados, foram utilizados como base o software de gestão
RASTRO, desenvolvido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná em parceria com seu
frigorífico-escola Pescal Prata Ltda, localizado no município de Nova Prata do Iguaçu. Este
software busca gerenciar todas as etapas do processamento do pescado, desde a recepção dos
fornecedores do peixe vivo, suas diferentes etapas de abate e processamento industrial e a
elaboração dos diferentes produtos processados resfriados ou congelados, nas suas mais
variadas embalagens e marcas registradas. Neste processo industrial o software emite as
etiquetas das embalagens com suas informações e seus detalhes utilizando-se o QR Code, para
permitir o rastreio pelos clientes e consumidores finais (Alves, 2017).
A leitura deve ser realizada por aparelhos que possuam uma câmera e um software de
leitura do modelo QR-Code, sendo que existem diversos modelos no mercado, entre os quais
destacam-se os seguintes: Up Code, QuickMark, SnapMaze, ScanLife, que possibilitam tal
ação, podendo ser aplicados em smartphone, tablete, notebook, entre outros.
Os testes para avaliação do software foram feitos no frigorífico Frigo Costa Ltda,
localizado linha Floriano, no município de Toledo/PR, que possui o Sistema de Inspeção
Municipal SIM, atualmente com 17 funcionários. O acompanhamento da produção se deu no
período de 15 dias de atividades laborais.

2.3 RESULTADOS ALCANÇADOS
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A qualidade dos produtos e processos é uma forma de garantia mínima que o
consumidor procura quando busca algo. A rastreabilidade é a forma mais completa para se
adotar tais processo. Abaixo são apresentados os resultados dos testes realizados em campo no
frigorífico FrigoCosta.
A rastreabilidade tem sua criação através da leitura dos dados salvos no banco de dados
pelo RASTRO, as informações apresentadas são feitas através de etiquetas no formato
QRCode, não sendo possível alterações pelo usuário, apenas pela equipe de desenvolvimento
do software. Para gerar as etiquetas o usuário deve acessar a opção lançamento, produção,
consulta, informar o período para a pesquisa, escolher a produção desejada que é apresentada
abaixo e clicar sobre o ícone do modelo QR-Code (ícone preto) conforme apresentado na figura
1. As informações contidas nas etiquetas não podem ser alteradas ou excluídas, caso seja
necessárias alterações deve-se excluir a produção e refazer a engenharia, e o formato das
etiquetas segue mesmo padrão para todos os lançamentos e impressões.
As etiquetas são geradas e apresentadas no formado de arquivo Pdf, por padrão de
desenvolvimento são impressas 30 etiquetas por vez, não sendo possível a configuração deste
número pelo usuário.
Figura 1 – Tela do sistema de rastreabilidade de pescados, mostrando a tela de consulta.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Na figura 2 é possível visualizar o arquivo gerado contendo os dados da engenharia ID
20.
Figura 2 – Tela do software Rastro com o detalhamento dos conteúdos das etiquetas.
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Fonte: Resultado da pesquisa.

O arquivo criado pode ser salvo em local para futuras impressões ou controle interno, e
ser impresso para utilização imediata, para isso basta escolher a opção imprimir, padrão dos
documentos em formato PDF (figura 3).
A leitura do código pelo consumidor é simples, sendo todos os modelos instalados da
mesma forma, basta abrir o software de leitura QR-Code, apontar a câmera do aparelho para o
QR-Code. A leitura é automática e em instantes a mensagem é apresentada em texto de fácil
interpretação.

Figura 3 – Etiqueta gerada pelo software Rastro com detalhamento do produto.

Fonte: Resultado da pesquisa.
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A figura 4 apresenta a mesma etiqueta da figura 3, porém isolada para melhor análise.
Este é o formato final que será impresso, caso o usuário não queira o texto ou a imagem do
QRCode basta recortar.
Os testes de leitura do código e apresentação das informações foram realizados
utilizando um celular com sistemas operacional Android 4.4.2, com uma câmera de 8 MP. O
aplicativo utilizado para a leitura do QR-Code foi o Qr Scaner. Pode-se visualizar o resultado
obtido da leitura na figura 3.
Figura 4 – Informações para o consumidor em etiqueta gerada pelo software Rastro.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Todos os testes foram analisados por comparação entre o cadastro e lançamento do
RASTRO com o apresentado pelas etiquetas, não apresentando nenhuma diferença nas
informações. O software Rastro permite a possibilidade de incluir mais informações nas
etiquetas, como por exemplo: origem dos lotes de produtos, endereço, e-mail, telefone,
certificações, entre outros, mas na atual versão estas não estão disponíveis, e necessitam de
alterações em cadastros e lançamentos a serem implantados em novas versões.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O modelo proposto para disponibilizar informações aos consumidores sobre produtos
como dados de rastreabilidade através de etiquetas QR-Code obtidos no sistema de gestão
RASTRO mostra-se funcional e permite a possibilidade de se adequar à novas informações
como normas de mercado, exigências dos consumidores ou novos produtos.
Seus testes apontaram que existe a necessidade de um controle rígido sobre os cadastros
e lançamentos executados pelo frigorífico, acompanhamento diário da produção e análise
constante sobre as informações disponibilizadas aos consumidores. Desta forma o estudo
mostrou a facilidade nas leituras das etiquetas pelos usuários, sem a necessidade de
equipamentos de ponta. Basta uma simples configuração atribuída a uma câmera como a de um
celular por exemplo, e o uso de aplicativo para tais leituras.
Esta ferramenta pode ser uma opção interessante para proporcionar às pequenas e
médias indústrias uma oportunidade de garantir aos consumidores de seus produtos uma
confiabilidade do processo de produção do pescado e nas normas da segurança alimentar.
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RESUMO
Para o presente estudo de caso, primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica, assim como leis
e normas federal, estadual e municipal sobre os resíduos sólidos domiciliares. Na sequência, realizouse uma entrevista com o responsável do departamento de agricultura e política ambiental do município
em estudo, com o intuito de se conhecer a realidade acerca da coleta dos resíduos sólidos domiciliares
rurais. Em seguida, foi aplicado um questionário a 15 moradores da propriedade rural do município em
estudo apresentado como uma amostra representativa, para verificar a prática e a conscientização quanto
o descarte dos resíduos sólidos domiciliares e os impactos causados no meio ambiente. Por fim,
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realizou-se a análise dos dados através da triangulação destes com as leis e normas disponíveis,
entrevista e questionário. Os resultados apontam para o conhecimento do município perante a
legislação, assim como os impactos causados pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos no meio rural.
Os resultados ainda demonstram que a população do meio rural tem conhecimento dos riscos que a
destinação incorreta dos resíduos oferece a saúde humana e ao meio ambiente, porém os mesmos
alegam não ter alternativa perante não haver coleta seletiva para descarte correto. Os resultados indicam
a necessidade de ampliar o serviço de coleta seletiva além da área urbana e fomentar programas
educacionais para que o sistema de coleta dos resíduos seja realizado em todo o município.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Agricultura. Resíduos. Saneamento Básico.
ABSTRACT
For the present case study, a bibliographic review, as well as federal, state and municipal laws and
regulations on solid household residues was carried out. Following this, an interview was made with
the person in charge of the department of agriculture and environmental policy of the municipality
under study, in order to know the reality about the collection of rural solid residues. Next, a
questionnaire was applied to 15 rural residents of the municipality in a study presented as a
representative sample, to verify the practice and the awareness regarding the disposal of household
solid waste and the impacts caused on the environment. Finally, the analysis of the data was done
through the triangulation of these with the laws and standards available, interview and questionnaire.
The results point to the knowledge of the municipality before the legislation, as well as the impacts
caused by the incorrect disposal of solid waste in the rural environment. The results also demonstrate
that the rural population is aware of the risks that the incorrect destination of the waste offers to human
health and the environment, but they claim to have no alternative before there is no selective collection
for correct disposal. The results indicate the need to expand the selective collection service beyond the
urban area and to promote educational programs so that the waste collection system is carried out
throughout the municipality.
KEY WORDS: Environmental Education. Agriculture. Garbage. Basic sanitation.

1 INTRODUÇÃO
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A

partir da Revolução Industrial ocorreram diversas mudanças não somente no

processo de produção, mas no modo de explorar as riquezas naturais. Com o desenvolvimento
da tecnologia surgiram às pressões industriais para aumentar a capacidade produtiva, o que
representa maior lucro, com o isso o trabalho de marketing se desenvolve para deter olhares da
sociedade quanto à necessidade de aquisição de bens e produtos. Com o desenvolvimento do
capitalismo a sociedade mostra-se cada vez mais preocupada na produção e acumulação de
riquezas, assim como a aquisição de bens e produtos que por muitas vezes não são necessários,
mas sim um desejo de posse a fim de impulsionar a conduta humana.
Como consequência do consumo desenfreado, esta cada vez mais em evidência a
geração de resíduos, composta principalmente por matéria inorgânica, ou seja, embalagens
plásticas e vidros principalmente, o que levam séculos para se degradar, causando ainda mais
impactos e consequências ao meio ambiente.
A geração do lixo pode ser considerada uma questão socioambiental, pois esta
relacionada à saúde pública, assim como repercute quanto à preservação e conservação dos
recursos naturais. A população rural desde os tempos antigos aprendeu a conviver com o hábito
de aterro ou incineração artesanal, muito já se percebe quanto à conscientização, acredita-se
estar agindo de forma irregular, porém alegam não ter alternativas para o descarte dos resíduos.
Os habitantes rurais já estão sentindo as mudanças consequentes pela poluição, mudança do
clima e a proporção das chuvas, mas acreditam que essas mudanças são acarretadas de forma
geral.
A coleta do lixo é onerosa para os municípios, o meio rural compõe três tipos de
resíduos, os quais são: lixo doméstico, materiais ferrosos e embalagens de agrotóxicos. Com a
inviabilidade econômica da coleta de lixo se faz necessário à busca pelo equilíbrio entre a
produção e preservação ambiental. Uma eficiente gestão ambiental da propriedade, a partir da
conscientização de produção e consumo, assim como redução, reutilização, reciclagem e
minimização de desperdícios, garantem a redução do impacto ambiental das atividades
humanas sobre os recursos naturais.
Diante do tema exposto, o presente estudo tem como objetivo identificar o destino dado
aos resíduos domésticos produzidos na zona rural da linha Guavirá, município de Marechal
Cândido Rondon, PR. O trabalho esta estruturado da seguinte forma: contextualização teórica
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sobre questões ambientais acerca da produção de resíduos, sendo na sequencia, apresentados
os procedimentos metodológicos adotados, os resultados e as considerações finais.
2 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Os resíduos sólidos são classificados de acordo com a origem, tipo de resíduos,
composição química e periculosidade. Os resíduos sólidos domiciliares são aqueles gerados
nas residências, podendo se caracterizar por restos de alimentos, resíduos sanitários, papel,
plástico, vidro, entre outros.
Segundo Montanari (2008) o aumento da população, a industrialização e o crescimento
das cidades auxiliaram para o aumento da quantidade de lixo. A fim de diminuir a quantidade
de lixo e a poluição ao meio ambiente, estabeleceu-se princípios, procedimentos e critérios
através de leis federais e estaduais que visa regulamentar a situação.
A

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei 12.305 de 2

de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto Federal 7.404 de 23 de dezembro de 2010,
dispõe no Art. 1º sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.
O Art. 3º estabelece alguns conceitos importantes que são apresentados no quadro1.
Quadro 1 – Conceitos da Lei 12.305/2010 Art. 3º
Inciso
Definição
V – Coleta Seletiva

Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição.

VI – Controle Social

Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade
informações e participação nos processos de formulação,
implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos
resíduos sólidos.
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VII – Destinação Final Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
Ambientalmente

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras

Adequada

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do
SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

VIII – Disposição Final Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
Ambientalmente
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
Adequada

X - Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei.

XI - Gestão Integrada Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos
de Resíduos Sólidos
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável.

XIV - Reciclagem

Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas,
com vistas à transformação em insumos ou novos produtos,
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.
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XV - Rejeitos

XVI

-

Sólidos

Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não
a disposição final ambientalmente adequada.

Resíduos Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede,
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível.

XVIII – Reutilização

Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.

Fonte: Lei 12.305/2010 - PNRS
A NBR 10.004 divide os resíduos de riscos potenciais ao meio ambiente de acordo com
as classes:
a) Resíduo perigoso ou classe I: é aquele que pode apresentar risco à saúde pública,
provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças;
b) Resíduo não inerte ou classe II: é aquele que tem propriedades tais como combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade em água;
c) Resíduo inerte ou classe III: é aquele cujos constituintes dissolvidos ficam em concentrações
abaixo dos padrões de potabilidade.
O IBGE (2010) caracteriza seis tipos de destino dado aos resíduos provenientes de
domicílio particular:
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a) Coletado: diretamente pelo serviço de limpeza – quando os resíduos é coletada pelo serviço
de empresa pública ou privada – e descartados em caçamba de serviço de limpeza – os
resíduos são depositados em caçambas, tanque ou depósito fora do domicílio e
posteriormente ser coletado pelo serviço de empresa pública ou privada;
b) Queimado;
c) Enterrado;
d) Jogado em terreno baldio ou logradouro;
e) Jogado em rios, lago ou mar;
f) Outro destino.
A Lei Estadual do Paraná nº 19.261 de 07 de dezembro de 2017 estabelece o programa
estadual de resíduos sólidos Paraná Resíduos que visa apoiar a gestão integrada dos resíduos
sólidos nos municípios paranaenses. Alguns princípios do Programa Paraná Resíduos são:
a)

Incentivar a educação ambiental;

b) Controlar e fiscalizar a gestão de resíduos sólidos;
c)

Minimizar os resíduos e incentivar práticas como reutilização e reciclagem;

d) Responsabilizar a destinação dos geradores, produtores ou importadores de
matériasprimas, de produtos intermediários ou acabados, transportadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores, catadores, coletores e operadores de resíduos sólidos em
qualquer das fases de seu gerenciamento;
e)

Reconhecer as práticas de reciclagem como um bem econômico, gerador de trabalho e
renda.
Segundo o IBGE (2010), nas áreas rurais os serviços de coleta seletiva se ampliaram se

comparado com o ano de 2000, passando de 13,3% para 26,9% em 2010. O IBGE (2010)
destaca que devido ao custo ser alto para se realizar a coleta seletiva nas áreas rurais, a forma
mais utilizada para o descarte do lixo é a queimada. Segundo o IBGE essa opção de descarte
subiu de 48,2% em 2000, para 58,1% em 2010. O lixo destinado em terreno baldio em 2000
era adotado por 20,8% da população e em 2010 esse número reduziu para 9,1%. A figura 1
apresenta a proporção dos domicílios rurais das grandes regiões do Brasil que receberam coleta
de lixo nos anos de 2000 e 2010.
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Considerando a região Sul, percebe-se que de 2000 para 2010 houve um crescimento
de 25,7% do número de domicílios que receberam coleta de resíduos. A Figura 2 representa o
tipo de destino dado aos resíduos no Brasil conforme dados do IBGE (2010), a figura foi
adaptada da tabela 1.6.1 sobre domicílios particulares permanentes e moradores em domicílios
particulares permanentes, por situação do domicílio, segundo algumas características dos
domicílios – Brasil 2010 (IBGE, 2010, p.161).

Figura 1 – Proporção de domicílios particulares permanentes rurais com coleta de lixo, segundo
as grandes regiões – 2000/2010 (%)

Fonte: IBGE (2010).
Figura 2 – Destino dado ao lixo de acordo com os domicílios particulares permanentes – Brasil
2010
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Fonte: IBGE (2010) adaptado pelos autores.
De acordo com os dados da pesquisa, cerca de 2.179.450 propriedade rurais recebem
coleta de lixo, porém o número de propriedade que destinam os resíduos de forma incorreta é
muito maior, pode-se perceber essa diferença pelo descarte através da queimada, onde
4.702.788 propriedades optam por essa modalidade descarte.
É importante destacar que não é somente responsabilidade dos moradores rurais dar
destino correto ao lixo produzido na propriedade, mas sim da prefeitura municipal, assim como
o setor responsável pelo serviço de coleta. É necessário elaborar um planeamento para ser
executado de forma adequada o serviço de coleta de resíduos sólidos nas áreas rurais.
Montanari (2008) salienta que a coleta seletiva de lixo pode auxiliar no
reaproveitamento de materiais, facilita o processo de reciclagem e evita problemas de saúde ao
ser humano assim como os impactos no meio ambiente.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
O

objeto de pesquisa deste artigo foi investigar a coleta e o destino dos resíduos

sólidos domiciliares na área rural no município de Marechal Cândido Rondon - PR. A pesquisa
caracteriza-se como aplicada quanto a sua natureza qualitativa. Quanto aos objetivos foi
desenvolvida em sua forma exploratória e descritiva. O método utilizado foi o estudo de caso,
que segundo Boaventura (2004) possui uma metodologia de pesquisa classificada como
aplicada, o estudo busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de problemas
sociais.
Para a realização do estudo foram utilizados os seguintes procedimentos: a) revisão
bibliográfica; b) elaboração de entrevista semiestruturada composta de questões abertas e com
roteiro para a condução; c) entrevista no departamento de agricultura e política ambiental do
município em estudo, com a finalidade de conhecer melhor sobre a coleta de resíduos sólidos
domiciliares na área rural; d) elaboração do questionário com questões fechadas para a pesquisa
com os moradores da área rural pertencente ao município em estudo; e) coleta de dados com o
questionário; f) análise dos dados e resultados.
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A coleta de dados para o desenvolvimento deste artigo ocorreu em junho de 2017.
Iniciou-se com a revisão bibliográfica a partir de autores renomados assim como leis e normas
de caráter federal, estadual e municipal sobre os resíduos sólidos domiciliares, caracterizando
principalmente a área rural.
A entrevista semiestruturada aplicada a um encarregado do departamento de agricultura
e meio ambiente, composta por questões abertas e com roteiro para a condução das mesmas.
O questionário foi estruturado com 8 questões fechadas e aplicados a 15 moradores da
área rural da linha Guavirá. A amostra tem caráter representativo, e foi definida por
conveniência que de acordo com Prodanov (2013) o pesquisador seleciona elementos a que
tem acesso, e que de alguma forma possam representar o universo.
Os dados foram analisados a partir da triangulação dos dados a partir da revisão
bibliográfica, entrevista e questionário. O procedimento dispõe em aumentar a compreensão
do caso estudado. Prodanov (2013, p. 129) compreende a triangulação como “processo de
comparação entre dados oriundos de diferentes fontes no intuito de tornar mais convincentes e
precisas as informações obtidas”.

4 ANÁLISE E RESULTADOS
O

município de Marechal Cândido Rondon conta com a Política Municipal de

Resíduos Sólidos instituída pelo Projeto de Lei 069 de 2014. O projeto prevê a implantação
das políticas setoriais e estabelece diretrizes, normativas de fiscalização e aplicação de
penalidades. O Art. 10 da Lei estabelece no inciso I a promoção da integração da organização,
do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionada à gestão
dos resíduos sólidos no meio urbano e rural.
Em entrevista com o encarregado do departamento de Agricultura e Política Ambiental
da prefeitura do município em estudo, foi apurado a atual situação do município em relação
aos resíduos sólidos domiciliares rurais.
O município em estudo esta ciente das legislações vigentes com relação aos resíduos
sólidos domiciliares, portando ainda a própria legislação municipal conforme a Lei 069/2014.
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Embora a Lei municipal aponte para a responsabilidade do município quanto à coleta
dos resíduos sólidos na área urbana e rural, o mesmo deixa a desejar, pois o município não
atende as áreas rurais com a coleta do lixo, apesar de constar no plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos a indicação para a criação de pontos de entrega voluntária de
resíduos recicláveis (PEVs), mas que de acordo com o encarregado do departamento de
Agricultura e Política Ambiental da prefeitura do município em estudo ainda não foram
efetivados.
A coleta do lixo no município ocorre apenas na área urbana e nos bairros distritais –
são coletados em média 900 ton./mês. Em torno de 15% desse montante - cerca de 135 ton./mês
– são encaminhados para o centro de triagem para realizar a reciclagem, esses resíduos são
beneficiados e comercializados por duas organizações de catadores, a Cooperativa de Agentes
Ambientais (COOPERAGIR) e a Associação de Catadores Amigos da Natureza (ACAN).
Os resíduos não recicláveis são destinados no aterro sanitário municipal. A partir de
2011 o município em estudo conta com o aterro sanitário, dentro das normas ambientais. A
iniciativa em ter um local adequado para o descarte do lixo doméstico não reciclável surgiu
após o município receber uma notificação do Ministério Público sobre a necessidade em
construir um aterro sanitário.
Com o objetivo de apurar dos resultados qualitativos quanto aos procedimentos
utilizados no descarte dos resíduos sólidos domiciliares realizados pelos 15 proprietários da
área rural da linha Guavirá pertencente ao município em estudo, aplicou-se um questionário
com 8 questões fechadas e os resultados foram:

Tabela 1 – Frequência de compras realizada pela família residente na propriedade
Tipo

de Quant.

%

Compras

Compras

Diária

0

0

Semanal

2

13,3

Quinzenal

0

0
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Mensal

13

86,7

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
Com relação à frequência de compras, 86,7% afirmam fazer as compras mensalmente,
porém estas informaram que semanalmente também é feito compras de produtos perecíveis. Já
13,3% alegam fazer as compras semanalmente, estes nunca aguardam os produtos chegarem
ao fim ou terminarem parcialmente para fazer as compras em um único dia do mês.
Quanto à destinação dos resíduos sólidos domésticos (plásticos, vidros, papéis, tecidos,
latas, pilhas, borrachas, entre outros) produzidos na propriedade, segue representação no
Gráfico 1.
Gráfico 1 – Destino dado aos resíduos sólidos domiciliares
Queima
Enterra na propriedade
Deposita em poço negro

47%
53%

Joga a céu aberto dentro
da propriedade
Acondiciona para posterior
coleta da prefeitura
Descarta em ponto de
coleta na cidade
Outros

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
A partir dos dados coletados, 53,3% optam pela queima do lixo, o que pode causar
sérios problemas ao meio ambiente e a saúde dos moradores que residem nas propriedades,
pois estes resíduos apresentam diversos componentes químicos, principalmente os inorgânicos,
que causam a contaminação aeróbica, além de riscos de incêndio. Esta parte dos respondentes
tem conhecimento quanto aos problemas destacados, porém se dizem não ter alternativa, já que
não há coleta seletiva.
Porém, cabe destacar que 46,7% dos respondentes afirmam descartar os resíduos em
pontos de coletas na cidade, estes alegam que acondicionam por um determinado tempo, e
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quando vão passear nas casas de parentes na cidade levam consigo o lixo para que se possa
descartar na lixeira para possível coleta seletiva.
Quanto à destinação de outros tipos de resíduos, como sucatas eletrônicas, pneus,
móveis usados, medicamentos, etc., segue a representação dos resultados no Gráfico 2.
Verifica-se que neste resultado 86,7% dos respondentes optam pelo descarte dos
resíduos em pontos de coleta na cidade, os mesmos informam que acondicionam os resíduos
em ambiente fechado, normalmente no galpão, e quando têm as campanhas de coleta para os
resíduos citados os mesmos levam até o ponto de coleta. Chama a atenção, que 13,3% dos
respondentes ainda têm o hábito de queimar ou enterrar nas propriedades estes resíduos, ações
estas, altamente nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Determinados tipos de resíduos,
principalmente de eletrônicos, apresentam, em sua composição, metais pesados cujo poder de
contaminação é extremamente alto e nocivo à saúde humana.
Gráfico 2 – Destino dado a outros tipos de resíduos

6,7% 6,7%

Vende ou doa a particulares
que buscam na propriedade
Enterra na propriedade
Deposita em poço negro

86,7%

Joga a céu aberto dentro da
propriedade
Descarta em postos de
coleta na cidade
Queima
Outros

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
Quanto ao descarte do lixo de higiene pessoal, o resultado esta exposto no Gráfico 3.
Gráfico 3 – Destino dado aos resíduos de higiene pessoal
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Queima
Enterra na propriedade
Deposita em poço negro

100,0%

Joga a céu aberto dentro
da propriedade
Acondiciona juntamente
com outros resíduos
Outros

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
Percebe-se que em sua totalidade, 100% dos respondentes queimam o lixo de higiene
pessoal (papel higiênico, absorventes, cotonetes, fio dental, entre outros), este não tem a
destinação correta segundo as recomendações dos órgãos reguladores, e que de acordo com os
respondentes, não há outra forma de eliminar este tipo de resíduos, senão queimando-os.
Outra questão relevante com relação à coleta seletiva do lixo, no caso da prefeitura
coletar os resíduos domésticos, as famílias participariam do processo e se estariam dispostos a
separar corretamente o lixo, 93,3% afirmaram participar, pois os mesmos tem o conhecimento
quanto à gravidade do descarte irregular dos resíduos. Apenas 6,7% disseram não participar,
alegaram não ter tempo para separar o lixo e acreditam que o pouco de lixo que queimam ou
enterram não prejudica o meio ambiente e nem a saúde humana.
O município em estudo, embora promova a coleta de lixo na área urbana e distrital,
efetuando a coleta dos resíduos sólidos e promovendo campanhas educacionais regulares de
conscientização para incentivar a separação adequada dos resíduos sólidos domiciliares, não
obstante, esta permitindo o descarte incorreto nas áreas rurais, o que significa uma grande
preocupação, pois muitas áreas rurais estão próximas a rios o que causam proliferação dos
danos à saúde e ao meio ambiente. É de extrema importância a ampliação do programa de
coleta regular do lixo e coleta seletiva nas áreas rurais para garantir a correta destinação dos
resíduos sólidos domiciliares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A produção de resíduos na zona rural é de grande impacto perante o meio ambiente, e
se faz necessário o apoio da população e principalmente do poder publico quanto essa
problemática, para que através de políticas públicas possa minimizar os efeitos que essa ação
provoca na natureza. Devido à coleta de lixo no meio rural ser insuficiente, pois segundo o
município é um custo alto e difícil de ser realizado, o descarte desses resíduos é totalmente
incorreto, sendo estes principalmente queimados.
Mesmo com a promulgação das leis e normas jurídicas, estas ainda são insuficientes
para a correção dos problemas de preservação e conservação ambiental, principalmente no
meio rural. Percebe-se que a população onde foi realizada a pesquisa, os mesmos tem
consciência da gravidade do descarte incorreto dos resíduos, e que muitos acabam às vezes
guardando os resíduos recicláveis e levam até um ponto de coleta, mas nem sempre ocorre
dessa forma devido ao tempo de deslocamento até a cidade.
Realizar uma boa campanha educacional é necessário para a conscientização das
atividades humanas para com o meio ambiente, onde a responsabilidade dos atos traria
mudança dos hábitos. O estudo constatou que grande parte dos resíduos domésticos produzidos
na zona rural do município pesquisado não recebe a destinação correta, de acordo com normas
básicas de prevenção à poluição ambiental.
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RESISTANCE TO FRACKING AND ENVIRONMENTAL POLICY: NOTES FOR THE
STUDY OF THE EXPERIENCE OF THE STATE OF PARANÁ
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Resumo
Apresentamos um relato da experiência de resistência à exploração do gás de xisto pelo processo
de fraturamento hidráulico (fracking) no estado do Paraná – Brasil, e discutimos duas propostas
de análise sob o ponto de vista do processo político: a primeira sob a ótica do Modelo de
Coalizões de Defesa (MCD) e a segunda a partir da perspectiva da ação do capital. O trabalho
possui caráter qualitativo e exploratório. O debate em torno do fracking aborda um tema
complexo e dos mais controversos na atualidade, provido de um enorme potencial científico e
político. Inúmeras conexões e implicações, incertezas, relações de poder podem ser
depreendidas dessa experiência e de seus desdobramentos no futuro. O estudo do processo
político que anima importantes decisões sobre a adesão ou não ao fracking e sob quais
condições, seja na vertente pluralista ou crítica, é de grande relevância para compreender os
embates passados, atuais e futuros e seus impactos sociais e ambientais no estado do Paraná.
Palavras-chave: Fracking. Estado do Paraná. Resistência. Política ambiental.
Abstract
We present a report on the experience of resistance to the shale gas production by hydraulic
fracturing process (fracking) in Paraná state – Brazil, and discuss two major proposals to
analyze the political process in this experience: the first from the perspective of the Defense
Coalitions Model and the second from the perspective of the action of capital. The work, which
has a qualitative and exploratory character. The debate around fracking addresses a complex
and most controversial issue today, provided with an enormous scientific and political
potential. Numerous connections and implications, uncertainties, power relations can be
inferred from this experience and its future developments. The study of the political process
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which motivate important decisions about the adhesion or not to fracking e under which
conditions, lying on pluralist or critical strands, is of great importance to understand the past,
current and future debates and their social and environmental impacts in Paraná state.
Key words: Fracking. Paraná state. Resistance. Environmental policy.
1. INTRODUÇÃO
Desde os anos 1990, avanços tecnológicos em países desenvolvidos possibilitaram o que
antes parecia impossível: a extração de gás em rochas de xisto por meio do fraturamento
hidráulico ou fracking. A técnica “não convencional” do fracking, que faz uso de compostos
químicos bombeados sob alta pressão para fraturar a rocha e liberar o gás, permitiu a exploração
econômica capitalista do gás altamente disperso na rocha. A tecnologia tem sido associada a
uma revolução energética, principalmente nos Estados Unidos onde, a partir de 2006, empresas
de tecnologia de perfuração exploraram de forma agressiva vastos depósitos de gás que antes
estavam inacessíveis, fazendo com que o gás ficasse mais barato que o carvão, o diesel e a
gasolina, reduzindo substancialmente as importações de combustíveis (McELROY; LU, 2013).
O ambiente criado pelo faturamento hidráulico pode ser entendido como uma
"tecnonatureza" dado que, por um lado, combina elementos naturais – rochas e água – e, por
outro lado, tecnologia química e mecânica. Ainda, ao mesmo tempo, entrelaça decisões
econômicas e políticas, marcos regulatórios e concepções sobre relações natureza-sociedade
(VESALON; CRETAN, 2015). Assim, a extração de gás através do fracking se reveste na
atualidade de grande complexidade, incertezas e controvérsias. Suas vantagens econômicas em
relação à outras fontes energéticas vêm sendo confrontadas em diversas partes do mundo com
as profundas transformações e impactos sociais e ambientais gerados nos territórios onde a
tecnologia é empregada.
A defesa da produção de gás de xisto pelo método fracking por grandes conglomerados

internacionais aliados ao capital nacional e ao Estado põe em risco a salubridade dos indivíduos
que residem nas regiões a serem exploradas, na medida em que o processo apresenta riscos de
contaminações de aquíferos e do solo podendo prejudicar a vida humana de forma direta, bem
como atividades ligadas à agricultura e à criação de animais. Apesar do forte componente
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econômico e social, o debate sobre o fracking tem evidenciado a centralidade dos discursos e
das práticas ambientais mobilizadas e que se confrontam no âmbito das relações de forças que
disputam as decisões do Estado capitalista. Nesse sentido, esse debate pode encerrar um
momento crítico para pensar os limites e o potencial de resistência das políticas ambientais em
diferentes contextos e espaços.
Desde o conhecimento dos seus impactos, o fracking vem gerando intensas batalhas em
diversos países entre forças favoráveis e contrárias à atividade, mobilizando e articulando
organizações públicas, privadas e não-governamentais; nacionais e internacionais; grupos e
movimentos locais de resistência. Essas forças tentam influenciar decisões governamentais, em
diversos níveis, para barrar, restringir ou favorecer a exploração pelo fracking. Assim, enquanto
alguns países e estados liberaram a atividade como Argentina, Canadá, China e Estados Unidos;
outros como Alemanha, Bulgária, Espanha, França, Irlanda, República Tcheca e alguns estados
dos Estados Unidos – como Nova Iorque – aprovaram leis proibindo a exploração do gás pelo
método fracking (HOLANDA, 2017). Neste sentido, os estados, como as mais importantes
unidades subnacionais, têm se mostrado importantes arenas de relações de forças, na medida
em que podem usar a sua autonomia regulatória para definir o destino da atividade de fracking
em porções consideráveis do território nacional (WEIBLE; HEIKKILA, 2016).
Isso vem ocorrendo também do Brasil e, particularmente, no estado do Paraná. No país,
que apresenta o décimo maior potencial de exploração de gás de xisto do mundo, o fracking
alcançou notoriedade com a realização, em 2013, da 12ª rodada de licitações, quando foram
ofertados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sem
consulta à população afetada, 72 blocos de exploração. Onze destes blocos estavam localizados
no Paraná, afetando 122 dos seus 399 municípios, quase todos na região Oeste. Após intensa
mobilização anti-fracking, envolvendo uma ampla articulação de atores, o estado do Paraná foi
primeiro no país a criar restrições legais em nível estadual e local à atividade de faturamento
hidráulico, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 37 de 2016, sujeitando a autorização
da atividade à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, e da Lei Estadual nº
18.947/2016, que suspendeu a exploração de gás de xisto pelo método fracking no estado por
dez anos.
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Por ser um tema multifacetado, interdisciplinar, complexo, recente e de grande
relevância social, ambiental, econômica e política, o fracking encerra uma grande possibilidade
e necessidade de estudos. Neste artigo, de caráter preliminar, apresentamos, sem pretender
esgotar as possibilidades, duas abordagens para a análise do processo político, no âmbito da
política ambiental, que levou à decisão de suspender temporariamente a exploração de fracking
no estado do Paraná: a primeira sob a ótica do Modelo de Coalizões de Defesa (MCD) e a
segunda a partir da perspectiva do Estado na sociedade capitalista. A opção pelo MCD deve-se
ao fato de ser este o modelo analítico mais utilizado na literatura internacional em casos
controversos sobre o processo político em torno da liberação da exploração do gás. A
perspectiva do Estado em sociedade capitalista é apresentada como alternativa analítica, ainda
que não pretendamos excluir por completo as contribuições do MCD.
A apresentação das abordagens é realizada após, e em diálogo, com um breve relato dos
principais momentos de tentativas de proibir ou restringir a exploração de gás de xisto no estado
entre os anos de 2013 e 2016. Tal relato, construído com base em análise documental e
entrevistas, destaca os atores, processos, arenas que contextualizaram e constituíram a
resistência ao fracking.
Outros estudos em diferentes áreas de conhecimento e numa perspectiva de integração
são e serão necessários, não só para o melhor entendimento do processo mas, também e
complementarmente, para influenciar as futuras disputas, geralmente assimétricas, sobre uma
atividade complexa, a qual poderá promover profundos e deletérios impactos sociais,
econômicos, políticos e ambientais no território paranaense.
Na próxima seção exporemos a metodologia do trabalho. Em seguida, relatamos a
experiência de resistência ao fracking no estado do Paraná para, ao final, apresentar e discutir
duas possíveis abordagens para o estudo desse processo político.

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa é do tipo exploratória e qualitativa. Na
construção do relato da experiência foram consultados documentos oficiais, vídeos e matérias
de jornais. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas, no mês de junho de 2017,
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com dois atores que tiveram posições de destaque nas articulações e ações do movimento
antifracking: um deputado estadual do Paraná e um dirigente de uma organização não
governamental (ONG). O relato produzido não procurou remontar em detalhes todos, nem os
principais acontecimentos e encadeamentos relacionados diretamente à disputa do fracking, bem
como a percepção dos diferentes atores, mas oferecer uma leitura panorâmica e parcial do
fenômeno, destacando as principais datas, atores, interesses, documentos, fases do processo e
resultados da contenda. A intenção foi permitir uma compreensão geral e suficiente do
acontecido para subsidiar e instigar futuras pesquisas. No capítulo final deste trabalho, a partir
de fontes bibliográficas, cotejamos passagens do relato para destacar as potencialidades de duas
possíveis abordagens do processo político que conduziu à aprovação de restrições à atividade
de fraturamento hidráulico no estado do Paraná: a primeira sob a ótica do MCD e a segunda a
partir da perspectiva da ação do capital.
3. A RESISTÊNCIA AO FRACKING NO ESTADO DO PARANÁ
O fracking teve origem nos Estados Unidos nos anos 1990 por uma série de fatores
presentes neste país, além, evidentemente, deste deter uma das maiores reservas de gás de xisto
no mundo. Entre as condições que fizeram com que este país se tornasse o precursor na
exploração de gás de xisto pelo método estão: i) a concessão de crédito para exploração de gás
convencional em 1980, possibilitando que os produtores de gás ganhassem fôlego para iniciar
as explorações pelo fracking na década de 1990 no estado do Texas; ii) o direito de qualquer
cidadão em explorar os recursos minerais do subsolo de sua propriedade favoreceu a negociação
de empresas de exploração com estes produtores; iii) a regulação da exploração descentralizada,
pelos estados, favoreceu a exploração; iv) por fim, os gasodutos não são, nos Estados Unidos,
propriedade do estado, sendo abertos a todos que desejam utiliza-los. Assim, pequenos
produtores de gás que não possuam gasodutos, podem usufruir desta infraestrutura
possibilitando que estes se desenvolvam na atividade (MERRILL, 2013). Dessa forma, a
tecnologia do fracking foi detida e disseminada por empresas norte-americanas multinacionais
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do setor petrolífero, como a Schlumberger Limited e a Halliburton Company, empresa ligada
ao ex-vice-presidente do governo George W. Bush, Dick Cheney.
No Brasil, a discussão em torno da exploração do gás de xisto pelo fracking teve
repercussão com a realização da 12ª rodada de licitações na qual foram ofertados pela ANP 72
blocos de exploração no país, sendo onze destes localizados no Paraná. Na Bacia Sedimentar
do Paraná – a qual abrange os três estados da região Sul, além de São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Goiás – se concentra a maior reserva de gás de xisto do país.
No Paraná, o valor de investimento das empresas em seus blocos totalizou
aproximadamente R$ 21,5 milhões, sendo esse valor composto por um total de seis empresas:
Petrobrás, sociedade de economia mista; Companhia Paranaense de Energia (COPEL),
sociedade de economia mista na qual o estado do Paraná detém 58,6% das ações ordinárias,
tendo como atividades principais a geração e transmissão de energia elétrica além da atuação
no mercado de telecomunicações através da transmissão de dados por fibra ótica (COPEL,
2018); Cowan Petróleo e Gás; Tucumann Engenharia; Bayar Empreendimentos e Participações
Ltda. e Petra Energia.
Após o leilão dos blocos de exploração em novembro de 2013 sem consulta à população
afetada e diante de um cenário de exploração iminente do gás no estado do Paraná, alguns
setores da sociedade civil – agricultores, ambientalistas, comunidades que seriam afetadas,
ONGs, membros do poder legislativo e do Ministério Público Federal (MPF) – mobilizaram-se
para tentar suspender a exploração no território paranaense. Este processo de resistência ocorreu
em quatro principais frentes, articuladas e que parecem ter se influenciado mutuamente: ações
legislativas em âmbito estadual; mobilização de organizações da sociedade civil; ações do poder
público local e ações judiciais na esfera federal propostas pelo MPF para suspender o leilão dos
blocos.
O processo de resistência ao fracking no estado iniciou com a mobilização da ONG
COESUS – Coalizão Não Fracking Brasil, que foi criada em 2013 para lutar contra a exploração
do gás de xisto pelo fracking. A campanha contra o fracking no Brasil é organizada pela
COESUS juntamente com a ONG 350.org, uma organização norte-americana que atua
globalmente no enfrentamento das causas das alterações climáticas. A ONG COESUS, através
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de seu coordenador – Juliano Bueno Araújo –, levou o tema para a apreciação do deputado
estadual Rasca Rodrigues do Partido Verde.
Em 2013 o deputado elaborou o Projeto de Lei n° 737/2013 que propunha uma moratória
de cinco anos para a exploração do gás de xisto pelo método fracking (PARANÁ, 2013).
Colocado em pauta logo após a realização do leilão dos blocos, ele não teve sucesso devido à
falta de apoio da base do governo a qual se constituía em ampla maioria na Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP). Em 2014, sem que fosse colocado para a discussão e votação no
plenário, o projeto foi arquivado ao final da legislatura.
O governo estadual, de inclinação neoliberal, procurava não criar obstáculos ao
faturamento hidráulico, supostamente pelo fato da atividade promover ganhos fiscais ao estado,
projeção eleitoral com a criação de empregos, além do seu envolvimento direto no
empreendimento por meio da participação da COPEL, a qual possuía interesses estratégicos na
exploração do gás de xisto como alternativa, e manutenção de hegemonia no mercado
energético, posto que detém o monopólio de energia elétrica no estado do Paraná atuando “por
meio de suas subsidiárias, nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia e também no segmento de telecomunicações” (COPEL, 2019). A empresa está presente
na área de transmissão de energia elétrica em dez estados brasileiros (COPEL, 2019).
Um segundo momento da resistência à implantação do fracking no estado do Paraná teve
início com a reeleição de Rasca Rodrigues para deputado estadual em 2014. Ele liderou um
movimento para a elaboração de um novo Projeto de Lei, o de número 873/2015, que almejava
a suspensão da exploração do gás de xisto no Paraná pelo fracking por dez anos (PARANÁ,
2015). Dessa vez o parlamentar, conseguiu o apoio dos deputados estaduais José Carlos
Schiavinato do Partido Progressista, Fernando Scavanaca do Podemos, Guto Silva e Marcio
Nunes do Partido Social Democrático, Cristina Silvestre do Partido Popular Socialista, Marcio
Pacheco do Partido Pátria Livre, a maioria deles, representantes da região que seria a mais
afetada pela exploração do gás no estado: a região Oeste.
No início do processo, os deputados envolvidos não estavam totalmente convencidos a
aderir ao movimento contra o fracking, sendo então proposta pelo deputado estadual Rasca
Rodrigues aos deputados estaduais Schiavinato, Scavanaca e Marcio Nunes, uma visita à
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Argentina em áreas que já haviam sido exploradas pelo método, para apresentar a situação dos
locais e os danos ambientais causados. A visita, ocorrida no mês de novembro de 2015, foi o
ponto crucial para que ocorresse o engajamento dos deputados ao movimento anti-fracking, pois
se percebeu a devastação ocorrida no entorno dos locais de extração, além de se observar que o
cultivo de frutas foi prejudicado porque os consumidores optavam por não consumir as frutas
oriundas destas regiões por causa da contaminação que o método causara, conforme relato em
entrevista cedida aos pesquisadores: “Se a gente não tivesse ido à Argentina não teria sido
aprovado, não teriam força, nem eu, nem a 350, nem a COESUS” (Entrevista 1, 2017).
Foi elaborada, também, pelos deputados que visitaram a Argentina, uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) de número 12/2015. Ela acrescentava ao artigo 209 da
Constituição do Estado do Paraná a determinação de que a exploração de gás de xisto pelo o
processo de fracking deveria ser precedida de projeto técnico de impacto ambiental e de
aprovação pela ALEP (PARANÁ, 2015). Protocolada em 9 de dezembro de 2015, a PEC foi
aprovada no dia 18 de outubro de 2016 como a Emenda Constitucional n° 37. No mesmo
movimento, tramitou na ALEP o Projeto de Lei nº 873/2015. Ele foi sancionado pelo
governador Carlos Alberto Richa em 22 de dezembro de 2016, originando a Lei Estadual n°
18.947/2016 que, de forma inédita no país, proibiu o licenciamento ambiental de qualquer
atividade de perfuração ou exploração do gás de xisto pelo método de fraturamento hidráulico
(fracking) por uma década.
A pedido de várias organizações e da Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento, o governador vetou o artigo 3º do Projeto de Lei nº 873/2015, que autorizava a
continuidade de estudos e pesquisas sobre o fracking no estado, demonstrando a divisão do
bloco governista e a força política do agronegócio no estado do Paraná. Segundo documento
emitido para secretaria, por ser uma atividade “nefasta” não havia sentido autorizar pesquisas
sobre o tema, argumentando, entre outros pontos, que:
(...) levando-se em conta o princípio da precaução, NÃO SE RECOMENDA
CONCORDAR COM A PESQUISA (referência ao artigo 3º do Projeto de Lei nº
873/15) sobre uma atividade que, sabidamente é portadora de alto potencial de
poluição de nosso ar, de nosso solo e nossa água, podendo futuramente, colocar em
risco o sucesso da atividade agropecuária, a mais importante para a economia do
Estado e para a saúde de seu povo (PARANÁ, 2017).
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O agronegócio se faz presente em quase todo o estado do Paraná, principalmente com
culturas voltadas à exportação, como a soja e o milho. O estado é o segundo maior produtor de
soja do país. A região que seria a mais afetada pelo fracking, a Oeste, possui o terceiro maior
Produto Interno Bruto (PIB) absoluto e o segundo PIB per capita do estado. Além de ter uma
expressiva produção de soja e milho, a região detém o maior rebanho de suínos do Paraná, ou
seja, é uma região extremamente dependente de recursos naturais.
A COESUS, em parceria com a ONG 350.org, destacou-se tanto na mobilização do
legislativo estadual, quanto de organizações da sociedade civil e do poder público local. A sua
principal ação foram as campanhas de divulgação, informando a população e governos sobre os
riscos socioambientais da atividade, lançando mão do “marketing de guerrilha” para disseminar
informações (GAZETA DO POVO, 2017). Também assessoram os municípios na construção
de legislações que proibiam o fracking em seus limites territoriais. Com isso, muitas prefeituras
das cidades inseridas nas áreas de risco do Paraná se mobilizaram e aprovaram leis municipais
proibindo o método. Em 2017, 104 das 122 cidades com áreas leiloadas pela ANP tinham
proibido a emissão de alvarás, a outorga de uso de águas e o trânsito de veículos relacionados
ao fracking (JUNGES, 2017). Mesmo cidades que não estavam localizadas nas áreas
arrematadas, como Londrina, Maringá, Umuarama, Cianorte, entre outras, criaram as suas leis
de restrição.
Principalmente a “350”, que trouxe esse processo, a representação política de cada
município, então... assim.... um trabalho que foi feito de município em município, e
que trouxe gente para a rua. Então as manifestações de rua, a manifestações de pressão
em cima da classe política, do risco que se colocou e da desconfiança que se colocou,
no sentido de se trazer algo sujo para a região, foi determinante para que a gente (sic)
tivesse o sucesso da aprovação (Entrevista 1, 2017).

Paralelamente à mobilização em nível local e estadual, uma frente que fortaleceu o
movimento anti-fracking, não só no estado do Paraná como em outros estados do país, foi a
judicialização da questão pelo MPF, o qual ingressou com ações na Justiça Federal com o intuito
de suspender a 12ª rodada de licitações. No caso do Paraná, através da ação civil pública nº
5005509-18.2014.404.7005 movida pelo MPF de Cascavel foi concedida medida liminar
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T309, assinados no dia 15 de maio de 2014, e a assinatura dos contratos de concessão dos blocos
PAR-T-271, PAR-T-272, PAR-T-284, PAR-T-285, PAR-T-286, PAR-T-297, PAR-T-298,
PAR-T-308 e PAR-T-321. Todos os blocos estão localizados no setor SPAR-CS da bacia do
Paraná. Em 09 de junho de 2017 foram confirmados os termos da medida liminar em sentença
que condicionava a realização de procedimentos licitatórios e/ou celebração de contratos de
concessão nas áreas da Bacia do Rio Paraná (setor SPAR-CS) à realização prévia da Avaliação
Ambiental de Áreas Sedimentares (BRASIL, 2018).
Outras decisões liminares foram proferidas pela Justiça Federal em outros estados
(Alagoas, Sergipe e Bahia) que seriam afetados pela exploração do fracking prevista na 12º
Rodada, no sentido de determinarem a suspensão dos efeitos da licitação, o que levou à
paralisação da atividade em todo o país.
Em nível federal também ocorreram ações pró-fracking procurando retomar o controle
sobre os mecanismos de regulação da atividade. A principal delas foi a aprovação do Decreto
Federal nº 8.437/2015, que tenta restringir o poder de veto dos estados e municípios, limitando
a competência para a concessão do licenciamento ambiental que autoriza a exploração. Dessa
forma, longe de ter acabado a contenda em torno da liberação ou proibição do fracking, o quadro
ainda é inconcluso. Novas movimentações e enfrentamentos deverão ocorrer no futuro,
remetendo à necessidade de rever estratégias, o papel dos atores, arenas, discursos e recursos
que poderão, por sua vez, mudar significativamente o processo político.
Um novo marco definidor para a política anti-fracking no país pode surgir em breve pois,
após quase três anos da promulgação da Lei Estadual nº 18.947/2016, foi aprovado pela ALEP,
em terceiro turno de votação e com unanimidade, em 11 de junho de 2019, o Projeto de Lei nº
65/2019 apresentado pelo deputado Evandro Araújo do Partido Social Cristão, com coautoria
dos deputados Jorge Brandt “Goura” e Márcio Pacheco do Partido Democrático Trabalhista e
da deputada Cristina Silvestri do Partido Popular Socialista. O projeto proíbe definitivamente a
exploração do gás de xisto pelo método de fratura hidráulica no estado do Paraná, bem como
outras modalidades de exploração do solo que possam ocasionar contaminações do lençol
freático e acidentes ambientais, ou ainda prejudicar a saúde. O projeto prevê, ainda, a revogação
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da Lei Estadual nº 18.947/2016 (PARANÁ, 2019). Para virar lei, o projeto aguarda a sanção do
governador do estado do Paraná.
A partir da promulgação de lei que proíba definitivamente o fracking no estado do
Paraná, novos embates contra o método devem ocorrer em outros estados brasileiros apoiados
neste importante marco definidor da política anti-fracking, conferindo, mais uma vez, o
pioneirismo e o protagonismo ao estado do Paraná na luta contra este método altamente
poluidor.
4. CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DA EXPERIÊNCIA PARANAENSE COM O
FRACKING
Uma recorrente forma de análise das experiências com o fracking tem lançado mão da
Advocacy Coalizon Framework (SABATIER, 1988), ou o Modelo de Coalizão de Defesa
(MCD). Essa abordagem vem sendo a mais adotada por estudos de caso de decisões políticas
controversas e acirradas sobre a permissão ou não à exploração do fracking em diferentes países,
como ilustram os seguintes trabalhos. Heikkila et al. (2014) utiliza o MCD para analisar
mudanças políticas em torno da divulgação dos componentes químicos utilizados no fracking
no Colorado (EUA). Heikkila et al. (2018) explora como as coalizões variam em sua
composição entre os países com diferentes estruturas de oportunidades políticas comparando a
questão do fracking nos Estados Unidos, Argentina e China. Olofsson et al. (2018) identificam
as coalizões envolvidas na exploração de petróleo e gás de xisto na Índia e as circunstâncias que
cercam a mudança na política em 2013 pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural para promover
a exploração do gás.
O MCD serve para lidar com problemas complexos, com várias ramificações

institucionais, econômicas e sociais, característica de uma rede de políticas públicas,
envolvendo disputas entre coalizões concorrentes, técnicas importantes e múltiplos atores que
tentam influenciar as decisões de autoridades governamentais. Esse modelo procura analisar o
processo, resultados e impactos da política respondendo as seguintes questões: como mobilizar
as pessoas para manter e agir em coalizões de defesa? Até que ponto ocorre o aprendizado dos
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aliados e dos adversários? Qual é o papel dos cientistas e da informação científica e técnica na
elaboração de políticas? Que fatores influenciam importantes mudanças na política? (WEIBLE,
SABATIER, MCQUEEN, 2009). Nesse sentindo, destacam-se, internamente, fatores como:
crenças, valores, mobilização de recursos (financeiros, conhecimento técnico/informações,
membros e autoridades legais), capacidade de liderança, regras institucionais e estratégias das
coalizões. Externamente, um conjunto de eventos exógenos estáveis (atributos da área do
problema, nas regras constitucionais, nos valores sociais) e fatores externos dinâmicos (como
mudanças no contexto socioeconômico e político, na opinião púbica e nas coalizões
governamentais) podem afetar as restrições e oportunidades dos atores e das coalizões. Assim,
todos esses fatores podem influenciar e são elementos a serem considerados na construção das
estratégias e instrumentos de ação das coalizões e de seu sucesso ou fracasso na busca de seus
objetivos.
No caso do estado do Paraná, o MCD permitiria capturar a participação de uma
diversidade de atores governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, das
redes construídas e transformadas ao longo do tempo e de diversos fóruns (por exemplo, nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário), as estratégias, sobretudo, dos atores. Essa
abordagem oferece uma interessante oportunidade para levantar e confrontar, abrindo um
espaço para o construtivismo social, valores, interesses e percepções em torno de decisões, o
que deve ser realçado em caso de temas ambientais, caracterizados em geral, pela incerteza e
complexidade, como o do fracking. Aqui se sobressai o papel destacado do uso do
conhecimento, da informação e da liderança, como parece ter sido o caso da COESUS, para a
mobilização da opinião pública e de lideranças sociais e políticas, e a articulação de ações em
diversas escalas e arenas.
Um desafio, contudo, é levantar mais informações sobre a atuação da coalizão a favor
da liberação da exploração do fracking. Numa primeira análise, esses atores apareceram mais
em intervenções pontuais e trabalho de bastidores, com pouca publicidade das estratégias,
discursos e interesses econômicos e políticos envolvidos. Talvez, não seria exagero afirmar que
ainda, considerando experiências de outros países, não tenha ocorrido no estado do Paraná uma
disputa pública e robusta, por parte dessa coalizão, para influenciar de fato a opinião pública.
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Ou, se ela existiu, interessa levantar como essa coalizão se formou e modificou ao longo de todo
processo, principalmente após a divisão da base governista devido à pressão de segmentos
econômicos relevantes e à mobilização social regional.
O MCD possui forte caráter descritivo e destaca fatores situacionais e temporais. A
maior preocupação com os atores e nas relações interpessoais deixa à margem o marco
institucional que condiciona e constrange as decisões, como as coordenadas estruturais
capitalistas no âmbito econômico e na atuação política, incluindo a democracia e o Estado
(DRYZEK, 1992). Em parte, o pouco engajamento político deve-se à crença na neutralidade e
nos pressupostos pluralistas da política e do Estado, incluindo, claro, as políticas públicas, que
não captam as várias características estruturais dos sistemas sociais (DAVIDSON; FRICKEL,
2004).
As abordagens marxistas, por outro lado, tentam compreender tanto a crise ambiental
como as respostas a ela a partir da dinâmica da economia e da sociedade capitalistas. Nesse
sentido, ainda que sujeito a variadas formas ao longo do espaço e do tempo, caberia ao Estado
garantir as condições de produção necessárias ao crescimento econômico perpétuo, bem como
a legitimação social e ambiental das contradições resultantes desse processo. O Estado operaria
como um espaço estratégico, relacional e seletivo disputado por diversas forças capitalistas
(JESSOP, 2016), inclusive, entre estas, as anticapitalistas, que procuram ocupar uma posição
política privilegiada – por exemplo, nas instâncias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário
–, para viabilizar os seus projetos e interesses. Os governos, portanto, representam a
condensação temporária de forças que se apresentam para conduzir sob formas ideológicas
específicas, a exemplo do neoliberalismo, padrões de acumulação que combinam modos de
produção, consumo e de legitimação particulares.
O desempenho das políticas ambientais e de suas instituições expressaria as respostas
possíveis e sempre restritas à necessidade de compatibilizar as demandas incessantes por
crescimento e as garantias de qualidade ambiental, claramente com prioridade para as primeiras.
A dependência econômica/fiscal e política do Estado em relação ao crescimento econômico é o
principal fator a se considerar aqui. O fracasso ou um desempenho aquém do necessário para
garantir a preservação ambiental de longo prazo sugere a árdua tarefa da regulamentação
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ambiental. A tendência estrutural de favorecer a externalização dos custos ambientais da
produção e do consumo capitalistas, lançando mão da regulamentação branda, de políticas
simbólicas e da legitimação de curto prazo, tem como contraponto mais importante a pressão e
a resistência de movimentos sociais e ambientais. Assim, esses movimentos podem aumentar o
potencial de o Estado promover melhorias ambientais dentro das economias capitalistas.
O advento recente da tecnologia de fraturamento hidráulico para exploração do gás de
xisto trouxe consigo um novo cenário com potencial para significativas mudanças econômicas,
energéticas, sociais e ambientais. Dessa forma ele desafia estruturas históricas de acumulação
econômica e padrões políticos de organização de interesses vigentes no estado paranaense,
como o próprio marco regulatório ambiental e a matriz energética. A aliança entre grupos
econômicos locais, nacionais e internacionais, acenando com as vantagens da energia barata,
criação de empregos e maior arrecadação tributária, tenta operar a introdução de novos blocos
de poder que necessitam de uma intervenção particular do Estado, mais alinhada com
representações ideológicas específicas da neoliberalização da natureza (VESALON; CRETAN,
2015; CASTREE, 2008).
Ao mesmo tempo, a nova atividade de expropriação desafia os movimentos e forças de
oposição, na medida em que o gás de xisto transforma o ambiente de maneiras inéditas e radicais
e seus respectivos danos sociais e ambientais precisam ser antecipados e inovadoras estratégias,
alianças e contradiscursos deverão ser mobilizados. Como o caso do Paraná ilustra, as chances
de sucesso da oposição ao fracking aumentam significativamente com cisão do bloco políticoeconômico dominante. As batalhas teriam sido mais difíceis e os resultados incertos nas arenas
do Legislativo e do Executivo sem a adesão do setor empresarial regional e de seus
representantes políticos. De qualquer forma, este caso permite refletir sobre até que ponto e sob
que condições o Estado, como espaço estratégico de articulação, também pode ser um
importante fator de restrição a novas tecnologias/formas de acumulação com grande impacto
ambiental e que confrontem poderosas forças econômicas regionais, a exemplo do agronegócio.
Ao chamar atenção para a importância de fatores macrossociais, os marxistas ecológicos
têm recebido diversas críticas pelo determinismo na atribuição do papel do Estado e das forças
sociais e econômicas na produção da degradação social, dando pouca atenção a alta
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variabilidade nos recursos e processos ambientais e aos meios pelos quais os dilemas ambientais
são socialmente construídos. Ainda é marginal na abordagem ecomarxista discussões sobre
antropocentrismo e o etnocentrismo dessa abordagem (CASTRO, 2004). Ainda assim, eles vêm
apresentando uma teorização mais desenvolvida dos Estados do que outras perspectivas, “e sua
compreensão das restrições estruturais colocadas pelo capital são certamente características
persistentes da construção do Estado ambiental” (DAVIDSON; FRICKEL, 2004, p. 476). E,
principalmente, diferentemente da ahistoricidade e “neutralidade” do MCD, as abordagens
marxistas permitem captar relações e dinâmicas mais amplas no tempo e no espaço e em
diferentes escalas e que interferem no processos políticos regionais e locais, combinando uma
crítica político-econômica das principais tendências de acumulação de capital com o
compromisso da transformação social radical (CASTRO, 2004).
Uma leitura adicional e derivada da análise marxista da sociedade é a originada na
Geografia Crítica que tem como categoria central o território, o qual é entendido como campo
de disputa por projetos de territorialidades que se manifestam material e imaterialmente.
O território também se repete como conceito subjacente e aparece como palco onde o
capitalismo internacional prolifera enquanto o Estado empobrece, perdendo sua
capacidade para criar serviços sociais. Nesse mesmo palco, ocorre uma apropriação
da mais-valia, desvalorização dos recursos controlados pelo Estado e supervalorização
dos recursos destinados às grandes empresas, principalmente nos países periféricos. O
território é o palco da proliferação do capital, espaço apropriado pelos agentes do
capital através da divisão social do trabalho (SAQUET; SILVA, 2008, p. 34).

O fracking é expressão da inserção de novos atores, discursos e padrões de exploração
do espaço, cujo poder os coloca em situação de provocar profundas transformações no território,
promovendo, mesmo, uma reterritorialização. O avanço da extração do gás de xisto movido
pelo capital internacional, em aliança com o grande capital nacional, sobre as áreas demarcadas
no estado poderia contribuir para que se intensificasse a divisão territorial do trabalho, com suas
consequentes mazelas sobre a população local, como: dependência econômica da atividade
extrativa; comprometimento dos recursos naturais e da saúde; extermínio de atividades
predominantemente locais como a agricultura de commodities e de subsistência; criação de
animais para consumo; além de prejuízos na comercialização de produtos agropecuários das
áreas afetadas. Quanto ao papel do Estado e da política, a reterritorialização promovida pelo
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fracking mundo afora precisa ser entendida na esteira do processo de neoliberalização da
natureza. Ou seja, um processo amplo de desregulamentação ambiental por meio do
desmantelamento da ‘interferência’ estatal, para implementar políticas estatais com vistas a
facilitar a privatização e comercialização de esferas cada vez mais amplas da vida social e
ambiental (CASTREE, 2008).
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A participação ativa de grandes produtores econômicos da região Oeste e seus
representantes políticos na frente anti-fracking, mostra que as investidas das forças privadas e
estatais pró-fracking podem enfrentar uma disputa que tende, enquanto ainda ocorra pouca ou
nenhuma divisão da sociedade regional, a apresentar uma configuração atípica e muito mais
acirrada. O fato de a região Oeste ser uma das mais ricas do estado não pode ser desconsiderado.
Aqui é possível ponderar como o modelo desenvolvimento econômico atrelado à exploração
de gás pode afetar a expectativa e apoio de segmentos políticos, sociais e econômicos em torno
desse projeto/alternativa. As condições socioeconômicas, fatores espaciais e comunitários dos
territórios podem ter um papel determinante no apoio, constituição e resultados dos atores e
coalizões favoráveis ou contrárias ao fracking (BOUDET et. al, 2016). Mas isso só poderá ser
mais bem compreendido com novas pesquisas sobre este e outros temas que a abordagem do
território abarca.
Por fim, ainda a título de futuras pesquisas, cabe chamar a atenção para o significado
da proibição do fracking para a política ambiental do Paraná. Embora essa proibição do
fracking no estado do Paraná venha sendo comemorada como uma grande vitória do “meio
ambiente” e do caráter ambientalmente progressista do estado, ela ocorreu durante o governo
neoliberal de Beto Richa (2011-2018), o qual, alinhado aos interesses do agronegócio,
promoveu, provavelmente, o maior desmantelamento da política ambiental paranaense
(GALASSI, 2018). Essa contradição pode ser mais bem compreendida em termos das disputas
entre frações capitalistas pelo uso do território e como o “meio ambiente” é discursiva e
materialmente mobilizado estrategicamente para legitimar, perante o Estado e a sociedade,
modelos produtivos igualmente degradadores. Talvez, o que esteja em jogo nesses casos é o
confronto entre ecologias capitalistas num contexto da neoliberalização da natureza global,
onde o fracking representa uma nova forma de estratégia de barateamento, ao mesmo tempo,
de energia, da natureza e da vida (PATEL; MOORE, 2018).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O debate em torno do faturamento hidráulico aborda um dos temas mais controversos
na atualidade, enquanto tal, ele guarda um enorme potencial científico e político. Inúmeras
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conexões e implicações, incertezas, relações de poder podem ser depreendidas dessa
experiência e de seus desdobramentos no futuro. O estudo do processo político que anima
importantes decisões sobre a adesão ou não ao método e sob que condições é de grande
relevância para compreender os embates passados, atuais e futuros e suas repercussões no
território paranaense.
Neste artigo, com base em um relato da experiência de resistência ao fracking no Paraná,
apresentamos contribuições de duas abordagens para a análise do processo político desse
fenômeno. Embora as diferenças quanto à concepção de sociedade e de Estado sejam evidentes
e restrinjam o alcance e o impacto dos conhecimentos produzidos, não há porque crer que não
possa haver diálogos e contribuições mútuas. O estudo das coalizões ajuda a compreender
como atores políticos interagem e difundem ideias e estratégias e, ao longo do tempo, ocorre o
aprendizado e as mudanças nas crenças, atividades e capacidade desses atores. A esse respeito
um melhor estudo da atuação da COESUS é especialmente interessante. Ainda que com
recortes limitados, estudos de inspiração pluralista contribuem para a identificação e
compreensão do modus operandi dos grupos de interesse e de suas articulações com o estado
para frustrar ou viabilizar projetos econômicos e políticos.
As abordagens do Estado capitalista e do território são mais frutíferas para análises da
perspectiva histórica e macrossocial do processo político. As disputas entre diferentes frações
do capital e lógicas econômicas, em diversos níveis e espaços, os constrangimentos estruturais
do Estado capitalista, o Estado como espaço de consecução de estratégias seletivas podem ser
mais bem compreendidos por essas abordagens. Mais importante, elas, diferente da primeira,
ocupam-se centralmente com a denúncia e o enfrentamento das injustiças na distribuição dos
custos e riscos sociais, ambientais e econômicos inerentes aos processos capitalistas de
ocupação e transformação dos territórios.
A tentativa de implantar o fracking no estado adicionou um novo e impactante elemento
ao poderoso complexo público-privado da indústria energética paranaense e nacional, que
ainda detém grande poder na determinação das políticas hídricas e energéticas. Os protestos e
ações coletivas de resistência ao fracking podem ser entendidos como o enfrentamento de
natureza ambiental mais importante, para não dizer o único, da última década. Ele
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

desestabilizou o consenso neoliberal que vem promovendo a desregulamentação ambiental nos
últimos sete anos do governo Richa no estado do Paraná. Ainda assim, os debates e decisões
sobre o fracking nos colocam no inusitado e desalentador cenário de termos que escolher entre
a pior das “insustentabilidades”, diante das estruturas institucionais muito aquém das reais
necessidades de uma gestão minimamente racional do meio ambiente. No caso do fracking no
Paraná, o capital local levou a melhor (até o momento?), mas para as demandas ambientais
históricas, contudo, nada mudou, continuam levando a pior.
Para além das legalidades, é preciso conjecturar que o fracking, a exemplo de outras
atividades, poderá tornar-se uma opção tentadora diante do avanço de ideologias neoliberais na
privatização e desregulamentação ambiental, e os recorrentes apelos às crises energética e
econômica. Assim, o caráter inédito e radical, marcado pela assimetria de poder dessa
experiência, parece suficiente para justificar a necessidade de novos estudos e a mobilização
do mundo acadêmico sobre um tema ainda pouco conhecido.
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A COMPLEXIDADE DA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA ANALISADA EM
QUATRO EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS
THE COMPLEXITY OF THE AGROECOLOGICAL TRANSITION ANALYZED IN
FOUR PRACTICAL EXPERIENCES
Rodrigo Ozelame da Silva1
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Júlio Carlos Bittencourt Veiga Silva3
Valter Roberto Schaffrath4
Grupo de Trabalho: AGROECOLOGIA
Resumo: A transição agroecológica representa a passagem de uma agricultura convencional,
promotora de degradação ambiental e de exclusão social, para uma agricultura de base
ecológica, que valoriza os saberes tradicionais, práticas econômicas e socioambientais
sustentáveis. Considerando que o rural brasileiro apresenta uma multiplicidade de ruralidades,
este trabalho teve como objetivo principal compreender a complexidade dos fatores que
influenciam no processo de transição agroecológica por meio da realização de estudo de caso,
em quatro casos exemplares. Como considerações finais sugere-se que, embora a indicação de
um roteiro seja importante, a transição agroecológica nem sempre ocorre de forma linear. Logo
é preciso internalizar a multidimensionalidade das questões socioambientais e propor
alternativas que sejam construídas localmente.
Palavras-chave: Agroecologia, rural brasileiro, multidimensionalidade.
Abstract: The agroecological transition represents the transition from conventional
agriculture, that promotes environmental degradation and social exclusion, to an ecologically
based agriculture, that values traditional knowledge, sustainable economic and
socioenvironmental practices. Considering that the rural Brazilian holds a multiplicity of
ruralities, this work had as main objective to understand the general lines of the agroecological
transition through the accomplishment of case studies, in four exemplar cases. As final
considerations, it is suggested that, although the indication of a guideline is important, the
agroecological transition does not always occur in a linear way. It is therefore necessary to
internalize the
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multidimensionality of socio-environmental issues and propose alternatives that are built
locally.
Keywords: Agroecology, rural Brazilian, multidimensionality.

1. PRIMEIRAS PALAVRAS5

As questões ambientais permeiam todos os setores da sociedade contemporânea, no
âmbito econômico, político e social. O debate de tais questões emerge no final da década de
1960 e início de 1970 com a iminente crise ambiental global, caracterizada como uma crise
civilizatória da relação Homem-Natureza, marcada pelo fracionamento do conhecimento e pela
degradação do ambiente (LEFF, 2011).
Neste período de resgate das discussões das problemáticas ambientais, a Agroecologia tem a
sua origem (PEREZ-CASSARINO et al., 2013). Partindo da complexa relação SociedadeNatureza, a Agroecologia busca a integração de todos os componentes ambientais, visando à
eficiência biológica, à preservação da biodiversidade, à manutenção da capacidade produtiva e
auto-regulatória do agroecossistema (ALTIERI, 2012). Além da dimensão ecológica, SevillaGuzmán e Montiel (2010) apontam para a centralidade das dimensões sociocultural e política
na Agroecologia. Para os autores, a transição da agricultura convencional para a agricultura
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sustentável só é agroecológica se partir do desenvolvimento de saberes, práticas e identidades
locais e, da sua rede de relações sociais.
Nesse sentido, pode-se dizer que a Agroecologia surge como resposta diante do modelo de
agricultura implantado na denominada Revolução Verde, baseado no pacote tecnológico de
sementes melhoradas, monoculturas, intensa mecanização e uso de insumos químicos; que
segundo Ploeg (2008), se desenvolve por meio da destruição e contaminação do ecossistema
local e circundante.
Ao contrário da agricultura convencional a produção de base ecológica não segue pacotes
prontos, o caminho a seguir depende de cada propriedade e produtor, de suas características
específicas, do uso de insumos modernos, das condições de investimento, do

5 A expressão Primeiras Palavras é uma homenagem a Paulo Freire, que utiliza o termo no início de suas obras.

mercado local, dos conhecimentos e da assistência técnica disponíveis (FEIDEN e BORSATO,
2011). Além disso, os múltiplos estágios da transição agroecológica para sistemas mais
diversificados envolvem processos e interações benéficas que exigem mais conhecimento,
trabalho, risco e incerteza, contudo, entender a base ecológica da complexa diversidade desses
agroecossistemas é a chave para a sustentabilidade (GLIESSMAN, 2000).
Segundo Schmitt (2013), a transição agroecológica é um processo complexo e não linear de
incorporação de princípios ecológicos ao manejo dos agroecossistemas, bem como de
construção social por meio das interações entre atores, recursos, práticas e lugares nos processos
de desenvolvimento rural. Tendo em vista que o rural brasileiro se configura na forma de um
mosaico composto por diversas ruralidades, heterogêneas tanto no tempo e no espaço, como
nas relações sociais (BRANDENBURG, 2010b), a leitura da transição agroecológica em
diferentes realidades é a chave para compreender a complexidade dos fatores que influenciam
neste processo.
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Considerando a urgência da transição para uma agricultura de base ecológica, a presente
pesquisa se justifica pela necessidade de compreender e promover modos de se relacionar com
a natureza que contribuam para manutenção da diversidade biológica e cultural. Para isso, este
trabalho procura trazer elementos para problematizar as seguintes questões: Como fazer a
transição agroecológica no rural brasileiro que é marcado pela diversidade socioambiental? As
propostas existentes conseguem abarcar essa complexidade? Tendo como objetivo principal
caracterizar as fases da transição agroecológica em diferentes experiências concretas de
agricultores com a temática Agroecologia.
O arranjo do texto, além desse item introdutório, é composto pelos seguintes itens: O
SER HUMANO COMO PARTE DA BIODIVERSIDADE, apresenta os conceitos dos termos
biodiversidade e agrobiodiversidade, assim como o papel da transição agroecológica na
promoção de relações sustentáveis entre seres humanos e a natureza; PÚBLICO E
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, no qual são caracterizados os atores sociais, o
método e ferramentas utilizadas na pesquisa; RESULTADOS E DISCUSSÃO, expõem as
linhas gerais do funcionamento dos agroecossistemas pesquisados e a transição agroecológica
de cada local; e CONSIDERAÇÕES FINAIS sobre os desafios da transição agroecológica.

2. O SER HUMANO COMO PARTE DA BIODIVERSIDADE
Analisar o ambiente é um processo que se confunde com o surgimento da espécie
humana. No transcorrer da história, algumas definições foram utilizadas para simbolizar esse
ambiente, sendo que, o termo biodiversidade é um dos mais difundidos atualmente. Durante a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também
conhecida como Eco-92, a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB – define
biodiversidade da seguinte maneira:
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A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os
complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro
de espécies, entre espécies e de ecossistemas (BRASIL, 1994, p. 3).

Diferente da relação milenar entre mulheres e homens com a natureza, o conceito de
biodiversidade é recente. Mesmo que não seja o foco desta pesquisa elaborar uma tese sobre o
termo, é prudente para entender sua procedência. Pierri (2002) argumenta que o conceito tem
origem nas discussões sobre desenvolvimento sustentável das Conferências das Nações Unidas,
espaço este que é rodeado de relações de poder. Em geral, a definição de termos nas
conferências representa a hegemonização de certo pensamento, apoiado pelos países com maior
poder nesses espaços.
O conceito de biodiversidade fortemente influenciada pela corrente intitulada como
ecologismo preservacionista, que emerge na Europa do século XIX, entre os aristocratas
simpatizantes da manutenção de um suposto estado natural das coisas e admiradores da beleza
cênica de paisagens que estavam sendo ameaçadas pelo advento da industrialização. No final
do século XIX, influencia pessoas de classe média e alta nos Estados Unidos a pleitear
transformar algumas paisagens em santuários da vida animal e vegetal, por meio da eliminação
da interferência humana, culminando na criação de parques de proteção, como o Yellowstone
em 1872.
Apesar da estratégia dos ecologistas preservacionistas apresentar resultados positivos
para a preservação da vida no planeta, as questões sociais não estão diretamente relacionadas
ao conceito de biodiversidade. No entanto, com o acirramento dos impactos na má distribuição
dos bens naturais, os clamores por justiça socioambiental ganham corpo. Novos atores se
juntam aos questionamentos do modelo de preservação ambiental baseada na proibição da
presença humana nas áreas de proteção, temas como conservação através do uso, uso múltiplo
florestal e manejo sustentável se disseminam como caminho para atingir o desenvolvimento
sustentável.
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Nesse cenário, a importância de mulheres e homens na produção de alimento, através
do manejo sustentável da biodiversidade, conquista espaço nos encontros da ONU sobre
biodiversidade. Durante a 5ª CDB, realizada no ano de 2010, foi institucionalizada a valorização
da parte da biodiversidade que é utilizada na agricultura, através do termo agrobiodiversidade.
Sendo definida da seguinte forma:
um termo amplo que inclui todos os componentes da biodiversidade que têm relevância
para a agricultura e alimentação, e todos os componentes da biodiversidade que
constituem os agroecossistemas: as variedades e a variabilidade de animais, plantas e
microrganismos, nos níveis genético, de espécies e ecossistemas, os quais são
necessários para sustentar funções chaves dos agroecossistemas, suas estruturas e
processos (STELLA et al., 2006. p. 42).

Algumas características centrais da agrobiodiversidade são sua interdependência com o
manejo humano e o ambiente, bem como sua importância para a soberania e segurança
alimentar e nutricional da população humana. Caracteriza-se pela existência de quatro
dimensões interdependentes: i) recursos genéticos vegetais, animais, microbianos e fúngicos;
ii) processos ecológicos essenciais como ciclagem de nutrientes, construção e manutenção da
fertilidade do solo e polinização; iii) fatores abióticos como clima, incidência de luz solar,
temperatura, composição do solo e; iv) aspectos socioeconômicos vinculados principalmente
aos conhecimentos sobre implantações e manejos (MACHADO et al., 2008).
De fato, o termo agrobiodiversidade pretende diminuir a dicotomia entre ciências
ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que busca potencializar relações de mutualismo dos
seres humanos com a natureza. Um importante aspecto dessa busca é resgatar e promover
soluções construídas pelo Homo sapiens no decorrer das centenas de milhares de anos de sua
existência, como a emergência da Agroecologia, abordada no próximo subitem.

2.1. Transição agroecológica e ruralidades
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A Agroecologia emerge no fim do século XX no bojo dos debates sobre a influência do
ser humano na sustentabilidade do Planeta, sobretudo em virtude dos impactos causados pela
agricultura, baseada nos cânones da Revolução Verde. Neste cenário, Miguel Altieri (1989) e
Stephen Gliessman (2000; 2010), ao analisar os sistemas produtivos de comunidades
tradicionais na América Latina, criam as bases técnicas para o surgimento da Agroecologia.
Ainda que essa abordagem inicial conte com princípios agronômicos, ecológicos e
socioeconômicos para compreender e avaliar os efeitos de tecnologias sobre os agroecossistemas
e a sociedade como um todo, sua ênfase é na dimensão técnica do processo.
Contudo, com o passar do tempo, novos olhares se somam na construção da
Agroecologia, com um enfoque mais arraigado nas ciências sociais (SEVILLA-GUZMÁN,
2002). Para Sevilla-Guzmán e Montiel (2010), a forma como se produzem, distribuem e
consomem os alimentos entrelaça os âmbitos simbólicos e éticos com os materiais. Nesse
sentido, para os autores, as alternativas alimentares constituem propostas para a necessária
mudança civilizatória que requer a atual crise ecológica global, e é nesse campo que a
Agroecologia procura contribuir tanto para a análise da realidade atual quanto para a prática da
sustentabilidade.
No espaço rural brasileiro, Brandenburg (2010b) descreve a existência de uma
racionalidade camponesa, que permeia tanto a ocupação do espaço na unidade familiar, de
forma a atender a reprodução física, social e preservação do patrimônio natural, quanto a gestão
da biodiversidade e das áreas naturais. Assim sendo, as comunidades camponesas, na sua
heterogeneidade cultural de saberes e práticas, representa campo fértil à Agroecologia, assim
como a Agroecologia pressupõe o seu fortalecimento e/ou reconstrução, partindo das
potencialidades endógenas e adaptando-se às realidades locais (PEREZ-CASSARINO et al.,
2013).
Nesse sentido, Schmitt (2013) afirma que a transição para uma agricultura sustentável
baseada em abordagens agroecológicas, engloba uma complexa reflexão da correlação entre os
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modos de produção e de organização social, característicos da agricultura familiar, e o manejo
dos agroecossistemas baseado em princípios ecológicos, isso porque, segundo Caporal (2009),
quando se faz referência à Agroecologia está se tratando de uma orientação cujas
contribuições vão mais além de aspectos meramente tecnológicos ou agronômicos da
produção, incorporando dimensões mais amplas e complexas que aquelas das ciências
agrárias “puras”, pois incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como
variáveis culturais, políticas e éticas da sustentabilidade” (CAPORAL, 2009, p. 18).

Baseada nos princípios da Agroecologia, a transição é então definida por Costabeber
(2004), como
o processo gradual de câmbio através do tempo nas formas de manejo e gestão dos
agroecossistemas, tendo como meta a passagem de um sistema de produção
“convencional” a outro sistema de produção que incorpore princípios, métodos e
tecnologias com base ecológica. (…) contínuo e crescente através do tempo, e sem ter
um momento final determinado (COSTABEBER, 2004, p. 47).

Para colocar em prática a teoria, Gliessman (2000; 2010), de forma didática, descreve a
transição agroecológica em quatro níveis: (i) Nível 1: Aumento da eficiência de práticas
convencionais a fim de reduzir o uso e o consumo de insumos escassos, caros ou
ambientalmente danosos; (ii) Nível 2: Substituição de insumos e práticas convencionais por
práticas alternativas; (iii) Nível 3: Redesenho do agroecossistema de forma que ele funcione
baseado em um novo conjunto de processos ecológicos; e (iv) Nível 4: Restabelecimento de
uma conexão mais direta entre aqueles que cultivam os alimentos e quem consome, com o
objetivo de construir uma cultura de sustentabilidade que leva em conta as interações entre
todos os componentes do sistema de alimentação.
Considera-se que a transição agroecológica visa aumentar a complexidade do sistema e esta
depende das características de cada propriedade e produtor, Feiden e Borsato (2011) afirmam
que no processo de transição podem ser dados vários passos ao mesmo tempo e sem
necessariamente seguir uma ordem. Contudo, para dar materialidade à transição, os autores
desenvolvem um roteiro linear para a transição agroecológica baseada nos seguintes estágios:
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(i) Substituição de insumos, dos agroquímicos sintéticos por insumos naturais e de baixo
impacto ambiental. Cabe destacar que se não ocorrerem outros passos, este estágio não é
reconhecido como início da transição; (ii) Diversificação e integração de atividades, com
combinações de culturas e criações que promovem diversidade de funções ecológicas; (iii)
Redesenho da paisagem, com a criação de uma paisagem diversificada e complexa nas suas
subunidades, orientadas para o melhor uso do potencial da paisagem e redução de impactos
ambientais; (iv) Sistemas complexos de produção, que procuram imitar o funcionamento do
ecossistema natural da região, que exige maior conhecimento da ecologia, solo, clima e
interação entre espécies regionais; e (v) Reordenamento regional, de toda uma região ou
território para sistemas agroecológicos, que envolve desde os sistemas de produção agrícola até
o reordenamento urbano.
Apesar da proposta dos autores citados acima ser bem didática quanto a possibilidade
de classificar uma unidade produtiva em relação ao seu nível de transição, percebe-se na prática
de extensionistas ou agentes de desenvolvimento, falhas de interpretação quando observam os
níveis como um processo que ocorre de uma forma sempre crescente e com as mudanças das
práticas produtivas em bloco (SILVA, 2014). A Agroecologia tem como um de seus princípios
fundamentais, a abordagem sistêmica e complexa, voltada a uma formação dos profissionais
envolvidos na área a estarem aptos para atuarem neste sentido.
No entanto, como ressalta Morin (2011, p. 79), “às vezes tem-se a impressão de que a
ação simplifica” e esta simplificação realmente acaba ocorrendo quando se engessam
metodologias transformando-as em processos lineares e mecânicos. Morin (2011 p. 83), de
maneira bem prática, recomenda: “O que o pensamento complexo pode fazer é dar, a cada um,
um momento, um lembrete avisando: Não esqueça que a realidade é mutante, não esqueça que
o novo pode surgir e, de todo modo, vai surgir”.
Sendo assim, a transição agroecológica não se reduz somente à substituição de insumos,
mas baseia-se na implantação de mudanças multilineares e graduais, tanto de práticas agrícolas
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como político-econômicas e socioculturais (CAPORAL, 2009). Além disso, considerando que
a construção teórica e prática da Agroecologia se deram principalmente baseada nas
comunidades indígenas camponesas da América Latina, seu desenvolvimento em outras
realidades demanda uma leitura mais apurada (PEREZ-CASSARINO et al., 2013).
No Brasil, por exemplo, as raízes do mundo rural estão ligadas aos agricultores
familiares, camponeses, seringueiros, ribeirinhos, faxinalenses, quilombolas, indígenas e
outros, que combinam subjetividade e racionalidade na reprodução de mecanismos e estratégias
de ação (BRANDENBURG, 2010a). “Desconsiderar essas diferenças pode resultar em
equívocos no que tange às políticas de intervenção, daí porque a necessidade de estudos
localizados” (BRANDENBURG, 2010b, p. 427).
Partindo da premissa que o rural brasileiro é constituído por uma multiplicidade de origens e
atores, o processo de transição agroecológica pode dar-se de forma não-linear, como proposto
por Gliessman (2000; 2010). Por essa razão, casos exemplares, que representam diferentes
ruralidades contribuem para compreender os fatores socioambientais que influenciam a
construção de cada passo da transição agroecológica na unidade familiar, evidenciando que a
transição pode ocorrer de inúmeras formas, como abordaremos a seguir neste trabalho.

3. PÚBLICO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O público desta pesquisa é composto por quatro unidades familiares de produção de
base ecológica, sendo: i) duas unidades de produção de hortaliças na Região Metropolitana de
Curitiba; ii) uma unidade com foco nos sistemas agroflorestais e em vivências sobre o tema
localizada na cidade de Barra do Turvo, SP, na região do Vale do Ribeira e; iii) uma unidade
inserida no Quilombo Ribeirão Grande-Terra Seca, com histórico de produção agroflorestal e
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agricultura tradicional quilombola, também em Barra do Turvo, SP. A caracterização destes
locais é abordada posteriormente.
Em relação aos procedimentos metodológicos, foram realizados quatro estudos de caso
de caráter descritivo (YIN, 2015), um em cada agroecossistema citado. Para definição da
amostra, utilizou-se princípios da amostragem intencional (THIOLLENT, 2011), selecionando
quatro casos considerados exemplares para analisar o tema desta pesquisa, a transição
agroecológica. Cabe destacar que o termo “casos exemplares” não remete a ideia de que as
experiências são situações onde a transição agroecológica foi realizada da maneira mais
eficiente possível, mas sim que esses casos exemplificam acontecimentos relacionados à
transição agroecológica de um determinado contexto.
Na coleta de dados, utilizaram-se três ferramentas de pesquisa, a observação direta
(DEMO, 2008), entrevistas semi-estruturadas (GEILFULS, 1997) e coleta de dados
secundários.
A observação direta aconteceu durante quatro visitas às unidades familiares, uma em
cada local. O foco foi diagnosticar os arranjos dos sistemas produtivos, as principais técnicas
utilizadas e a origem dos insumos e espécies utilizadas. Já as entrevistas semi-estruturadas
tiveram como objetivo identificar as características socioambientais dos agroecossistemas, para
isso aplicou-se quadro perguntas chaves para cada representante dos locais pesquisados, sendo:
i) Qual é o histórico da unidade familiar? Atualmente, quais são os tipos de produção existente?
ii) Quais os principais tipos de manejos realizados nos agroecossistemas? iii) Quais são e qual é
a origem dos insumos utilizados? Há quanto tempo eles são utilizados? Há previsão de
alteração? iv) Existem mais famílias trabalhando para a transição agroecológica? Algum
trabalho com outras famílias vem sendo realizado?
Além da parte empírica, foram analisados dados secundários, como materiais
acadêmicos publicados que envolvem o público da pesquisa, bem como vídeos, sites e peças
publicitárias das organizações que as famílias pesquisadas fazem parte. Outro aspecto crucial
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dos procedimentos metodológicos diz respeito a convivência dos autores com os agricultores,
por meio de assistência técnica em agroecologia, elaboração e execução de projetos e visitas às
unidades familiares, há uma relação de mais de uma década entre os pesquisadores e o público
deste trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item estão descritos alguns elementos centrais dos casos exemplares pesquisados
na seguinte sequência: apresentação de um breve histórico e do motivo para o início da
transição; indicação das principais paisagens, insumos e um resumo dos manejos e; a relação
com a sociedade mais significativa. Na sequência foi analisado como esse processo gerou a
transição agroecológica de cada local. Cabe destacar que cada unidade familiar foi nomeada
pelo prefixo UF seguida de um número de identificação.

4.1. Os casos exemplares
O primeiro caso exemplar (UF1) está inserido na cidade de Colombo, região
metropolitana de Curitiba, PR. A área de 1,5 alqueires é adquirida em 1995, e desde então se
busca a transição agroecológica do local. A maior motivação foi por meio de um programa da
Prefeitura de Colombo que almeja criar uma rota de turismo rural, o programa Circuito Italiano
de Turismo Rural. Numa oficina deste programa, a família escolheu como tema a produção
agroecológica e a comercialização direta. Nos cinco primeiros anos, era utilizado fertilizantes
químicos, até que no ano de 2000 seu uso é substituído por adubo orgânico. Com isso, um
alqueire da UF1 é certificado como agroecológico. Atualmente a família faz parte do Grupo
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Buona Gente, vinculado ao Núcleo Maurício Burmester do Amaral, da Rede Ecovida de
Agroecologia.
Em relação a paisagem, a família argumenta que no período da compra do local existia
apenas “área de roça”. Atualmente, a paisagem mais abundante são os canteiros para produção
de espécies de ciclo curto, também existe uma mata ciliar ao redor de um curso d’água que
atravessa a UF1, uma barreira de proteção para evitar a contaminação por agrotóxico composta
por árvores e arbustos, um tanque de peixe e um galinheiro, estes ainda em transição para a
agroecologia. A principal atividade produtiva é o plantio de hortaliças (principalmente alface,
couve flor e brócolis), em menor escala se cultivam grãos (feijão e milho). No total são cerca
de 20 espécies de plantas cultivadas, sendo a cama de frango o principal insumo utilizado. Este
insumo é adquirido fora da unidade familiar.
De modo geral, o manejo da UF1 é: i) preparo da área com trator, onde é incorporada a matéria
orgânica presente no espaço e preparado o canteiro; ii) plantio das hortaliças ou grãos. Nos
últimos dois anos está se substituindo o uso da cama de aviário por todo o canteiro pela
aplicação ao redor das plantas; iii) são realizadas capinas das plantas espontâneas sazonalmente
e após a colheita, é feito rotação de cultura e/ou “deixado o local descansar”, repetindo o
processo alguns meses depois. A UF1 tem na comercialização via sistema colhe-pague e em
almoços servidos no local aos finais de semana sua principal relação com a sociedade. Além
disso, são realizadas visitas de alunos de escolas públicas e particulares para conhecer o sistema
de produção.
O segundo caso, da UF2 é uma área de um alqueire, também no município de Colombo, PR.
Ela foi adquirida por volta do ano de 1990 e nesse período tinha a população de Mimosa
scabrella (bracatingas) sua principal paisagem. Gradativamente a espécie é retirada e vendida
a fornos de cal da região, em seu lugar é cultivado alface nos moldes da Revolução Verde.
Problemas de saúde e o alto custo da produção são os principais motivos para iniciar a transição

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

agroecológica, que começa pela substituição de insumos. No início do ano 2000 a família se
certifica como agroecológica, e se insere no Grupo Buona Gente, o mesmo da UF1.
Atualmente a principal paisagem são canteiros de espécies de ciclo curto, uma barreira de
proteção contra a contaminação de agrotóxico composta por árvores e algumas áreas de pousio
em estágio inicial de regeneração. Assim como a UF1, a principal atividade agrícola é a
produção de hortaliças, porém com menor diversidade. São produzidas em maior escala três
espécies, sendo a alface representa quase 80% da produção. A cama de aviário, adquirida fora
da unidade familiar, é praticamente o único insumo utilizado. Os principais manejos da UF2
podem ser resumidos da seguinte maneira: i) preparo da área com trator, onde é incorporada a
matéria orgânica presente no espaço e preparado o canteiro. Também é disposto no solo adubo
orgânico, normalmente cama de aviário; ii) plantados cerca de 15 canteiros de hortaliças,
normalmente alface, intercalados por um canteiro de couve-flor; iii) semanalmente é realizado
trabalho de capina nos canteiros de alface até o período da colheita, enquanto nos de couve-flor
isso acontece nas duas primeiras semanas; após a colheita acontece o replantio, usualmente das
mesmas espécies. Outro ponto do manejo é a diminuição, ou mesmo parada total, do plantio
nos meses mais frios do ano (maio a agosto). Nesse momento é deixado a área em pousio,
recomeçando no mês de agosto.
A relação com a sociedade passou por diversas fases, a mais emblemática e intensa foi o papel
central da família da UF2 na criação da Associação dos Produtores Agrícolas de Colombo
(APAC). A APAC existiu por aproximadamente 15 anos (2000 até 2015) e foi composta por
aproximadamente 100 famílias, destas 20 agroecológicas. Atualmente, mesmo com a
participação no Grupo Buona Gente e a comercialização via Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) do município de Colombo, a própria família da UF2 salienta que
a relação com a sociedade hoje é restrita.
O terceiro caso exemplar, a UF3 é uma unidade localizada na cidade de Barra do Turvo, SP.
Tem uma área de 43 alqueires, obtida no início da década de 1990. Na ocasião, a família investe
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na criação de gado, mas em virtude do relevo, tipo de solo e degradação ambiental, começa a
buscar alternativas de produção mais adequadas à realidade local. Nesse processo, um membro
da família participa de um curso sobre agrofloresta e decide trabalhar com o tema. Em conjunto
com outros agricultores e técnicos, em 2003 criam a Associação de Agricultores Agroflorestais
de Barra do Turvo e Adrianópolis (COOPERAFLORESTA) e o Núcleo Agroflorestal da Rede
Ecovida de Agroecologia. A partir do ano de 2009, a UF3 se configura num centro de formação
em agrofloresta, organizando cursos, vivências e intercâmbios. A transição agroecológica da
UF3 aconteceu de forma integral, isto é, desde o início do processo só foram utilizadas técnicas
e insumos agroecológicos, tendo como foco principal potencializar a sucessão florestal. Como
resultado, criou-se um conjunto de paisagens formadas por agroflorestas de diversas idades,
áreas de florestas em regeneração, um sistema agrossilvipastoril e um espaço para criação de
suínos. Nesse mosaico acontece uma intensa mudança no espaço e no tempo onde ora floresta
é transformada em agrofloresta, ora agrofloresta vira floresta. Neste quadro, o maior insumo é
o material podado das árvores. Mesmo que em pouca quantidade, fosfato natural, cama de
aviário e calcário são utilizados, junto com um composto confeccionando na unidade à base de
esterco suíno e palhada.
Como existem diversos e complexos sistemas produtivos, os tipos de manejos também são
muitos. De modo geral, por meio de podas parciais ou totais de árvores, se abrem clareiras nas
agroflorestas ou nas matas em regeneração. O material podado é ordenadamente colocado no
solo com ajuda de facão e motosserra. Dependendo da disponibilidade de insumo e a fertilidade
do local, também é espalhado fosfato natural e calcário. Em seguida são plantadas espécies de
ciclos curto, médio e longo, realizada sazonalmente capina seletiva e poda. A UF3 tem uma
forte relação com a sociedade articulada por meio de visitas, intercâmbios e vivências,
representantes do local constantemente participam de atividades de sensibilização em outros
contextos. A contribuição na formação da COOPERAFLORESTA, o desenvolvimento e
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socialização de tecnologias de plantio e transporte da produção (tirolesas) também são
exemplos da relação com outros agricultores.
A UF4, o quarto caso exemplar, tem uma área de 2 alqueires localizado no Quilombo
Ribeirão Grande, no município de Barro do Turvo, SP. A família iniciou os trabalhos na área
no ano de 1997, com foco na criação de gado e produção de feijão. Assim como a UF3, este
caso inicia a transição agroecológica de maneira integral ao se filiar na COOPERAFLORESTA
e ao Núcleo Agroflorestal da Rede Ecovida no ano de 2001. A transição é motivada pela
diminuição de fertilidade do seu sistema, pela experiência bem sucedida de outras famílias e
oportunidade de comércio da produção. Contudo, no ano de 2017 a UF4 passa a comercializar
sua produção via a Associação dos Remanescentes de Quilombo dos Bairros Ribeirão
Grande/Terra Seca. A partir desse momento a família pratica agricultura tradicional quilombola
que usa em alguns momentos fogo e se desliga da COOPERAFLORESTA. A paisagem da
UF4 é composta por um mosaico de agroflorestas e fragmentos florestais, similar ao caso da
UF3. Além disso, são abertas pequenas clareiras com ajuda do fogo onde são plantadas espécies
de ciclo curto. O manejo da UF4 é baseado no processo de abertura de clareiras e deposição do
material no solo, como da UF3. Algumas clareiras são abertas para o plantio de feijão, milho e
mandioca, onde é utilizado fogo no início do processo.
Na sequência deixa-se a área “descansar” para recuperar a fertilidade do sistema. Outra clareira
é aberta e se repete o processo, ou seja, faz-se rotação de terras. Raramente utiliza-se insumos,
além dos já mencionados oriundos da sucessão florestal, mas quando disponível é utilizado
fosfato natural, cama de aviário e calcário para potencializar os novos plantios. A relação com
a sociedade se baseia na realização de intercâmbios realizados no Quilombo, e pela participação
em atividades da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
(CONAQ).

4.2. O caminho dos casos exemplares na transição agroecológica
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Com base na descrição dos casos exemplares e no referencial teórico sobre transição
agroecológica exposto neste trabalho, podem-se elencar informações para caracterizar o estágio
de transição de cada unidade. Para tanto, foram criados quatro níveis de análise: i) avançado
para as situações onde os atributos de cada estágio são identificados na totalidade; ii) parcial
para os casos em que há atividades em curso, mas de forma menos intensa; iii) inicial onde as
ações acontecem esporadicamente, ou de forma moderada e; iv) sem iniciar, relativo aos
cenários nos quais não se identificou procedimentos. Cabe destacar que o estágio racionalização
do uso de insumos foi retirado da análise, já que todos os atributos dele já foram cumpridos nas
UFs. Observa-se a sistematização desse exercício no quadro 1.
Percebe-se no quadro em questão que a UF3 contempla todos os atributos da transição
agroecológica, o que pode sugerir que tal local tenha contemplado a transição. Nas outras
unidades, há uma diversidade maior de níveis de análises. Na UF4, embora a maioria dos
atributos esteja no nível avançado, a promoção da transição em outros locais e a correção das
causas dos desequilíbrios é categorizada como parcial. Já UF2 apresenta uma relação mais
linear, onde foi cumprida a substituição de insumo e iniciado atributos de outros estágios. A
UF1 apresenta atributos bem diversos, classificados como avançados, parciais ou sem iniciar,
detalhados a frente.
De fato, ao analisar o exercício do Quadro 1, observa-se que a maioria dos casos
exemplares, contam com níveis de análises diferentes da proposta linear sugerida por Feiden e
Borsato (2011), a partir das interpretações de Gliessman (2000; 2010). Na UF2, por exemplo,
o reordenamento regional foi iniciado antes da construção de sistemas complexos de produção,
entretanto, a UF1 é o caso mais emblemático da não linearidade da transição. Ela foi
caracterizada como avançada no atributo promover a transição em outros locais (o quarto
estágio) e troca de insumo, ao mesmo tempo em que possui atividades sem iniciar na etapa
sistemas complexos de produção e inicial nos estágios redesenho da paisagem e diversificação

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

e integração das atividades, ou seja, existe uma diversidade de arranjos possíveis para classificar
o estágio de transição agroecológica das unidades pesquisadas, que vão além da classificação
linear do processo. Essa situação fica mais evidente, quando se incorpora o motivo principal
das famílias iniciarem na Agroecologia.
Quadro 1. Apontamento do estágio de transição agroecológica dos casos exemplares pesquisados.
Transição Agroecológica
Estágio
Substituição de
insumos

Atributos

UF1

UF2

UF3

UF4

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Parcial

Inicial

Avançado

Parcial

Inicial

Inicial

Avançado

Avançado

Inicial

Inicial

Avançado

Avançado

Diversificação da paisagem

Inicial

Inicial

Avançado

Avançado

Integração da paisagem

Inicial

Inicial

Avançado

Parcial

Imitar o funcionamento do
ecossistema original

Sem
iniciar

Sem
iniciar

Avançado

Avançado

Forte integração entre as
paisagens

Sem
iniciar

Sem
iniciar

Avançado

Avançado

Avançado

Inicial

Avançado

Parcial

Trocar insumos sintéticos
por naturais
Corrigir os sintomas dos
desequilíbrios

Diversificação e
integração de
atividades

Diversificação
das
atividades nas paisagens
Aumento da diversidade
funcional

Redesenho da
paisagem

Sistemas
complexos de
produção

Reordenamento
regional

Unidade Familiar

Promover a transição em
outros locais

Fonte: Os autores a partir de atividades de campo, adaptado de Feiden e Borsato (2011).
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Portanto, os motivos para o início da transição são diversos e, dependendo da motivação
inicial, todo processo de transição é alterado. A pluralidade de motivos é explicada pela
diversidade do rural brasileiro, como descrito anteriormente por Brandenburg (2010b), e
observado nos casos exemplares desta pesquisa. Afinal, apesar de existirem similaridades, a
realidade de uma família inserida na região metropolitana da capital paranaense, como a UF1 e
UF2, é bastante distinta de uma comunidade remanescente de quilombolas (UF4) e um centro
de envolvimento agroflorestal (UF3). Neste cenário tão diverso, a perspectiva que a transição
agroecológica não segue uma evolução linear ou hierárquica, apontada por Silva (2014), bem
como a complexidade e interdependência de fatores organizacionais e técnicos descritos por
Schmitt (2013), vão ao encontro com o caminho plural, complexo e multidimensional da
trajetória construída pelos casos exemplares pesquisados, indicando a não linearidade da
transição agroecológica.
Em contrapartida, a substituição de insumos é um aspecto central no início da transição
de todos os casos, pois os agroecossistemas pesquisados carecem de insumos para iniciar na
Agroecologia, mas quando se coloca em perspectiva a maneira como acontece esse primeiro
estágio, nota-se que ele precisa ser problematizado. Nos casos da UF3 e UF4 ao optarem pela
transição integral desde o início do processo, utilizam insumos gerados dentro das unidades
familiares, enquanto que na UF1 e UF2 o insumo é oriundo de fora, ou seja, ao mesmo tempo
em que a substituição de insumos é um importante primeiro passo, a maneira que isso ocorre, é
influenciada por outras dimensões, ou estágios da transição agroecológica.
Além do exposto, é preciso refletir sobre a transição como sequência de estágios, pois
as unidades UF3 e UF4 ao optarem pela transição integral mostraram que é possível iniciar uma
mudança de forma total e obter conquistas. Mesmo que o elemento central da transição seja
imitar o ecossistema natural, ou seja, uma floresta, ocorreram ações simultâneas relacionadas
ao reordenamento regional, como a construção de um canal de comercialização, redesenho das
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paisagens e integração entre elas. Ainda assim, replicar tal experiência em outros contextos é
um desafio, mas realizar um misto de planejamento integral com etapas iniciais pode aumentar
o número de unidades familiares e o sucesso das experiências.
Realmente, a análise dos casos exemplares aponta para uma não-linearidade das
experiências, ao mostrar que saúde, comercialização, políticas públicas e assistência técnica
motivam o início da transição agroecológica e fomentam ações simultâneas em diversas
dimensões da realidade. No entanto, tal argumentação não exclui a relevância de se ter um
conjunto de estágios e atributos, já que tal processo pode contribuir para dar materialidade à
construção da transição agroecológica em certos contextos.
Portanto, como enfatiza Silva (2014), é preciso utilizar uma metodologia de
classificação para os casos de transição, que evite a tendência de visualizar a transição e os seus
níveis como um momento determinado e linear em seus diversos aspectos ou dimensões, já que
isto normalmente remete a uma classificação do agricultor ou da sua unidade produtiva que
mascara deficiências ou retrocessos em algumas práticas ou comportamentos fundamentais à
sustentabilidade do sistema.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A transição agroecológica é um assunto central para a resolução de conflitos
socioambientais que rondam nossa civilização. Para que as tentativas de transição tenham êxito,
é prudente planejar, executar e monitorar ações que não repliquem os procedimentos que
geraram as condições para a crise que se almeja ultrapassar. Promover a transição de forma
linear e com estágios pré-definidos, pode ser um exemplo de processo que replica tal
racionalidade. Portanto, levar em conta a multidimensionalidade e interação entre as dimensões
técnicas, ambientais, sociais, econômicas e políticas na realidade em que se busca promover a
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Agroecologia, é um aspecto central para o sucesso das experiências. Neste contexto, pode-se
apontar que esta pesquisa encontrou indícios que o sucesso da transição agroecológica passa
por internalizar a multidimensionalidade das questões socioambientais e propor alternativas que
sejam construídas localmente. Nem sempre as propostas devem ser em estágios lineares, mas
ter uma sequência de etapas sistematizadas auxilia no início de uma nova experiência.
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Resumo
Cada vez mais vem sendo influente no Brasil a proposta oriunda dos professores da Escola de
Wageningen, na Holanda, a Perspectiva Orientada ao Ator (POA) em pesquisas de
Desenvolvimento Rural. Neste texto foi empreendido uma incursão crítica sobre a POA, seus
marcos conceituais e categorias, através de uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de delinear
considerações sobre os limites e possibilidades de sua adoção em pesquisas em Meio Ambiente
e Desenvolvimento Rural. Ao longo do trabalho emergiram questões limitantes, sobretudo,
relativo a capacidade do conjunto teórico-metodológico da perspectiva orientada ao ator nos
permitir abstrair os condicionantes estruturais e espaciais (soma-se a natureza); assim como,
sobre a capacidade da POA em dialogar com a interdisciplinaridade e a complexidade dos
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fenômenos socioambientais. Todavia, ressaltamos o diálogo da POA com a dimensão ambiental
do desenvolvimento, em especial, através do conceito de co-produção.
Palavras-chave: Sociologia do Desenvolvimento; Agricultura Familiar; Sociologia Rural;
Desenvolvimento Rural Sustentável; Relação Sociedade-Natureza.

Abstract
The Actor-Oriented Perspective (POA) in Rural Development research proposal, from the
Wageningen School teachers, in the Netherlands, has been increasingly influential in Brazil.
In this text a critical incursion was made about POA, its conceptual frameworks and main
categories, through documentary research, in order to delineate considerations about the limits
and possibilities of its adoption in research on Environment and Rural Development.
Throughout

the

work,

limiting

questions

emerged,

especially

regarding

the

theoreticalmethodological set of the actor-oriented perspective capacity to allow us abstract
the structural and spatial constraints (sum to nature); as well as on the POA's ability to
dialogue with interdisciplinarity and complexity of environmental phenomena. However, we
emphasize the POA's dialogue with the environmental dimension of development, in particular,
through the concept of co-production.
Key words: Development Sociology; Family Farming; Rural Sociology; Sustainable Rural
Development; Society-Nature Relationship.
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte integrante da pesquisa de dissertação do primeiro autor no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (MADE) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), na linha de Ruralidades, Ambiente e Sociedade. As
teses e dissertações produzidas no MADE comumente se predispõem a abordar as múltiplas
dimensões contidas nos processos de desenvolvimento, guiados pela noção de
interdisciplinaridade, partindo da ideia de que a questão ambiental é uma questão fundamental,
tanto como uma questão limitante à modernização capitalista, quanto uma dimensão intrínseca
a reprodução dos atores sociais (ZANONI et al, 2000; BRANDENBURG et al, 2004;
FLORIANI et al., 2011; RAYNAUT, 2018).
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Na esteira da compreensão dos atores sociais, em especial no ambiente rural, vem sendo
cada vez mais influente no Brasil a proposta oriunda dos professores da Escola de Wageningen,
na Holanda, sob a proeminência dos professores Norman Long, Albert Arce e Jan Douwe van
der Ploeg, a Perspectiva Orientada aos Atores (POA). Sobretudo, sublinhamos a produção
advinda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (SCHNEIDER e GAZOLLA, 2011).
A

partir do corpo teórico e conceitual da POA nota-se a relevância da condição dos

agricultores familiares como atores do desenvolvimento rural. Condição pouco preconizada
pelas agências estatais, pelos grandes grupos empresariais do agronegócio e até mesmo pelas
ONG’s, os quais exercem considerável poder em promover tipos ideais de estilos de agricultura
e tendem a homogeneizar as unidades de produção, assim como, aumentar o grau de
mercantilização, aumentando, consequentemente, a dependência dos mercados, assistência
técnica e agências financiadoras da produção (LONG e PLOEG, 2011).
Para Schneider e Gazolla (2011), a POA se subscreve no enfrentamento do paradoxo
entre a ação individual e a ação coletiva, em que, nem o individualismo metodológico por um
lado, nem os condicionantes estruturais por outro, conseguem responder como os atores
elaboram “repostas diferenciadas para circunstâncias estruturalmente similares, mesmo que as
condições pareçam relativamente homogêneas. ” (LONG, 2001, p.13, tradução nossa).
Pretendemos fazer neste texto uma incursão crítica sobre a Perspectiva Orientada ao
Ator, seus marcos conceituais e categorias, através de uma pesquisa bibliográfica e ao analisar
alguns trabalhos de teses e dissertações elaborados sob a influência da POA, para enfim delinear
considerações sobre os limites e possibilidades de sua adoção em pesquisas em Meio Ambiente
e Desenvolvimento.
2. SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E A CRÍTICA ÀS ABORDAGENS
ESTRUTURALISTAS
A
segunda metade do séc. XX foi, na América Latina, um período de grandes
transformações. Foi um período caracteristicamente de forte aliança entre os governos locais e
os bancos internacionais de financiamento em que caminhamos em direção à industrialização,
modernização dos estilos de vida e internacionalização das economias. Este período passou a
ser chamado como desenvolvimentismo, sem que pudéssemos deixar de mencionar a influência
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dos Golpes Militares e o estabelecimento de governos militares ditatoriais (NIERDELE et al,
2016).
Uma ampla gama de intelectuais, locais e estrangeiros, estavam atentos a estas
transformações e foi produzido uma vasta literatura analítica. Na América Latina, a pedra de
toque são os materiais produzidos a partir da Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (CEPAL), órgão ligado a ONU (Organização das Nações Unidas), pelo então diretor da
CEPAL Raúl Prebisch, na década de 1940, seguidos pela teoria do subdesenvolvimento de
Celso Furtado, na década de 1950. Intelectuais como Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank,
Fernando Henrique Cardoso, Theotonio dos Santos, entre outros, iriam abrir um campo
explicativo do subdesenvolvimento latino-americano em paralelo ao cepalino, o surgimento da
teoria da dependência aos fins da década de 1960, início de 1970. Se para Celso Furtado (1992)
o subdesenvolvimento era uma condição estrutural dos países periféricos, para André Gunder
Frank (1967) o subdesenvolvimento era um produto do desenvolvimento dos países
industrializados sem o qual estes não o seriam.
No campo da questão agrária e das transformações das relações sociais no campo
resultantes da modernização no Brasil, os trabalhos de José Graziano da Silva (1981) e
Goodman, Sorj e Wilkinson (1985), apesar de algumas distinções, dividem a interpretação dos
trabalhadores volantes, boias-frias e posseiros, os novos proletários do campo, como produtos
da diferenciação estrutural, assim como, na tendência de subalternização destes sujeitos frente
a expansão do capital financeiro e industrialização da agricultura. Nestes trabalhos, as formas
de agricultura “não-capitalistas”, os camponeses, têm um lugar secundário, ainda que os autores
reconheçam os movimentos de luta pela terra, entre outros.
Na gênese de seu marco teórico-metodológico, Long (1982, 1990, 2001) e Ploeg (2011)
assumem uma interpretação em que estes modelos analíticos explicativos da modernização e
desenvolvimento, marcadamente sob uma economia política marxista agrária, assim como as
teorias do subdesenvolvimento e da dependência, possuem grandes semelhanças analíticas com
as teorias neoclássicas da modernização (à la W. W. Rostow). Isto porque, as teorias da
modernização, apesar de uma ampla diferença ideológica, dividiriam com os marxistas,
dependentistas e cepalinos uma mesma compreensão dos fenômenos de mudanças sociais e
desenvolvimento, como partindo dos grandes centros de poder, guiados por estágios ou modos
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de produção dominantes, em situação de hegemonia institucional, onde ambos apresentariam
as mesmas características de determinismo, universalidade e linearidade dos processos de
mudanças sociais. É o que Long (1982, 1990, 2001) e Ploeg (2011) vão chamar de modelos
estruturais de desenvolvimento.
Em oposição aos modelos estruturais de desenvolvimento, Norman Long analisa os
trabalhos antropológicos sobre mudanças socioeconômicas e desenvolvimento em países do
“Terceiro Mundo”. Em seu livro seminal Introdução à Sociologia do Desenvolvimento Rural,
Long (1982) traz à luz as pesquisas direcionadas a compreender as reações e comportamentos
diferenciais às mudanças sociais na Índia e na América Latina, incluindo suas pesquisas nos
altiplanos centrais do Peru, que o autor irá compreender como “modelos de comportamento
orientados ao ator”, período em que ainda era professor da Universidade de Durham, Inglaterra.
Segundo o autor,
“A principal contribuição desse tipo de pesquisa é focalizar as variações na reação a
circunstâncias externas semelhantes em linhas gerais, reveladas pelos diferentes grupos
e categorias sociais [...] o que neutraliza a tendência a considerar os camponeses, ou a
população rural, como uma classe homogênea, que simplesmente reage a forças que
lhes são impostas de fora” (ibidem, p.216).

No entanto, Long (1982) ressalva os limites dos modelos transacionais se centrarem nas
decisões individuais e nos processos interacionais a despeito das transformações do quadro
político e econômico em nível nacional ou internacional. Esta, no ponto de vista do autor, seria
uma negligência cara à compreensão dos fenômenos sociais nos trabalhos antropológicos por
se concentrarem usualmente em espaços relativamente pequenos, como aldeias e distritos. Por
isso, Long (1982) evidencia a capacidade de êxito das abordagens orientadas ao ator
dependerem da combinação com as análises histórico-estruturais, com as características
socioeconômicas e sociopolíticas, sem perder de vista as maneiras que os atores sociais se
adaptam criativamente às demandas das estruturas em formação.
3. A BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS DA PERSPECTIVA ORIENTADA AO
ATOR
Norman Long (1990, 2001) relata que a abordagem orientada ao ator foi popular na
sociologia e, especialmente na antropologia europeia entre os anos 1960 e 1970, mas lamenta
não ter sido influente na América Latina, devido a resiliência das correntes estruturalistas locais
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e europeias. A abordagem ou perspectiva orientada ao ator deriva desde modelos transacionais
e de tomada de decisão até análises interacionistas simbólicos e fenomenológicas. Long (2001)
define a démarche da perspectiva orientada ao ator sob as bases do social-construcionismo, e
suas raízes na fenomenologia e sociologia de Karl Manheim, Berger e Luckmann, no
interacionismo simbólico de Erving Goffman e na etnometodologia de Garfinkel, pois, apesar
de diferenças teóricas e de método, estas correntes do pensamento social se assemelham
principalmente na visão dos fenômenos sociais construídos a partir de uma multiplicidade de
realidades emergentes.
Norman Long acredita que na POA deve haver uma etnografia sistemática para
compreensão dos projetos de desenvolvimento na vida social dos atores. Os elementos centrais
desta etnografia centram-se na elucidação das estratégias as quais os atores orientam ou
atrapalham seus caminhos de vida com a intenção de tornar o ruim em menos ruim. São estes
links entre os “mundos pequenos” dos atores locais e os fenômenos e atores globais, e a forma
crítica, por vezes conflitante, em que se dá a ação humana e a consciência social ao fazer
desenvolvimento (LONG, 2001, p.14 e 15). Neste sentido, um primeiro conceito caro à
perspectiva orientada aos atores da Escola de Wageningen é a noção de experiência vivida
(lived experience).
Menezes e Malagodi (2011) interpretam que a noção de experiência para Long e Ploeg
está em correspondência com a importância deste conceito nos trabalhos do historiador
marxista inglês Edward P. Thompson e do americano James C. Scott. Ou seja: “Somente
capturando a experiência em algo como sua plenitude poderemos dizer algo significativo sobre
como um dado sistema econômico influencia aqueles que o constituem e mantêm ou superam.
” (SCOTT, 1985 apud LONG, 2001, p.13, tradução nossa).
Para Long (2001), um ator social pode ter várias formas: individuais, grupos informais,
redes interpessoais, organizações; ou ainda os “macro” atores: entidades governamentais,
igrejas, ou organizações internacionais. O elemento agregador para ser ator é ter agência
(agency), ou capacidade de agir. O conceito de agência subjaz a noção de ator pois sem ele a
abstração do sujeito se tornaria sem ancoragem prática e a noção de ator não passaria de um
populismo. Nas palavras dos próprios autores, “a noção de agência atribui ao ator (...) a
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capacidade de processar a experiência social e de delinear formas de enfrentar a vida, mesmo
sob as mais extremas formas de coerção. ” (LONG e PLOEG, 2011).
Os autores formulam o conceito de agência respaldados pela teoria da estruturação de
Anthony Giddens, que contribuiria principalmente com a ideia de que os atores sociais
possuem, basicamente, conhecimento (knowledgeability) e capacidade (capability), para atuar
nas diversas arenas sociais, mesmo dentro dos limites de informação, riscos, incertezas ou
quaisquer outras restrições dadas em seu cotidiano (LONG, 2001; LONG e PLOEG, 2011).
Long e Ploeg (2011) ressaltam a importância de operar o conceito de agência não como um
atributo do ator individual em condições pré-definidas, mas sim em uma rede de atores
envolvidos em projetos e práticas atuando em uma rede de relações sociais com suas regras e
disputas de poder.
Long e Ploeg (2011) associam que se os atores são os centros das decisões e das ações,
a tomada de decisão necessariamente implicaria o uso implícito ou explícito de meios
discursivos para a formulação argumentativa de suas ações estratégicas. Os meios discursivos
são o repertório cultural, os conhecimentos consolidados advindos de sua experiência de vida,
a partir do grupo social, os quais são acionados durante a tomada de decisão, e por isso, variam
de acordo com cada situação social. Todavia, os autores entendem que o reconhecimento do
discurso acionado pelos atores deve se precaver tanto de uma análise a partir da racionalidade
como uma propriedade intrínseca do ator individual, assim como, da ideia de que o discurso
reflete automaticamente a posição estrutural (de classe) do ator na sociedade.
Os autores interpretam que o uso convencionado do conceito de estrutura nas ciências
sociais tende a toma-lo como “conjunto específico de forças direcionadoras” (LONG e PLOEG,
2011, p.41) que explicam certos fenômenos. Esta interpretação seria genérica e abstrata, ou
ainda, concebida a partir de “condições normais”, ordinárias. Os autores recusam esta
interpretação, com efeito, quando articuladas a ideia de heterogeneidade. Pois, se se parte da
ideia de que os atores possuem um rol de conhecimento e possuem a capacidade de operá-los,
é possível interpretar como os atores constroem, reproduzem e transformam as relações sociais,
e não somente são subordinados a elas.
Mesmo que seu conceito de estrutura se torne marcadamente fluido, Long e Ploeg
(2011) argumentam que não se trata de agregar microepisódios para se definir estrutura. Por
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isso os autores não negam o fato da estrutura social em um dado período histórico ser o meio
capaz de produzir uma sociabilidade, ou seja, criam-se as condições para uma determinada
prática social. Todavia, o que há de especial em sua perspectiva é levar em consideração que
as estruturas sociais somente são possíveis porque há agentes que as constroem.
Ao referenciarem a interligação de projetos Long e Ploeg (2011) são coerentes com a
noção de agência imersa (embedded) em uma rede de atores. Na perspectiva orientada ao ator
o conceito de rede possui um lugar central. As redes, segundo Long (2001) são formadas por
conjuntos de relações e trocas diretas e indiretas (interpessoais, interorganizacionais e
sociotécnicas). Geralmente transcendem os domínios institucionais e unem uma variedade de
arenas sociais. Já as arenas sociais são espaços sociais (não necessariamente físicos) onde
acontecem as disputas entre reivindicações, recursos, sentidos e representações, ou seja, são
espaços de lutas onde os atores acionam seu repertório.
Outro conceito relacionado ao espaço social é o de domínios. Os domínios servem para
identificar como os limites sociais e simbólicos são definidos, precisamente onde se
subscrevem as normatividades, regras ou princípios fundamentais para o ordenamento social.
Os domínios se aproximam ao conceito de cultura, porém não como algo dado, mas como algo
produzido e transformado a partir das experiências dos atores e suas lutas. Ainda, Long (2001)
desenvolve um conceito de campo social. Aqui é importante pontuar o distanciamento da
Escola de
Wageningen dos conceitos de “campo” e “habitus” em Pierre Bourdieu (mesmo que a noção
de arenas sociais possa conter o que Bourdieu chama por lutas de classificação), e uma
aproximação com a teoria do ator-rede745 de Bruno Latour e outros.
Por fim, e tão importante quanto os outros conceitos, temos a noção de interface social.
Uma interface social é definida como ponto de intersecção entre diferentes mundos da vida,
arenas sociais ou níveis de organização social onde são possíveis encontrar as descontinuidades
sociais. As descontinuidades sociais são baseadas em discrepâncias em valores, interesses,
conhecimento e poder (LONG, 2001). Para o autor é justamente nas situações de interfaces
sociais onde são trocados e transformados o conhecimento, produto de diálogo e negociação,

745

Esta aproximação é analisada por Guivant (1997) e Schmitt (2011).
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não raramente em situação de tensão. Esta tensão implica um gerenciamento estratégico de
recursos que permitem, por exemplo, aos agricultores escolher entre alinhar ou distanciar seus
projetos particulares daqueles propagados pelas instituições do estado e pelo agronegócio. Em
outras palavras, os projetos e práticas dos agricultores, agentes do estado e agentes de
agronegócio podem se inter-relacionar de maneiras variadas e é através dessas inter-relações
altamente variáveis entre projetos que a agência se manifesta (LONG e PLOEG, 2011, p.35).
4. A PERSPECTIVA ORIENTADA AO ATOR EM ESTUDOS SOBRE
DESENVOLVIMENTO RURAL
Os debates sobre a revitalização das abordagens teóricas e metodológicas estão no cerne
nos estudos sobre desenvolvimento rural, pois, sem dúvida, a complexidade de interações entre
os atores envolvidos demandam dos pesquisadores, policy makers, entre outros sujeitos
responsáveis pelas abstrações do concreto, uma apurada capacidade de reconhecer
características, como enumera Schmitt (2011): a multilinearidade e multidimensionalidade do
desenvolvimento; a necessidade de aliança analítica entre os quadros locais e os condicionantes
esrtuturais; assim como, o papel das experiências cotidianas, interligadas, ao executar e
transformar as “regras do jogo”.
E aqui nos é fundamental a perspectiva que traz os trabalhos de James Scott. Scott
(2002) disseminou a noção de formas cotidianas de resistência com base no campesinato e
suas formas veladas de enfrentado às condições de subordinação e injustiças. Isto porque, como
exposto anteriormente, Scott mantém um foco nas experiências de vida dos sujeitos, e está
preocupado em traduzir as ações destes sujeitos em períodos em que não há as condições para
mobilização de motins, rebeliões e revoltas, estas as “meninas dos olhos” dos cientistas sociais
e historicistas. Desta forma, seu trabalho se torna caro à perspectiva orientada ao ator pois revela
a partir de dados empíricos como ações do tipo: a sonegação de impostos sobre a produção;
saques aos estoques estatais; deserção militar - são armas que os sujeitos se utilizam em
situações de opressão e injustiça, e possivelmente conseguem alterar a correlação de forças com
ganhos de curto ou longo prazo, dependendo do efeito da ação (SCOTT, 2002).
Neste sentido, Menezes e Malagodi (2011) fazem uma conexão direta com a noção de
luta por autonomia de Ploeg (2008), pois assim como Scott, Ploeg entende que a busca de
autonomia dos camponeses se expressa em formas de resistência individuais e coletivas,
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espontâneas e organizadas, cotidianas ou esporádicas. O que leva Menezes e Malagodi
compreenderem como centrais as noções de autonomia e resistência na construção dos
camponeses como atores sociais.
Assim surge o conceito de estilos de agricultura de Long e Ploeg (2011). Os autores
compreendem os estilos de agricultura como uma luta de classificação, de sentidos, a partir de
uma disputa de poder de reinterpretar as interações com os agentes externos à unidade de
produção. Os autores demarcam que usualmente o Estado e as cadeias do agronegócio criam
esquemas

de

classificação

que

são

transformados

em

projeto

sociopolíticos

e

políticoeconômicos, e assim definem um modus operandi das práticas agrícolas, de interação
entre agricultores, de interação com os mercados e instituições, em tipos ideais de estilos de
agricultura.

No entanto, a realidade, principalmente em espaços heterogêneos como é o da

agricultura familiar, se afasta dos tipos ideais a partir das lógicas e estratégias de cada unidade
familiar de produção.
Por isso, a resposta clássica ao aumento de escala não foi adotada de forma cega pelos
agricultores familiares, e não parece manter seu status de solução para o aumento de renda e
melhoria de vida, como previam os projetos de desenvolvimento rural modernizantes. Como
mencionam Conterato et al (2011):
“Neste sentido, pode-se interpretar a diversidade de modos de fazer agricultura e a
heterogeneidade social que lhe corresponde como sendo diferentes estilos de
agricultura, que podem ser entendidos a partir das necessidades ou possibilidades de os
agricultores organizarem suas relações sociais e produtivas a partir de diferentes lógicas,
intensificando ou extensificando o uso dos recursos produtivos já que, por exemplo, a
disponibilidade de trabalho/mão de obra qualificada é uma característica estratégica
indispensável da necessária base de recursos, que tanto pode se fortalecer como se
debilitar face à intensidade e, fundamentalmente, à quantidade dos vínculos mercantis.”
(CONTERATO et al, 2011, p.81)

O desdobramento dos diversos estilos de agricultura, segundo Ploeg (2008) são os
diferentes graus de mercantilização que os agricultores adotam em sua unidade de produção.
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A partir de uma análise caracteristicamente chayanoviana 746 , Ploeg (2008) propõem que a
equação entre a utilização de produtos (seja insumos, seja alimentos) oriundos da própria
unidade de produção (valor de uso) e os insumos adquiridos no mercado e vendidos ao mercado
(valor de troca) sugere diferentes estratégias de relação com o mercado, e consequentemente,
com o processo social de mercantilização. Esta perspectiva nos ajuda a abandonar o
determinismo econômico que interpreta a mercantilização do campesinato como um “adeus”
ao modo de produção camponês. Tampouco Ploeg compreende o modo camponês como uma
aversão ao mercado. Pelo contrário, para Ploeg (2008, p.43-46), dialogando com Long e a Nova
Sociologia Econômica747, os camponeses são agentes ativos no processo de mercantilização
mesmo em condições hostis, e utilizam seu repertório cultural, por exemplo, na tomada de
decisão entre a expansão ou retração de suas relações mercantis, tendendo a obter sempre mais
autonomia e autocontrole.
Outra perspectiva de pesquisa elaborada a partir dos atores é a abordagem à produção
de novidades (novelty production approach). Oliveira et al (2011) contribuem com o debate
sobre a geração de conhecimento e inovações na agricultura que reinterpretam os modelos de
desenvolvimento do projeto de modernização. Nestes casos, os autores ressaltam que a
produção de novidades não é um processo inédito na agricultura, mas que sob a luz das técnicas
modernas, são depreciadas e até vistas como um obstáculo na adoção da tecnologia ideal. Os
autores interpretam que nestes contextos as novidades podem ser consideradas como “fugas de
rotas ou quebra nas regras e rotinas do padrão modernizantes” (ibidem p.110). Além de
resolverem problemas práticos, a produção de novidades gera nichos 748 , de mercado ou
tecnológicos, isto é, representam em nível local, alternativas às pressões de mercado
dominantes. Não obstante, o debate sobre a produção de novidades carrega em si o
reconhecimento dos saberes locais e tradicionais, sem, ao mesmo tempo, desconsiderar o papel
746

Alexander Chayanov, agrônomo e economista russo, empreendeu uma série de pesquisas com o campesinato
durante a transição entre a Rússia feudal e a URSS. Para maiores esclarecimentos sugerimos o livro Chayanov e
o Campesinato, organizado por Horácio Martins de Carvalho, São Paulo: Expressão Popular, 2014.
747

Segundo Conterato et al (2011) a Nova Sociologia Econômica (NSE) se estabelece como uma corrente
aglutinadora de teorias não standards de discussão sobre mercados e mercantilização.
748
Segundo Oliveira et al (2011) nichos de mercado representam um ambiente que permite às novidades
obterem vantagens competitivas frente a concorrência. Já nichos tecnológicos se referem à um contexto
institucional, normativo e financeiro, que facilita a experimentação e a implementação de novidades.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

da produção de conhecimento científico e das inovações oriundas das organizações
comprometidas com o projeto de modernização.
Enfim, a perspectiva orientada aos atores introduz o camponês, o colono, o assentado
da reforma agrária, o caiçara e o quilombola, como um ator de desenvolvimento rural com o
mesmo status que o mercado ou o Estado, pois estes sujeitos são dotados de agência, mesmo
em situações de sujeição. No entanto, em que medida este corpo teórico-metodológico pode
nos ajudar a responder questões de pesquisa no âmbito de Meio Ambiente e Desenvolvimento?
É o que iremos tratar a seguir.
5. LIMITES E POSSIBILIDADES DA PERSPECTIVA ORIENTADA AO ATOR EM
PESQUISA SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
No prefácio de Introdução, Norman Long (1982) prepara seu leitor para os possíveis
débitos do seu trabalho para com algumas áreas do conhecimento e possíveis anseios não
resolvidos. Particularmente, o autor delimita seu trabalho a um exame rigoroso da produção
intelectual do campo da sociologia e antropologia, e que marginalmente abordaria questões do
campo da economia, política e geografia. O autor está ciente da importância de se desenvolver
um trabalho em cooperação. Mesmo assim, acredita que, a sociologia, em especial, tenha uma
contribuição fundamental à temática do desenvolvimento e espera que uma ampla gama de
profissionais tenha interesse por sua perspectiva.
Todavia, Guivant (1997) e Deponti (2007) levam em consideração que a dimensão
ambiental do desenvolvimento, assim como, o desenvolvimento sustentável, seriam uma das
restrições possíveis a ser levantada sobre a perspectiva orientada ao ator. De fato, são dimensões
pouco (ou nada) tratadas nos trabalhos em que Norman Long delimita o corpo conceitual de
sua perspectiva. No entanto, não há, a princípio, barreiras que tornem sua sociologia do
desenvolvimento intransponível à dimensão ambiental. Sobretudo o ângulo de pesquisa dos
trabalhos de van der Ploeg tem contribuído para inserção da natureza enquanto fator ao
desenvolvimento rural de agricultores familiares. Mas é notório a fecundidade que a perspectiva
orientada ao ator encontrou no âmbito de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O
amadurecimento desta produção se dá na publicação do livro Os atores do desenvolvimento
rural, em 2011, organizados por Sergio Schneider e Marcio Gazolla, e seus capítulos em grande
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medida orientaram nosso trabalho até o momento. Ao nos aproximarmos das pesquisas
empíricas que reivindicaram a perspectiva orientada ao ator e/ou seus conceitos é possível
levantar algumas congruências.
Há, em primeiro lugar, um elemento agregador de alguns trabalhos do PGDR, a
utilização do conceito de estilos de agricultura para abstração dos processos de modernização
e mercantilização da agricultura familiar. Este conceito, contribuiu para compreensão de como
a mercantilização foi um processo de forte alteração das práticas sociais e culturais das
comunidades rurais pesquisadas, porém de forma heterogênea, ou seja, a modernização dos
sistemas de produção acompanhado pela ampla inserção do mercado produziu diferentes estilos
de agricultura (NIEDERLE, 2007; CONTERATO, 2008). Quando levado o agroecossistema
em consideração, Neske (2009) notou ainda uma forte relação entre os diferentes estilos de
agricultura dos pecuaristas estarem mais condicionados pelos intercâmbios com a natureza, do
que com as relações estabelecidas com o mercado.
Outros conceitos derivados da perspectiva orientada ao ator ganharam a cena quando
pesquisados agricultores em conversão para o sistema ecológico. Por exemplo os trabalhos de
Marques (2009), Medeiros (2011), Muniz (2011) e Cardoso (2012), articulam a aprendizagem
e a prática da agricultura ecológica a partir do conceito de produção de novidades, em função
da própria característica de hibridação dos saberes tradicionais e o científico em diálogo com o
agroecossistema. O que nos leva a outro conceito presente nos materiais analisados, em especial
nos trabalhos de Marques (2009), Muniz (2011) e Luz (2012), o de co-produção. Ainda, o
trabalho de Luz (2012) é ilustrativo ao equacionar como o sentido de resistência camponesa
não é estático, mas se dá produzindo novidades e em co-produção com a natureza.
O conceito de co-produção sofre forte influência dos trabalhos do mexicano Vitor M.
Toledo e do espanhol Manuel González de Molina, os quais defendem a noção da existência de
um metabolismo social com a natureza749. Para Ploeg (2008, p.40-41), a co-produção é um dos
pilares conceituais mais importantes do campesinato, pois parte da compreensão de que o
processo de produção camponês é um processo de mútua transformação entre o homem e a
natureza. Toledo (1993) acredita que essa “natureza dupla” da produção rural deve ser levada

749

Um maior detalhamento consta em González de Molina, M., Toledo, V. The Social Metabolism. A
SocioEcological Theory of Historical Change. New York: Springer International Publishing, 2014.
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em conta ao formular um esquema interpretativo da unidade de produção camponesa. Em os
Camponeses e a arte da agricultura Ploeg (2016) explica que a unidade de produção
camponesa opera um balanço (ou um equilíbrio, como coloca o autor) entre pessoas e natureza,
que se altera tanto a partir das estratégias produtivas e reprodutivas da família camponesa,
quanto se altera ao longo da história, haja visto a grande ruptura causada pela modernização
agrícola e a tendência de recampesinação, por exemplo, daqueles sob a influência do
movimento agroecológico (Ploeg, 2016, p.66-67)
Presente também nos trabalhos anteriores, e com evidência no trabalho de Deponti
(2010), é o conceito de interface social. O que permitiu a autora investigar as ações de extensão
para o desenvolvimento a partir dos processos de negociação, onde os atores apresentam
margem de manobra e ajustes de projetos, assumindo a noção de formas cotidianas de
resistência para interpretar as situações de subordinação e submissão estratégica.
Se por um lado as pesquisas do PGDR nos revelam um potencial de abordagem à
dimensão ambiental a partir da perspectiva orientada ao ator, por outro, nota-se alguns desafios
possíveis. Abordaremos primeiramente as questões sobre o espaço social. Carneiro (2012) nos
explica o desenvolvimento teórico-metodológico das teorias orientadas ao ator que possuem
tanto maior afinidade com a noção de arena social como se distanciam da noção de campo (e
por consequência de habitus) de Pierre Bourdieu. Para Long (2001), a noção de campo de
Bourdieu adotaria uma visão mais estrutural do que o autor objetivava desenvolver, e aí
estariam a importância de outros dois conceitos adicionais: os domínios e as arenas. Seriam nas
arenas onde os atores se encontram (não necessariamente face a face), disputam discursos,
recursos, expõem e resolvem problemas (LONG, 2001, p.59).
É justamente sobre o sentido em que se emprega o conceito de estrutura em que a
perspectiva orientada ao ator recebe suas maiores críticas (DEPONTI, 2007; LONG & PLOEG,
2011; CARNEIRO, 2012; GONZALEZ et al, 2014). Mesmo que Long (1982, 1990 e 2001)
expresse em diferentes momentos a importância de se levar em consideração os condicionantes
histórico-estruturais, o quadro analítico da perspectiva orientada ao ator não deixa de se centrar
nas questões microssociais. Não por acaso Long e Ploeg (2011) reconstituem o conceito de
estrutura muito apoiados na teoria da estruturação de Giddens, com uma forte importância ao
conceito de agência.
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Sob este aspecto Carneiro (2012) pontua:
“Esse viés interacionista do conceito de estrutura de Long e seus colegas talvez possa
ser justificado pelo tipo de objeto de estudo abordado (transmissão de conhecimentos,
interação camponeses x técnicos, relação dos camponeses com o mercado), mas é de
difícil sustentação quando pensamos em situações de desenvolvimento que envolvem o
deslocamento forçado de pessoas para a construção de hidrelétricas (Castro, 1989;
Magalhães, 1991), para bases militares (Souza Filho, 2009) ou outros tipos de grandes
projetos industriais (Vainer & Araújo, 1992).” (CARNEIRO, 2012, p.142)

Por outro lado, os autores da Escola de Wageningan nos fazem questionar: em que
medida o crescimento, nas últimas três décadas, de assentamentos de reforma agrária e
titulações de terras indígenas e de povos e comunidades tradicionais, somados a resistência e
obstinação dos pequenos agricultores familiares permanecerem no campo – mesmo que muito
aquém de conquistarmos justiça social – aglutinam atores capazes de construir as estruturas
sociais e conformar uma correlação de forças na disputa por projetos de desenvolvimento? São
estas questões que norteiam nosso espírito de investigação.
6. À GUISA DE CONCLUSÃO
Para Raynaut (2018), ao abordar analiticamente situações de desenvolvimento, não há
mais lugar para abordagens simplistas, interpretações lineares e determinísticas, “a questão tem
que ser abordada através de modelos analíticos complexos, (...), onde se combinam as restrições
naturais, as forças do mercado, as práticas técnicas e as relações sociais e/ou simbólicas. ”
(RAYNAUT, 2018, p.339). É sob este aspecto em que Corona e Almeida (2014) sugerem o
conceito de reprodução socioambiental, como forma de abarcar criticamente os modelos de
desenvolvimento hegemônicos, onde a ideia de reprodução procura retratar “o fato de as
questões sociais estarem imbricadas com as ambientais” (CORONA e ALMEIDA, 2014, p.36).
Neste sentido, concordamos com Zanoni et al (2000) e Brandenburg et al (2004) sobre a
necessidade de se levar em conta a dimensão ambiental em espaços rurais, como dimensão
intrínseca às lógicas produtivas e reprodutivas.
A partir do exposto, nota-se que ao longo do trabalho foram levantadas algumas
questões limitantes que nos exige uma constante vigilância, sobretudo, relativo a capacidade
do arcabouço teórico-metodológico da perspectiva orientada ao ator nos permitir abstrair os
condicionantes estruturais e espaciais (soma-se a natureza); assim como, sobre a capacidade da
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POA em dialogar com a interdisciplinaridade e a complexidade dos fenômenos
socioambientais.
Contudo, também foi possível evidenciar algumas possibilidades. Em nossa
interpretação sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito do PGDR sob a perspectiva orientada
ao ator, apesar de nem sempre abordarem a dimensão ambiental, mostraram uma ampla gama
analítica para o desenvolvimento rural. Notadamente, os materiais revisitados que empregam
as noções de produção de novidades e resistência camponesa o fazem a partir dos agricultores
familiares em conexão com ambiente natural, sobretudo os materiais que utilizam o conceito
de co-produção.
Em nosso caso específico de pesquisa, a perspectiva orientada ao ator possui um valor
heurístico em função de objetivarmos identificar e descrever o conjunto de estratégias de
reprodução socioambiental dos agricultores familiares na inter-relação com os agentes externos
de desenvolvimento rural. Neste sentido, concordamos ser fundamental interpretar os sujeitos
foco de desenvolvimento como atores, imersos em contradições, capazes, hábeis e criativos,
que transformam práticas e conhecimentos em sua relação com outros atores (os pesquisadores,
por exemplo) e com a natureza. Isto porque, este trabalho divide com os autores da Escola de
Wageningan a preocupação em enfrentar as velhas dicotomias ou dualismos da teorização
social. Desafio este deveras complicado, ou como coloca Carneiro (2012, p.19) “Afinal de
contas, que tema mais espinhoso para enfrentar o debate sobre a articulação entre ação e
estrutura, acerca das relações entre dimensões macro e micro da vida social que o das operações
de desenvolvimento? ”. Quiçá por isto é tão excitante.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRANDENBURG, A.; FERREIRA, A. D. D.; SANTOS, L. J. C. Dimensões socioambientais
do rural contemporâneo. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 10, p. 119-125, 2004.
CARDOSO, M.A. Agrofloresta como ferramenta de autonomia: a percepção do agricultor
familiar de base ecológica. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural), Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.
2012.
CARNEIRO, S. Práticas, discursos e arenas: Notas sobre a socioantropologia do
desenvolvimento. Sociologia & Antropologia, 2 (4): 129–158, 2012.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

CONTERATO, Marcelo Antonio. Dinâmicas regionais do desenvolvimento rural e estilos
de agricultura familiar: uma análise a partir do Rio Grande do Sul. Tese (Doutorado em
Desenvolvimento Rural), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Faculdade
de Ciências Econômicas da UFRGS. 2008.
CONTERATO, M. A., NIEDERLE, P. A., RADOMSKY, G., & SCHNEIDER, S.
Mercantilização e mercados: a construção da diversidade da agricultura na ruralidade
contemporânea. In SCHNEIDER, S; GAZOLLA, M. (org). Os atores do desenvolvimento
rural, perspectivas teóricas e práticas sociais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 67-90,
2011.
CORONA, H. M. P.; ALMEIDA, J. P. de. Teorias críticas, desenvolvimento e reprodução
socioambiental: limites e possibilidades. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 29, p. 25-38,
abr. 2014
DEPONTI, C.M. Desmistificando a intervenção para o desenvolvimento à luz da perspectiva
orientada ao ator. In: VII Congresso Brasileiro de Sistemas de Produção. Fortaleza, Anais...
Fortaleza: VII Congresso Brasileiro de Sistemas de Produção. 2007.
DEPONTI, C.M. Intervenção para o desenvolvimento rural: o caso da extensão rural
pública do Rio Grande do Sul. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural), Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.
2010.
FLORIANI, D.; BRANDENBURG, A.; FERREIRA, A. D. D.; TEIXEIRA, C.; MENDONÇA,
F. D. A.; LIMA, J. D. S.; ANDRIGUETTO FILHO, J. M.; KNECHTEL, M. R. & LANA, P.
D. C. Construção interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e
Desenvolvimento da UFPR. In: PHILIPPI JR, A.; SILVA NETO, A. J. (eds.)
Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia & inovação, Barueri, SP: Manole. p. 342-425,
2011.
FRANK, André Gunder. El desarrollodelsubdesarrollo. Pensamiento Crítico, Habana, nº 7,
agosto de 1967.
FURTADO, Celso. O subdesenvolvimento revisitado. Economia e Sociedade, v. 1, n. 1, p.
519, 1992.
GOODMAN, D. E.; SORJ, B.; WILKINSON, J. Agroindústria, políticas públicas e estruturas
sociais rurais: análises recentes sobre a agricultura brasileira. Revista de Economia Política,
v. 5, n. 4, p. 31-55, 1985.
GRAZIANO DA SILVA, J. A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e
trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

GONZÁLEZ, S. R.; PEREIRA, V. C.; DAL SOLGIO, Fábio K. A Perspectiva Orientada ao
Ator em estudos sobre Desenvolvimento Rural Perspectivas Rurales. Nueva época, Año 13,
N° 25, 2014.
GUIVANT, J. Heterogeneidade de conhecimentos no desenvolvimento rural sustentável.
Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, 14 (3): 411-446, 1997.
LONG, N. Introdução à Sociologia do Desenvolvimento Rural. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
_______. From Paradigm Lost to Paradigm Regained? The Case for an Actor-Oriented
Sociology of Development. European Review of Latin American and Caribbean Studies,
no. 49, 1990, p.3-24. www.jstor.org/stable/25675467
_______. Development sociology: actor perspectives. London: Routledge, 2001. Disponível
em
https://we.riseup.net/assets/378494/Norman+LongDevelopment+Sociology+Actor+Perspectives+%282001%29.pdf Acesso: 13 jun 2019
_______.; PLOEG, J. D. van der. Heterogeneidade, ator e estrutura: para a reconstituição do
conceito de estrutura. In: SCHNEIDER, S; GAZOLLA, M. (org.). Os atores do
desenvolvimento rural, perspectivas teóricas e práticas sociais. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, p. 21-48, 2011.
LUZ, M. Carijos e barbaquás no Rio Grande do Sul: resistência camponesa e conservação
ambiental no âmbito da fabricação artesanal de erva-mate. Dissertação (Mestrado em
Desenvolvimento Rural), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Faculdade
de Ciências Econômicas da UFRGS. 2012
MARQUES, F. Velhos conhecimentos, novos desenvolvimentos: transições no regime
socioténico da agricultura. A produção de novidades entre agricultores produtores de
plantas medicinais no sul do Brasil. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural), Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.
2009.
MEDEIROS, M. Diversidade de saberes em situações de interface: A emergência da
agricultura de base ecológica entre agricultores familiares no sul do rio grande do sul.
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural) de Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS .2011.
MENEZES, M.; MALAGODI, E. Os camponeses como atores sociais: a perspectiva da
autonomia e da resistência. In: SCHNEIDER, S; GAZOLLA, M. (org). Os atores do
desenvolvimento rural, perspectivas teóricas e práticas sociais. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, p. 49-66, 2011.
MUNIZ, M. F. Percepção de agricultores e a agrobiodiversidade em quintais no rio grande
do sul: expressões da luta por autonomia camponesa. Dissertação (Mestrado em

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Desenvolvimento Rural) de Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural,
Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. 2011.
NESKE, Márcio Zamboni. Estilos de agricultura e dinâmicas locais de desenvolvimento
rural: o caso da pecuária familiar no território Alto Camaquã do Rio Grande do Sul.
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural) de Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS 2009.
NIEDERLE, Paulo André. Mercantilização, estilos de agricultura e estratégias
reprodutivas dos agricultores familiares de Salvador das Missões, RS. Dissertação
(Mestrado em Desenvolvimento Rural) de Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Rural, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. 2007.
NIEDERLE, Paulo André, et al. Estado, desenvolvimento e neodesenvolvimentismo."
Introdução às teorias do desenvolvimento In: NIEDERLE, Paulo André; RADOMSKY,
Guilherme Francisco Waterloo (Orgs.). Introdução às teorias do desenvolvimento. Porto
Alegre: Ed. da UFRGS, 2016.
OLIVEIRA, D.; GAZOLLA, M.; CARVALHO, C. D.; SCHNEIDER, S. A produção de
novidades: como os agricultores fazem para fazer diferente. In: SCHNEIDER, S; GAZOLLA,
M. (org). Os atores do desenvolvimento rural, perspectivas teóricas e práticas sociais.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 91-113, 2011.
PLOEG, J. D. van der. Camponeses e Impérios Alimentares. Lutas por autonomia e
sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
_______. Camponeses e a arte da agricultura: um manifesto Chayanoviano. São Paulo/Porto
Alegre: Editora Unesp/Editora da UFRGS, 2016.
RADOMSKY, Guilherme Francisco Waterloo. Redes sociais de reciprocidade e de trabalho:
as bases histórico-sociais do desenvolvimento na Serra Gaúcha. Dissertação (Mestrado em
Desenvolvimento Rural) de Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural,
Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. 2006.
RAYNAUT, Claude. O desenvolvimento e as lógicas da mudança: a necessidade de uma
abordagem holística. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 47, 2018.
SCHMITT, C. Redes, atores e desenvolvimento rural: perspectivas na construção de uma
abordagem relacional. Sociologias, Porto Alegre, 13 (27), p.82-112. 2011.
SCOTT, James C. Formas cotidianas da resistência camponesa. Revista Raízes, v. 21, n. 1, p.
10-31, 2002.
SCHNEIDER, Sergio. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contexto e as questões
em debate. Brazilian Journal of Political Economy, v. 30, n. 3, p. 511-531, 2010.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

__________; GAZOLLA, M. Os atores entram em cena. In: SCHNEIDER, S; GAZOLLA, M.
(org). Os atores do desenvolvimento rural, perspectivas teóricas e práticas sociais. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, p. 11-17, 2011.
TOLEDO, V. M. La racionalidad ecológica de la producción campesina. In: SEVILLA
GUZMAN, E.; GONZALEZ DE MOLINA, M. Ecología, campesinado e historia. Madrid:
Las Ediciones de la Piqueta. 1993.
ZANONI, M. M., FERREIRA, A. D., MIGUEL, L. D. A., FLORIANI, D., CANALI, N., &
RAYNAUT, C. Preservação da natureza e desenvolvimento rural: dilemas e estratégias dos
agricultores familiares em Áreas de Proteção Ambiental. Desenvolvimento e Meio ambiente,
n. 2. p. 39-55, jul./dez. 2000.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

ANÁLISE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FEIRA SLOW FOOD NO
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
ANALYSIS FOR THE IMPLEMENTATION OF A SLOW FOOD FAIR IN THE CITY
OF FOZ DO IGUAÇU
Micaela Saxa La Falce750
Carlos Laércio Wrasse2
Marcio Becker751
Neron Alípio C. Berghauser752

GT 07 – Segurança e Soberania Alimentar; Cultura Alimentar: Interfaces nos
Contextos Rurais e Urbanos

Resumo
O Slow Food é um movimento social global que busca promover o direito ao prazer da
alimentação, com alimentos produzidos regionalmente e eticamente que respeite tanto o meio
ambiente quanto as pessoas responsáveis pela sua produção. O movimento realiza e utiliza de
eventos, como festivais gastronômicos e mercados de agricultores, para promover sua filosofia
e disseminar conhecimentos. Neste sentido, este trabalho tem como proposta a criação de uma
feira no município de Foz do Iguaçu, um ambiente que possa fornecer alimentos frescos,
orgânicos e artesanais, ainda que com a filosofia Slow Food aplicada. Para análise do mercado
atual, foram levantados dados com relação aos agricultores locais agroecológicos por meio de
entrevistas semiestruturadas e visitas em feiras já existentes da cidade. Utilizou-se a ferramenta
estratégica SWOT para análise do ambiente de acordo com a proposta, e como resultados
observou-se a viabilidade de implementação da feira. A natureza da pesquisa proposta é
aplicada, tem sua abordagem qualitativa sendo exploratória e descritiva com relação ao objetivo
e o procedimento utilizado de característica documental e de survey. Os resultados mostraram
ser esta oportunidade significativa e emergente a ser aproveitada em razão das características
do negócio, e da cidade estudada.
Palavras-chave: Slow Food. Movimento social. Feira. Alimento saudável.
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Abstract
Slow Food is a global social movement that seeks to promote the right to food pleasure with
regionally and ethically produced food that respects both the environment and the people
responsible for its production. The movement makes and uses events, such as gastronomic
festivals and farmers' markets, to promote its philosophy and disseminate knowledge. In this
sense, this work has as its proposal the creation of a fair in the municipality of Foz do Iguaçu,
an environment that can provide fresh, organic and handmade food, although with the
philosophy Slow Food applied. For the analysis of the current market, data were collected
regarding local agroecological farmers through semi-structured interviews and visits to
already existing fairs in the city. The SWOT strategic tool was used to analyze the environment
according to the proposal, and as a result, the feasibility of implementing the fair was observed.
The nature of the proposed research is applied, its qualitative approach being exploratory and
descriptive in relation to the objective and the procedure used of documentary and survey
characteristics. The results proved to be this significant and emerging opportunity to be availed
due to the characteristics of the business, and the city studied.
Keywords: Slow Food. Social movement. Fair. Healthy food

1. INTRODUÇÃO
Comer é um ato agrícola, ecológico e, além de tudo, um ato político. Ao incorporarmos
na nossa alimentação cotidiana alimentos orgânicos ou alimentos provenientes da agricultura
familiar, estamos nos posicionando a favor de um determinado sistema de produção. O consumo
de alimentos saudáveis apoia a justiça social, a valorização do produtor familiar, o emprego no
campo, a independência no que se refere ao cultivo das sementes, a regularização fundiária e a
sustentabilidade ambiental (VICTORIA, 2017).
Atualmente, acredita-se que uma perspectiva mais ética vem se expandindo entre a
sociedade civil em geral, por meio de escolhas mais conscientes durante seu dia. Estudos
apontam que os brasileiros estão buscando consumir produtos mais frescos e ricos
nutricionalmente. De acordo com um levantamento feito pela Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp, 2018), oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para
ter uma alimentação saudável, e 71% dos entrevistados apontam que preferem esses tipos de
produtos mesmo que tenham que pagar mais caro por eles.
Neste sentido, surge um movimento denominado Slow Food, o qual luta pela
centralidade do alimento. O Slow Food propõe-se ir contra o que considera um processo de
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racionalização e padronização alimentar, baseada na busca pela produtividade a qualquer custo,
principalmente quanto resulta na perda da naturalidade e do sabor do alimento. O movimento
visa o resgate de produtos alimentares classificados como “bons”, provenientes de processo
“justos” e “limpos”, por meio de propostas e movimentos sociais que defendem a lógica do
comércio justo, da economia solidária e da alimentação orgânica (OLIVEIRA, 2014).
Estas são características que refletem na comercialização das feiras, um comércio que
sobrevive mesmo com o advento da modernidade. A sua diversidade demonstra seu valor
enquanto lugar de troca de saberes, da comercialização de diversos produtos que simboliza toda
a cultura popular, imprimindo-lhes significados e indo além quanto ao seu papel econômico
(JESUS; DARMARCÊ, 2016). Ressalta-se a principal ideia do movimento que é trazer para
próximo do consumidor um alimento tradicional e direto do produtor. O Slow Food também se
afirma como um meio de educação às pessoas, como dito por Petrini et al (2016, p. 21) “educar
significa fazer futuro”, e não existe mudanças de comportamento ou cultura sem a educação
como parte suplementar da mudança.
Considerando-se a importância do alimento, bem como a filosofia Slow Food perante
este momento, torna-se importante as pessoas conhecerem práticas que podem ser readaptadas
com relação à comida e como ela chega à mesa. Portanto, este trabalho tem como objetivo
estudar a possibilidade de mercado no município de Foz do Iguaçu, a fim de trazer este
movimento e seus princípios por meio de uma feira livre, que possa fornecer alimentos frescos
e orgânicos de agricultores locais, comidas típicas culturais, e que o ambiente também possa
servir de encontro pela diversidade, resistência e reciprocidade. Uma maneira discreta de se
orientar e ampliar conhecimento com relação às práticas alimentares do ser humano,
promovendo mais oportunidades de desenvolvimento social.
Para melhor compreensão do ambiente em estudo, utilizou-se a ferramenta SWOT
conforme informações adquiridas durante a pesquisa, de acordo com a proposta de criar uma
feira Slow Food com tais especificidades.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Movimento Slow Food
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Fundado por Carlo Petrini em 1986, o movimento social Slow Food tornou-se uma
associação internacional sem fins lucrativos em 1989, por meio dos conhecimentos
gastronômicos relacionados à política, a agricultura e ao meio ambiente, o movimento tornouse
então uma voz ativa na agricultura e na ecologia que hoje contempla cerca de 100.000 membros
em mais de 150 países. O seu princípio básico é o direito ao prazer da alimentação com
consciência e responsabilidade, as atividades da associação visam defender a biodiversidade na
cadeia de distribuição alimentar e difundir a educação do gosto. O Slow Food opõe-se à
tendência de padronização do alimento no mundo, e defende a necessidade de que os
consumidores sejam bem informados, pois tendo informação sobre como o alimento é
produzido e apoiando efetivamente esse sistema, tornam-se parceiros no processo de produção,
tornando-se coprodutores (SLOW FOOD BRASIL, 2007).
Petrini (2009) propõe com o movimento que o alimento deve ser “Bom, Limpo e Justo”,
bom para o paladar e para a mente, limpo na medida em que é sustentável para o planeta e seus
ecossistemas, e justo referindo-se à justiça social, respeitando os trabalhadores, à ruralidade, à
vida no campo. A incorporação desses conceitos visa em uma outra concepção sobre a
qualidade, na qual o produto passa a ter valores “éticos”, “ambientais” e “de bom gosto”,
refletindo na transformação e na proposta de um novo desenvolvimento rural (OLIVEIRA,
2014).
Honoré (2005) ressalta que os membros do Slow Food não são contra a globalização,
mesmo que valorize as diferenças regionais, é reconhecido que a abertura de novos mercados é
uma condição básica para a sobrevivência de pequenos produtores regionais. O que eles
propõem é uma globalização virtuosa, que respeite o tamanho e as diferenças de cada um.
Conforme dito por Bommel e Spicer (2015), o Slow Food é um movimento importante
que tem desafiado o aparente domínio do fast food em muitos países do mundo. Não só fez isso
estabelecendo um novo nicho de mercado e uma série de instituições que apoiam os pequenos
agricultores, como também aos gourmets aventureiros, articulando um novo conjunto de ideias
em torno dos alimentos, desenvolvendo novas experiencias sobre como podem ser consumidos
e produzidos e, talvez o mais importante, forjou novas conexões entre uma serie de diferentes
partes interessadas em alimentos.
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O movimento representa a união entre a ética e o prazer da alimentação em uma palavra;
ecogastronomia, uma atitude capaz de combinar o respeito e o interesse da cultura gastronômica
com o apoio para aqueles que resistem em defender os alimentos e a biodiversidade agrícola no
mundo (SLOW FOOD BRASIL, 2007).
2.2 Feiras Livres
Tratando-se de feiras, não se pode deixar de falar de cultura. Para Araújo (2006, p.99),
a feira é como um patrimônio cultural, descrita da seguinte forma:
Consideramos a feira como um depositório de valores,
expressões, tradições, transformações que ressignificam a todo
instante a memória dos que frequentam, na tentativa de
representar suas identidades, mesmo que de caráter múltiplo,
variado, mas, sobretudo vista do âmbito da singularidade,
enquanto identidade social, descrita através da memória coletiva.
Segundo Jesus e Damarcê (2016), a feira abrange um comércio diferenciado no que se
refere ao vínculo entre comerciantes e fregueses. Ocorre a reciprocidade que provém das
múltiplas interações existentes no ato da compra de determinado produto, estabelecendo assim
um modo peculiar de comercializar, satisfazendo não apenas ao consumidor. Essa
comercialização pulsante das feiras aquece um comércio que sobrevive mesmo com o advento
da modernidade e são a maior e mais completa representação de mercado.
A eficiência econômica dos atores que constituem a feira se efetiva no gerenciamento e
manutenção dos empreendimentos cooperativos ali existentes, formando a identidade de
feirante e freguês (JESUS; DAMARCÊ, 2016). Em que, conforme Singer (2000) constitui-se
na economia de comunhão – aquela que segue o caminho da cooperatividade, da eficiência
sistêmica em vez da eficiência apenas individual.
É valido ressaltar a concepção de Bourdieu (1989), que qualifica as feiras como um local
de relação social, um espaço de trocas de saberes e de hábitos culturais, onde os envolvidos
enriquecem o seu capital cultural, por meio de trocas, aprendizagens e obtenção de novos
saberes e experiências vividas pelos outros.
Chaves (2011) salienta que no Brasil, as feiras surgiram desde a época da colonização
portuguesa, se consolidando como uma das mais antigas e tradicionais formas de comércio, lazer, e
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sobretudo, como centro de sociabilidade das cidades. Apesar dos tempos modernos elas não
desapareceram, apresentando, ainda, suas funcionalidades em diversas ruas nas cidades, representando
sua forma democrática, onde todos são iguais e tratados com a mesma atenção e respeito (AZEVEDO;
ALVES, 2010)

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Após um estudo bibliográfico sobre o Slow Food, fez se necessário levantar dados com
relação a região em estudo, para isso, utilizou-se do procedimento técnico survey para coleta de
informações e pesquisa de campo. A natureza da pesquisa é aplicada, tem sua abordagem
qualitativa, sendo exploratória e descritiva quanto ao objetivo.
As técnicas de coleta de dados utilizadas para a pesquisa foram entrevistas e observação
in loco, sendo o grupo participativo os agricultores agroecológicos da região. Para as entrevistas
foram elaboradas questões referentes à sua produção, capacidade produtiva, canais de vendas e
se sentiam alguma dificuldade com relação ao seu trabalho, mencionava também sobre o Slow
Food e se possuíam conhecimento do movimento. Reconhecendo a natureza contingente de
entrevistas semiestruturadas, no qual imprevistos possam surgir, o protocolo de perguntas foi
elaborado de forma que a redação e a ordem das questões pudessem ser alteradas, se adequando
à situação e ao indivíduo em particular. Durante todo o trabalho, 15 produtores agroecológicos
foram entrevistados.
Para realização das entrevistas foram selecionadas 5 feiras do município, sendo elas:
Feira Agroecológica do Gramadão; Feira Agroecológica da UNILA; Feira Agroecológica do
TTU; Feirinha da JK; Feirinha Soul Orgânico. A seleção foi realizada de acordo com o histórico,
propósitos e diferenciais presentes em cada projeto. A observação foi outra técnica utilizada
devido a oportunidade em visitar as feiras locais, possibilitando análise das condições de
trabalho provenientes dos produtores, interesses por parte dos consumidores e, ainda, aspectos
culturais e sociais envolvidos.
Utilizou-se a ferramenta SWOT para detalhamento das respostas adquiridas nas
entrevistas. O SWOT é uma ferramenta de gestão, utilizada normalmente na elaboração de um
planejamento estratégico, a sigla é originada das palavras strengths (forças), weaknesses
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(fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças), resume-se em eliminar os
pontos fracos em áreas nas quais há riscos e fortalecer os pontos fortes nas áreas em que se
identificam oportunidades. Para o trabalho em questão, utilizou-se o modelo de matriz
apresentada por Medeiros (2016).

4. RESULTADOS
Os resultados apresentados neste capítulo representam os dados coletados na pesquisa
aplicada junto aos feirantes. Portanto levantou-se as principais características desses atores no
que se refere a produtores, produtos, ambiente e público atendido, conforme apresentado no
Quadro 01.

4.1 Caracterização das Feiras Visitadas
Produtores

Produtos

Ambiente

Público

Cerca de 12
produtores da
Rede Ecovida
Feira
de Foz do
Agroecológica Iguaçu e região,
do Gramadão como São
Miguel e Santa
Terezinha

Cultivos agroecológicos,
pães, produtos coloniais
como queijo artesanal,
salames e conservas,
incluindo também doces,
rapadura, mel e favo

O Gramadão já é um
ambiente recreativo na
cidade, onde famílias e
amigos se encontram para
fazer piqueniques e
passarem a tarde, portanto a
feirinha traz o sentimento
familiar e recreativo

Cerca de 700 a 800
pessoas passeiam pela
feirinha, maioria
famílias e crianças

Conta com 3
produtores da
Rede Ecovida,
Feira
comunidade
Agroecológica
acadêmica,
da UNILA
artesões,
artistas e
músicos

Cultivos agroecológicos,
produtos coloniais, artesanais
e naturais, tanto de beleza,
decoração, conservas, óleos
essenciais e aromatizantes,
possui também brechó de
roupas e feirinha de livros.
Além de uma grande
variedade de comidas
vegetarianas e veganas

A feirinha ocorre no
corredor de entrada da
universidade, ambiente
aberto com muitas cores e
música, oficinas,
intervenções artísticas e
culturais. Quem não circula
pela feirinha, está na grama
com uma canga estendida e
com grupos de amigos

Possui cerca de 100 a
200 pessoas circulando,
fluxo menor devido ao
local ser afastado da
cidade, mas em geral
são estudantes,
professores, famílias e
comunidade do bairro

Cultivos, pães, produtos
culturais e coloniais, como
queijo artesanal, salames,
chipa, empanadas, cachaças e
conservas. Além do
tradicional café e pastel de
feira

Fluxo maior devido à
localização no Centro e
Feira popular da cidade,
por ser referência na
ambiente aberto, na rua,
cidade, cerca de 2.000
possui edições especiais em
pessoas, conta com
datas comemorativas
turistas e a comunidade
em geral

Feirinha da
JK

Cerca de 60
produtores e
expositores de
Foz do Iguaçu e
municípios
vizinhos

Continua
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Feirinha Soul
Orgânico

Expositores,
cozinheiros e
cerca de 5
produtores
locais

Pescadores e
cerca de 30
produtores de
Feira
Foz do Iguaçu e
Agroecológica
região, como
do TTU
Marechal,
Medianeira e
Santa Terezinha

Cultivos orgânicos, pães de
fermentação natural, queijos
artesanais, vinhos orgânicos,
plantas ornamentais, produtos
naturais e veganos, azeites,
drinks e aperitivos da casa,
como pasteis, bruschettas,
ceviches, caipirinhas, gins e
sucos naturais. Muitos
produtos pré-preparados para
auxiliar o cliente futuramente

Ocorre em uma casinha de
madeira, ambiente mais
noturno e sofisticado, além
Público com mais poder
da feirinha, a casa também
aquisitivo devido ao tipo
é um local de encontro para
de funcionamento
jovens e amigos. A casa
também conta com o
serviço de delivery

Cultivos agroecológicos,
produtos coloniais como
queijo artesanal, salames,
cachaças e conservas, pães,
peixes frescos, produtos
prontos congelados e a base
de peixe

Possui foco na
população que percorre
pelo TTU, a circulação
O local de realização é no
de pessoas é maior, da
Terminal de Transporte
mesma forma que
Urbano (TTU) da cidade,
em uma sala reservada para variam entre os dias.
os agricultores e produtores Além de possuir turistas
que também transitam
pelo local

Quadro 1 - Características gerais das feiras em funcionamento no município de Foz do Iguaçu
Fonte: autoria própria
De acordo com as características gerais identificadas, foi possível verificar que as feiras
ofertam aos consumidores grande diversidade de produtos, entre os quais encontram-se in
natura, como grãos, frutas e verduras, bem como processados, como geleias, panificações,
vinhos e comidas prontas. Apresentam-se ainda como um canal de distribuição de produtos
diferenciados, tanto por serem agroecológicos, quanto por estarem oferecendo variedades não
encontradas nos supermercados convencionais, alguns produtos percebidos pela pesquisadora
foram cenouras com ramalhetes, raiz de alho-poró, folhas de uva, raiz de açafrão, panc’s, favo
de mel, jaca, cupuaçu, folha de taioba, produtos à base de peixe, como coxinhas, quibes e
linguiça e pães de fermentação natural. Demonstração de que as famílias agricultoras compõem
um mercado potencial de grande alcance.
O mais interessante é que cada feirinha possui suas particularidades e atrativos, os quais
satisfazem necessidades específicas dos clientes. Pelo fato da cidade possuir 4 feiras
agroecológicas/orgânicas fixas ocorrendo durante a semana, percebe-se o interesse dos cidadãos
e, principalmente, dos órgãos em promover uma alimentação saudável e consciente à
população.
Durante as visitas percebeu-se também seu valor como “feira livre”, devido a ocorrência
de diversas atividades paralelas, além de atividades econômicas, há movimento intenso de
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pessoas, de conversas, de encontros, de manifestações culturais e socias, e por isso, detém um
papel social e econômico incrível.

4.2 Análise SWOT
Com base no que foi levantado por meio das entrevistas, experiência da autora, visitas e
observação in loco, foi elaborado uma matriz SWOT para avaliação do ambiente em estudo, de
acordo com a proposta em criar uma feira Slow Food.
PONTOS FORTES
Diversificação produtiva
Identidade cultural
Soberania alimentar
Qualidade do produto
Seguramça alimentar e nutricional
Preço acessível à comunidade
Cooperativismo
Relacionamento com o cliente
OPORTUNIDADES
Incentivo à concientização alimentar
Marketing social
Preservação da agricultura familiar e da cultura
local
Slow Food como estratégia
Empreendedorismo sustentável
Deliverys

PONTOS FRACOS
Falta de controle interno sobre a capacidade
produtiva
Dificuldade em ter acesso à recursos
Logística de transporte de produtos
Sazonalidade dos produtos
Produção limitada

AMEAÇAS
Fatores climáticos
Falta de biodiversidade
Capacidade produtiva desconhecida
Manutenção de políticas publicas
Hábitos da população na forma de consumo

Forte turismo presente na cidade

Quadro 2 - Análise SWOT
Fonte: os autores

Uma dificuldade encontrada durante as a pesquisa foi em mensurar numericamente cada
alimento produzido, isso recorreu pela falta de administração dos agricultores sobre sua
produção. Todavia, mesmo que em minoria, 20% dos entrevistados puderam contribuir com
dados precisos de sua capacidade produtiva.
Os produtores, quando questionados sobre a possibilidade de expansão de sua horta,
mesmo que interessados, foram sinceros sobre sua realidade, citaram alguns recursos
necessários que talvez os impedissem, como a mão de obra, investimento em barragens e em
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insumos agrícolas. Outra dificuldade encontrada entre os produtores, segundo entrevistado 1,
morador de um munícipio vizinho, é com o caminho que enfrentam do campo até a cidade para
exporem seus produtos, tanto pela viagem, disponibilidade de um carro, estradas esburacadas e
o investimento do tempo e dinheiro. Porém, afirmou que faz todo o esforço possível com gosto,
considerando que anteriormente não possuíam um centro de comercialização que reunissem
clientes interessados por esse tipo de agricultura, nos últimos dois anos o incentivo aumentou
na região.
Há outro fator importante envolvido, a sazonalidade dos produtos e como isso interfere
na produção, mesmo que esta seja limitada, acredita-se que existam outros elementos positivos
provenientes deste fator, como a diversificação produtiva, identidade cultural e a soberania
alimentar. Sem contar os benefícios em prol ao meio ambiente. Da mesma forma como isso
influencia na qualidade do produto, garantindo segurança alimentar e nutricional para a
população. É valido ressaltar que independente da certificação inclusa, o preço dos alimentos
continua acessível a comunidade.
Segundo entrevista 2, existe um cooperativismo vantajoso entre eles, tanto paras feiras
quanto para produção, como por exemplo, quando possuem uma oferta muito grande de
determinado produto, eles se dividem para que cada produtor consiga expor e vender seu
alimento, desta forma, todos saem ganhando. Quanto aos insumos agrícolas, como composto
orgânico e sementes, em muitos casos também são adquiridos por meio doações ou troca entre
os produtores do grupo.
Durantes as visitas, pôde-se observar e perceber como o relacionamento entre produtor
e consumidor é importante, devido ao contato direto, os agricultores conseguem identificar de
maneira mais fácil as necessidades e desejos dos clientes, da mesma maneira como utilizam
dessa comunicação para aprimorarem aspectos produtivos e estruturais.
Com relação às ameaças e dificuldades, todos os produtores mencionaram sobre as
condições climáticas específicas da cidade, clima quente e abafado, e como isso interfere na
produção. Da mesma forma como a falta de biodiversidade influencia no controle biológico de
pragas e doenças, e na polinização natural das abelhas, pássaros e insetos, processo que permite
a reprodução das plantas.
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A manutenção de políticas públicas foi mencionada devido à pesquisa se concretizar no
ano de 2019, período de transição do governo. De acordo com Weid (2010), em meio à sua
pesquisa, as políticas de apoio à agricultura familiar sempre acabam sendo convenientes para o
agronegócio, modelo no qual não se apresenta como vantajoso na cultura agroecológica.
Com relação aos hábitos de consumo da população, o ato de consumo em si não é um
problema, o consumo é necessário à vida, o problema é quando o consumo de bens e serviços
acontece de forma exagerada, levando à exploração excessiva de recursos naturais, produção
absurda de lixo e à desperdícios sem sentidos. Mesmo que atualmente seja uma época favorável
a novos valores entre a sociedade, como consciência em consumir, mudança de comportamento
é algo que leva tempo e amadurecimento do ser humano. Porém, não há como negar que a
formação de grupos com os mesmos valores também influencia na mudança de hábitos.
Durante uma conversa, o entrevistado 3 mencionou o carinho que sente pelo seu trabalho
nas feiras, não só por estar fazendo algo que ama, mas por sentir que seu papel vai muito além
do que somente oferecer produtos. É por meio do contato direto com o cliente que muitas
informações são reveladas. São muitas oportunidades de aprendizado, principalmente quando
já houve o primeiro passo, por parte do consumidor, em presenciar uma cultura alimentar
sustentável. Além disso, as feiras podem contribuir com o engajamento do público, e
apresentam-se como um dos maiores cenários de preservação da agricultura familiar e da cultura
local.
Depois de comentar sobre alimentação consciente, agricultura agroecológica, difusão de
uma cultura sustentável e ainda, aproximação de produtores e consumidores, não há como não
relacionar um dos maiores integrantes dessa mobilização, o Slow Food. O movimento, por si
só, vem consolidando a humanidade e a sua ligação com o alimento, estimulando princípios que
proporcionam a sensação de retornar às raízes. Trazer este movimento por meio de uma feira
incentivaria o ser humano a conhecer práticas alimentares mais saudáveis e conscientes,
promovendo oportunidades de desenvolvimento social para a região.
Segundo Santos et al (2013), a compreensão de que o ser humano também faz parte da
natureza, e que há uma relação de interdependência entre os humanos e o ambiente que nos
envolve fez com que novas tecnologias fossem desenvolvidas e novas formas de se empreender
fossem criadas. Portanto, para esta proposta, pode-se caracterizar como um empreendimento
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sustentável pela intenção ser em solucionar problemas coletivos e alcançar o bem comum,
mostrando-se como uma ferramenta de transformação social, cultural, econômica e ambiental.
Uma estratégia percebida foi com o serviço de deliverys, não só pelo caso da Feira Soul
Orgânico, mas com o fato de muitos produtores possuírem um contato de canal entre o público
e produtor. Funciona da seguinte maneira, a pessoa responsável possui uma lista de produtores
e uma lista de consumidores, na semana os agricultores organizam seus produtos disponíveis
para compra e repassam a esse contato. A pessoa tem o papel de disponibilizar tais produtos aos
consumidores, coordenar seus pedidos, organizar e realizar a entrega. A remuneração é
fracionada entre o responsável e os produtores.
Outra oportunidade percebida foi com o turismo local da cidade. Estima-se que Foz do
Iguaçu receba por ano mais de 5 milhões de turistas, dentro desta soma estão os que visitam as
Cataratas do Iguaçu, pelo Brasil e pela Argentina, os que visitam a Itaipu Binacional pela
participação de eventos nacionais e internacionais, e ainda há os que se dirigem à região com
interesse de conhecer o Paraguai e o seu forte atrativo, o comércio. Um fato interessante é que
também há cerca de 80 nacionalidades vivendo na cidade, as mais representativas são oriundas
do Líbano, China, Argentina e Paraguai.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ocorrência de Feiras Agroecológicas colabora para o enriquecimento cultural e
produtivo da comunidade. Apesar de ainda situar-se em uma escala ínfima com relação as
grandes redes de supermercados, elas já se apresentam como uma alternativa viável de inclusão
ao meio social, no desempenho de uma economia solidária, e não solitária, cooperativa, e não
competitiva, inclusiva, e não exclusiva.
Com relação as feiras estudadas, apresentam-se como potenciais projetos na
diferenciação de produtos. Além disso, mesmo que o conceito seja similar, cada feira possui
seu público alvo de acordo com o tipo de funcionamento, da mesma forma com o ambiente
sendo apropriado à sua performance. Portanto, pode-se afirmar que há especificidades e
características distintas entre elas, as quais satisfazem necessidades específicas da população.
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Um fato considerável é com a forma de produção da agroecologia, além da relação
afável entre homem e natureza, há uma ligação amistosa entre os próprios agricultores, e, a
partir dessa proximidade e força, a resistência da agricultura agroecológica de Foz do Iguaçu
fortalece-se constantemente, absorvendo demandas e resultando em novas formas de interação
entre os agricultores e consumidores, tanto pelas feiras, quanto na forma de organizações.
Além do mais, percebeu-se a importância do papel do consumidor diante as
circunstâncias da cultura de consumo. Aqui, vale frisar o enfoque em uma politização do
consumo, no qual compreende-se em escolhas baseadas em reflexões políticas e, ou éticas.
Certos consumidores politizados escolhem determinados produtos e produtores na medida em
que buscam mudanças institucionais ou de práticas de mercado. Logo, por meio de hábitos de
compra os consumidores buscam incentivar relações de produção que proporcionam um
impacto reduzido no meio ambiente (CASTAÑEDA, 2010).
Com base neste cenário elaborou-se uma matriz SWOT que possibilitou uma análise
mais precisa do ambiente no qual os produtores estudados se encontram, conforme a proposta
de criar uma feira Slow Food. Foi possível verificar sua viabilidade, sendo esta positiva e
favorável para a cidade, podendo ser encarado como um empreendimento sustentável, tendo em
vista que almeja contribuir para a construção de uma cultura de sustentabilidade ecológica.
Entrando em mais detalhes à essa proposta, inicialmente a feira se apresentaria como
um evento esporádico, ainda no conceito de uma Feira Agroecológica. Entretanto, com
atividades que agreguem conhecimento para a comunidade, com palestras e oficinas que
abordem temas relacionados ao alimento, com intervenções artísticas e culturais, e que, ainda,
possuam tendas que envolvam a gastronomia, com comidas e pratos típicos de tradições
culturais, ou que possam oferecer métodos de preparo que sirvam de utilidade para a sociedade.
Vale lembrar que Foz do Iguaçu possui grande diversidade cultural.
A ideia da feira vem pelo sentimento que ela inspira. É um espaço com muita
especificidade, cheio de sons, movimentos, cores e personagens, que interagem com o seu
histórico e suas relações de identidade. Ela tende a modificar o ambiente espacial urbano,
proporcionando manifestação socioeconômica e cultural entre todos seus agentes participantes,
uma maneira discreta de se orientar e ampliar o conhecimento, neste caso, com relação às
práticas alimentares do ser humano. Além disso, quando entendida como um negócio, este canal
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de comercialização se torna uma forte ferramenta de políticas públicas e um grande gerador de
emprego e renda para o município.
A pesquisa evidencia que a disseminação do conceito do slow food se dá com maior
intensidade no ambiente das feiras livres. Os agricultores pesquisados salientam que possuem
condições de ampliar o cultivo de acordo com as demandas apresentadas e que a mudança nos
hábitos da população está ocorrendo de maneira gradativa, fato este que infere a possibilidade
da criação de uma feira voltada aos consumidores de produtos slow food.
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EL SURGIMIENTO DEL COOPERATIVISMO EN EL PERÚ: LA CONVENCIÓNCUSCO
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Resumen
Las actuales cooperativas y asociaciones que aún persisten en La Convención, cuentan con
intensas luchas protagonizadas por los campesinos de la época, durante la década de 1940 a
1960, con el objetivo de mantenerse activos. Históricamente el cooperativismo surge en Europa,
en Gales a fines del siglo XVIII. Sin embargo, en el continente Sul Americano, caso peruano,
la primera cooperativa cafetalera, surge en la provincia de La Convención, ubicada en el
departamento del Cusco. La cooperativa cafetalera, emergió a partir del primer sindicato,
organizado por campesinos, a consecuencia de la violencia, opresión, precios injustos a los
productos, abuso y esclavitud por parte de los hacendados. El objetivo del presente trabajo,
busca analizar el proceso del surgimiento y creación de las cooperativas en el Perú,
específicamente en la región del Cusco, debido a que la primera cooperativa histórica surge en
esta región, que fue impulsada por los campesinos. La metodología adoptada será basada en la
revisión bibliográfica.
Palabras claves: Yanaconas; Cooperativismo; Minka; Luchas Sociales; Ayni.

Abstract
The current cooperatives and associations that still persist in The Convention, has intense
struggles carried out by the peasants of the time, during the decade of 1940 to 1960, with the
objective of staying active. Historically, cooperativism emerged in Europe, in Wales at the end
of the 18th century. However, in the South American continent, the Peruvian case, the first
coffee cooperative, arises in the province of La Convención, located in the department of Cusco.
The coffee cooperative, emerged from the first union, organized by farmers, as a result of
violence, oppression, unfair prices to products, abuse and slavery by the landowners. The
objective of this work, seeks to analyze the process of the emergence and creation of
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cooperatives in Peru, specifically in the region of Cusco, because the first historical cooperative
emerged in this region, which was driven by farmers. The methodology adopted will be based
on the bibliographic review.
Key words: Yanaconas; Cooperativism; Mink; Social Struggles; Ayni.

INTRODUCIÓN

El café fue y aún es, uno de los principales productos agrícolas del Perú. La producción
es principalmente realizada por agricultores familiares, organizados en asociaciones y
cooperativas. Estas organizaciones contribuyen con diversas etapas de la cadena productiva,
desde las actividades de reunir la producción hasta aquellas vinculadas a la comercialización en
el exterior.
Dentro del contexto peruano, la historia sobre o surgimiento de las cooperativas en la
región, se crea a raíz del sindicato de trabajadores de la hacienda de Maranura (1947). Según,
Charles Gide, (1847-1932); argumenta que “el origen de la cooperación está en el propio origen
de la humanidad, en su modo de ser, vivir y actuar de acuerdo a las necesidades vitales”. La
interacción que existe entre las cooperativas, áreas rurales, urbanas, permiten el
aprovechamiento de los recursos autóctonos; por ello, es posible afirmar que el cooperativismo,
constituye una vía de desarrollo local, porque el cooperativismo agrícola refuerza la idea de: la
agricultura es el principal hecho de desarrollo rural. Se entiende por cooperativa como aquella
organización que nace por la iniciativa de los interesados, que tienen objetivos en común
buscando el desarrollo (progreso, crecimiento a nivel económico), esta asociación representa
una economía colectiva.
Salas (2014) sostiene que los pequeños productores son en su gran mayoría campesinos
que no tienen suficiente conocimiento de las instituciones formales. Esto infiere la importancia
que se da a los acuerdos verbales. Por otro lado, conservan el legado que heredaron de sus
ancestros de la cultura Inca. En ese sentido adquirieron la idea de la acción colectiva
manteniendo un sistema de trabajo de reciprocidad familiar, en el cual los miembros de la
comunidad ayudan a otros en sus tareas particulares. A esta idea, se denominó en el Imperio
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como “Ayni”, el cual se basa en la reciprocidad o mutualismo entre los campesinos. Es una
práctica social, al igual que la minka, que consiste en ayuda mutua, colectivo, comunitario y en
algunos casos voluntario, más exige la reciprocidad y compromiso de por medio, por ejemplo,
donación algún producto agrícola o simplemente a cambio de trabajo en la parcela del otro.
La historia de cómo surgen las cooperativas en La Convención- Cuzco, está llena de
intensas luchas protagonizadas por los agricultores familiares campesinos (AFC) de la época,
que durante los años 1952 a 1964 la provincia vivió una intensa lucha, teniendo alrededor de 33
huelgas, liderada por los campesinos, para hacer frente a la abolición de los hacendados y
“arrendire”. Con el tiempo, los denominados arrendire, cumplirían el papel de los hacendados,
entonces, se les conocía como “capataces”, donde existía una explotación y sobreexplotación
de los campesinos. Nos estábamos esclavizando nosotros mismos.
Entonces, la lucha no solo era contra los hacendados o terratenientes, también contra
los capataces. A pesar de todo, los grupos de sindicatos de trabajadores campesinos continuaron
su resistencia, se basaban en una frase, la unión hace la fuerza. Por ello, el campesino y político
cusqueño, Hugo Blanco, impulsó y organizó las luchas sociales y tenía la idea de llevar la lucha
por toda la región y nivel del estado, convirtiendo así en líder de la región. Dentro de este
contexto el movimiento sindical crea la central campesina denominada “Federación Provincial
Campesina de La Convención” en 1958, con el fin de exigir al gobierno mejores condiciones
laborales. Logrando así que, en el año 1960, crear la primera cooperativa cafetalera “Maranura”
de la región y del Perú, (BARRIGA,2009).
Además, los campesinos de La Convención, fueron los precursores de la reforma
agraria de Perú (Remy Simatovicop. cit.). La Central de Cooperativas Agrarias de la
Convención y Lares (COCLA), antecede a la reforma agraria, siendo ésta la primera cooperativa
de café de Perú. La consolidación de COCLA como una red, se debe a aspectos culturales
homogéneos (SALAS, 2014). La metodología adoptada para el siguiente trabajo será basada en
la revisión bibliográfica.

2. Contexto histórico general del cooperativismo.
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El cooperativismo, tiene su historia, desde la antigüedad "esclavitud", se trata de una
cuestión económica y forzada, pero, no como hoy se entiende como una asociación,
organización que tiene como objetivo en común de los agentes. Gromoslav Mladenatz,
(18911958), argumenta que los romanos y griegos, trabajaban basadas en la ayuda mutua, por
ejemplo, los pequeños artesanos de funerarias. Sin embargo, Otto Jurista, alemán, autor de la
historia del derecho cooperativo, pre-alemán entre los pueblos germánicos. Donde se asentó las
bases cooperativas y que prevalece hasta nuestros tiempos, por ejemplo, la creación de las
ovejas, los ganados, el arado de la tierra, la cosecha, son algunas prácticas que aún perduran en
el medio rural, porque son sociedades conservadoras y tradicionales.
El profesor, Johann Friedrich Schär, (1846-1924), fue uno de los dirigentes del
movimiento cooperativismo suizo. En la edad media, por ejemplo, se desarrolló movimientos
de cristianos en relación a las organizaciones económicas de los monasterios, teniendo un punto
de vista integral, donde la producción y el consumo se hacían en común. Las ideas sobre el
cooperativismo, surgen a mediados del siglo XV hasta mediados del XVII, estos pensadores o
precursores, son los que sentaron las bases sobre los conceptos que hoy conocemos. Los grandes
utopistas surgieron en Inglaterra y Francia, porque en estos lugares fue donde comenzaron los
grandes avances de desarrollo industrial, la imprenta, etc.
Entre ellos tenemos a P.C. Plockboy e John Bellers. Aportó sobre la importancia de la
formación de la doctrina cooperativista y de los grupos económicos que están formados por
cuatro categorías de individuos que son: agricultores, artesanos, etc., y cada individuo recibirá
un crédito como dinero, tierra. Este proyecto, dio como resultado la relación entre la agricultura
y la industria en una economía colectiva.
Sin embargo, Robert Owen (1771-1858) es considerado padre del cooperativismo, pero
tuvo una vida de trabajo desde niño que con el tiempo se convirtió en empresario y
socialistautópico británico que llevó a la práctica sus ideas reformistas, primero en su fábrica y
luego en las colonias. Para Owen, el buscar el beneficio y unos de los males fundamentales del
hombre, porque beneficio es igual a la inequidad (objeto del beneficio es el dinero). Mientras
tanto, Doctor William, King (1780-1865), considerado como el precursor de los cristianos-
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sociales, también aporta una concepción económica del cooperativismo: "que la organización
del trabajo y en el interés de aquellos que proveen el trabajo.

3. La cuna del cooperativismo en la región de Quillabamba- Perú.
La provincia de La Convención, fue creada por Ley el 25 de julio del 1857 durante el
gobierno de Mariscal Ramón Castilla y Marquezado. En 1881, Don Martín Pío Concha sede la
tercera parte de su hacienda para la instalación de la ciudad de Quillabamba (capital actual de
la provincia).
La Convención, es una de las 13 provincias, ubicado en el departamento del Cuzco, a
una altitud de 1050 msnm, que cuenta con una “población” de 147 148 habitantes,
“INEI,2017’’. La Provincia de La Convención, cuenta con 14 distritos. Se caracteriza por ser
grandes productores de café, cacao, achiote y frutas. Son pequeños productores campesinos, la
superficie promedia de café es de 3,53 has. La principal fuente de mano de obra es la familia,
seguida de la ayuda mutua denominada, en el idioma quechua “Ayni”. (DUVAL, 2008).
Antes de la llegada de los españoles, las tierras convencianas, fueron habitadas por
pueblos indígenas de la región, siendo en su mayoría etnias machiguengas y otros grupos; los
cuales se fueron desplazando hacia el interior de la amazonia convenciana, debido al avance de
los colonizadores españoles, criollos y en la época de los Incas, (BARRIGA, 2009). Después
de la captura del Tupac Amaru en Vilcabamba, el virrey, ordena a que se reorganice la ciudad
y la repartición de tierras. Posteriormente en el año 1572, se fundó la ciudad de San Francisco
de La Victoria, los propietarios fueron los militares.
Las haciendas surgen con la presencia de las órdenes misioneras, donde se tuvo cultivo
de caña de azúcar y extracción minera, más estas fracasaran a mitad del siglo XVII. Sin
embargo, las haciendas resurgirán después de la independencia de la república en el siglo XIX.
A inicios del siglo XX, mediante la ley de” tierras de montaña”; se da una ola de
migración hacia el interior y como consecuencia el resurgimiento de los latifundios; pero, el
territorio se encontraba en manos de hacendados, los cuales demandaban mano de obra, un

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

motivo más para migrar al interior. Fue así que, en 1933, llega la carretera a la provincia, gracias
al trabajo de los inmigrantes, esclavos, yanaconas. Un año antes 1932, se desató, la epidemia
de malaria, donde se tuvo un alto nivel de mortandad. Por ello, la inmigración hacia la provincia,
sólo se reanudó a partir de 1940, por motivos de trabajo, donde los hacendados ceden pequeñas
parcelas por un determinado tiempo, a cambio de trabajar en sus propiedades.
La migración de campesinos se vinculaba con la hacienda, bajo la forma de “arrendire”,
que era una forma particular de tenencia de tierra, así los inmigrantes, trabajaban en las tierras
de los hacendados por un determinado tiempo. Las actividades que se tenía en esta época eran
producción de cacao, caña de azúcar, té, café y agua ardiente. los arrendire, laboraban bajo las
siguientes condiciones:
Condición de turno: el trabajo de unos días al mes en los terrenos del hacendado a
cambio de un pago muy escaso. Palla: se mandaba a las mujeres a pallar (cosechar)
café, té, coca, entre otros. Maquipura: trabajar en los terrenos del hacendado a cambio
de un pago mínimo. Faenas: trabajos en reparaciones de caminos, limpieza de
acequias. No se recibía paga, pero el hacendado debía proveer comida y bebida.
(BARRIGA, 2009).

Estas formas de trabajo que ejercían los campesinos, lo realizaban porque no tenían
acceso a la tierra, trabajan por subsistir y alimentar a sus familias. También existía abuso de
autoridad por parte de hacendados y capataces, por ejemplo: algunos no podían explorar el
bosque, sólo era para traer leña, los productos se comercializan por la hacienda, pagar por cada
animal (burro, mula, caballo), el derecho de hierbaje, se prohibía hacer estudiar a los hijos fuera
de la ciudad, producir otros productos que perjudiquen la producción de la hacienda, etc, bajo
un contrato por 10 años.
Entonces sino cumples esa condición el hacendado sigue juicio, entonces ha ganado
el hacendado y venía a sus casas con todas sus gentes y venía a llevar a la carretera
sus cosas […] El juicio que no ha cumplido condición, entonces esa chacra que te ha
dado te quita y a otro da, a otro trabajador, como te ha botado a la carretera, tienes que
ir nomás. Entrevista a Felipe Borda, socio fundador de cooperativa Maranura,
(BARRIGA,2009)

En consecuencia, a los abusos de autoridad se creó o primer sindicato o 20 de abril do
1947, en la hacienda de Maranura, el cual ya contaba con un secretario de cooperativas. Pero,
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entre los años 50 y 51 se disuelve por temor a represión por parte del gobierno militar de Manuel
Odría. El movimiento sindical, se reanudó en el año de 1957, donde surgirán otros sindicatos
en las haciendas como: Chaullay, Uchumayo, Paltaibamba, Huyro, Poroncoy, Chinche,
Echarate, Quellouno, Pan de Azúcar, Cocabambilla, y San Pedro (BARRIGA, 2009).
A partir de la década de los 50, la producción de café tuvo mayor dinamismo, porque la
demanda por el producto iba en aumento, también, las características geográficas y climáticas
favorecen el pleno desarrollo y producción. Con la expansión del ferrocarril que llegó distrito
de Santa Teresa, surge un nuevo actor; los comerciantes “intermediarios”, donde se podía hacer
un trato directo, por ejemplo: un adelanto (préstamo) que condiciona la entregar del producto,
que permitió tener un grado de autonomía, (BARRIGA,2009)
En el año 1958, se crea la central campesina denominada como “Federación Provincial
Campesina de La Convención”, con una base de 15 sindicatos organizados, con
aproximadamente 10000 a 11000 campesinos “ex yanaconas”, participaron en la lucha por la
posición de tierra e independencia de los hacendados (WESLEY, 1968). Los campesinos
realizaron las manifestaciones, hacia los hacendados; negándose a trabajar en sus tierras,
organizados mediante los sindicatos, el cual se reflejó en todas las haciendas, donde se pedía la
reducción de condiciones, horas de trabajo, libre comercio. Después de las manifestaciones, en
1960, se crea a primera cooperativa cafetalera “Maranura” de la región y del Perú. Según
(BARRIGA, 2009.p.27), ésta no se encuentra registrada como la primera cooperativa debido a
errores de registro siendo por el contrario la Cooperativa Cafetalera San Juan del Oro en Puno,
la que goza de este título. Históricamente, el cooperativismo surge en La Convención, por ello,
la cooperativa de Maranura, emerge en medio de luchas sindicales, posteriormente se consolida,
para hacer frente a los intermediarios que compraban los productos a bajo precio, ya que las
cooperativas se forman con la finalidad de lograr mejores condiciones de comercialización,
mediante la venta en conjunto.
Por otro lado, CAMACHO (2012), menciona que el gobierno impulsó la formación, con
el objetivo de pacificar la zona en conflicto entre campesinos y comerciantes.
En 1962 el gobierno de la junta militar promulgó la Ley 14.444, ley de la Reforma
Agraria, que exigía el pago por las tierras asignadas al campesino, y no al arrendatario. Sin
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embargo, la ley no tuvo aceptación ya que era injusto para los campesinos, el cual conllevo a
que se susciten movilizaciones sindicales, direccionadas por Hugo Blanco, fue uno de los
líderes de la organización de los sindicatos en las haciendas. Tras intensas luchas, en 1962, se
logra la legitimidad de titulación de las parcelas que tenían un área de 3 a 5 hectáreas, libre de
abolición. Así, “[…] en el término de diez escasos años; caía abatido un sistema feudal de
relaciones sociales de 300 años de existencia, siendo reemplazado por campesinos organizados
independientes, dedicados al cultivo del café, que les era pagado en efectivo” (CRAIG, 1968,
p.3). Por ello, en 1963, el presidente Fernando Belaúnde promulga el Decreto Ley 15037, que
expropia todas las tierras de las haciendas que eran trabajadas por campesinos, y solo fue
aplicada en esta región, debido a las demandas de los campesinos que luchaban por sus tierras.
Entonces se procedió oficialmente anular las anteriores relaciones contractuales existentes entre
el hacendado y sus yanaconas (los trabajadores).

Estas relaciones obligaban a estos últimos a trabajar gratuitamente durante varios días
al mes en las haciendas, a cambio del usufructo de una pequeña chacra, por lo general
de 4 a 20 acres de extensión, […]. El gobierno prometió dar título sobre estas pequeñas
parcelas, sobre la base que los campesinos pagasen al gobierno el valor de las tierras,
sumas que el gobierno a su vez reembolsaría al propietario anterior, o sea al
hacendado. (BARRIGA, 2009).

Logrando así, un desarrollo autónomo de la región y construyendo un fenómeno
latinoamericano que tenía una organización de abajo hacia arriba "un sindicato de trabajadores
rurales en lugar de ser dirigido y originado desde afuera". Como resultado del proceso, la región
se volvió de una estructura tradicional de relaciones sociales basadas en el sistema de hacienda,
a un nuevo sistema de minifundios, donde cada agricultor era independiente y podía trabajar
libre. Ante el aumento de la producción del café, los yanaconas comenzaron a crear estrategias
de cómo mejorar su producción y muchos granjeros empiezan a reclamar los terrenos.
En ese tiempo, nace la cooperativa de financiamiento, como una entidad privada que
cumplirá la función de banco, y permitir a los agricultores, tener acceso a préstamos para llevar
a cabo su producción, como por ejemplo pedir préstamo de dinero para la financiación para
pagar a los trabajadores en la cosecha de café, té, cacao, limpieza, etc.
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A cooperativa de Ahorro e Credito Quillabamba Ltda n’ 295, se crio o 23 de maio do
ano 1964. A iniciativa fue dos padres Dominicos, inició sus actividades fijándose
como objetivos principales el promover el desarrollo económico y social de sus socios,
mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua; fomentar la educación cooperativa,
practicar la integración, promover y difundir servicios de carácter social, fomentar y
llevar la práctica de la solidaridad entre sus socios y cooperativas hermanas. Fue recién
que el 14 de diciembre de 1964, mediante la promulgación ley General de
Cooperativas N°15260 que se establece una normatividad que afianza la parte
asociativa y empresarial, […]. (VELARDE, 2017, p.6).

Esta cooperativa fue la pionera de la región, y trabajo con el agricultor. Muchos hicieron
préstamos durante la época, para poder conseguir trabajar y financiar la producción del producto
principal que es el café y otros como té, cacao, coca, etc.
Después, las cooperativas se fueron

desvinculando de los sindicatos, para ser

instituciones, para que en el año 1967, surja la Central de Cooperativas Agrarias de la
Convención y Lares (COCLA), a raíz de las 7 cooperativas como: Agrícola y de Servicios Sicre
Ltda., N°99; Cooperativa Agrícola y de Servicios del Sindicato de Huadquiña Ltda., N°109;
Cooperativa Agrícola y de Servicios Huayopata Ltda. N°110; Cooperativa Campesina Túpac
Amaru Ltda. N°115; Cooperativa Campesina Mateo Pumacahua Ltda. N°185; Cooperativa
Agrícola y de Servicios Valle de Lares Ltda. N°186; Cooperativa Agrícola Santa Ana Ltda.
N°232. La consolidación de COCLA, es un indicio de victoria que lograron los campesinos,
mediante las luchas sindicales organizadas por ellos. La formación de COCLA, precede a la
reforma agraria del gobierno militar y nace de la iniciativa de los pequeños productores.
Buscando fundamentalmente, solucionar el problema de la comercialización del café, el cual
estaba sujeto al capricho de los comerciantes, que recibían el café a consignación, sin garantía
de un precio justo para los productores (SALAS, 2012).
Según EGUREN (2006), el comenta sobre la reforma agraria del Perú, como una de las
radicales que tuve la América del Sur, porque fue un período muy complejo desde el punto de
vista social, organizacional, porque se tenían movimientos campesinos que luchaban por la
reivindicación de su cultura que fue impuesta, se hacía migración de la periferia hacia el centro
y concentración de tierras.

4. Consideraciones finales.
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A pesar de que la reforma agraria se dio de forma radical, la redistribución de las tierras,
no fue suficiente para lograr el desarrollo rural, es por eso que todavía queda como inconclusa
en el sentido político y social. Además, los campesinos convencianos fueron los que incitaron
a que se de la reforma agraria como tal; por ejemplo, la eliminación de condiciones, se aplicó
específicamente en la región de La Convención.
El estado se vio “obligado”, ya que existía movilización de campesinos, en contra del sistema
implantado. A pesar de que se tuvo, la independencia del Perú, el sistema de jerarquización no
había cambiado, porque, los que tenían poder como, tenencia de tierras, los capatazes,
terratenientes, fueron los que hacían el papel de los colonos, hacia su propia gente.
La cooperativa de COCLA, actualmente está conformada por 22 cooperativas primarias,
ubicada en los Valles de La Convención y Yanatile, cerca de la ciudad Inca de Machu Picchu
entre los 800 y 2.000 m.s.n.m. Actualmente es la central de cooperativas más grande del Perú
en término de asociados, y en cuanto a su volumen de exportación está ubicada en el cuarto
lugar del ranking de exportadores de café en el Perú (MINAGRI).
La consolidación de COCLA, es un indicio de victoria que lograron los campesinos,
mediante las luchas sindicales organizadas por ellos.
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INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL EM
PROPRIEDADES RURAIS PREMIADAS
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT INDICATORS ON PREMIUM RURAL
PROPERTIES
André Fernando Hein755
Nardel Luiz Soares da Silva756
Grupo de Trabalho: Extensão Rural, Juventude e Sucessão Rural
Resumo
No contexto deste estudo o Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS) se caracteriza na quebra
do paradigma do progresso ilimitado, promovendo o desenvolvimento econômico do rural, não
apenas neste âmbito, mas também nas dimensões sociais e ambientais, de forma democrática,
equilibrada e justa, que proporcione expansão das liberdades substantivas e autonomia dos
indivíduos, sendo possível satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, não apenas em
uma visão antropocêntrica, mas também as necessidades de outros seres vivos que também
precisam da biosfera e de sustentabilidade. Diante desse conceito, o estudo teve como objetivo
avaliar o nível de DRS dos produtores rurais premiados pelo Prêmio Produtor Destaque do
município de Marechal Cândido Rondon – PR. Para tanto foram entrevistados 59 produtores
rurais premiados no período de 2010 a 2017. Foram avaliados 32 indicadores por meio dos
critérios apresentados no texto, utilizando uma escala padronizada que varia entre um positivo
(1) que indica sustentabilidade e um negativo (-1) que indica insustentabilidade. Foram
classificados os indicadores por ordem de melhor escore, e discutidos os resultados. Pode-se
concluir que, de maneira geral, os produtores premiados têm bons indicadores de DRS.
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural Sustentável. Sustentabilidade. Indicadores.

Abstract
In the context of this study Sustainable Rural Development (SRD) is characterized by breaking
the paradigm of unlimited progress, promoting the economic development of the rural, not only
in this context, but also in the social and environmental dimensions, in a democratic, balanced
and fair way, which to the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs, not only in an anthropocentric view, but also the needs of
other living beings who also need the biosphere and sustainability. In view of this concept, the
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objective of this study was to evaluate the level of SRD of the rural producers awarded by the
Outstanding Producer Prize of the Marechal Cândido Rondon city. 59 rural producers were
interviewed, that were awarded during the period from 2010 to 2017. 32 indicators were
evaluated through the criteria presented in the text, using a standardized scale that varies
between one positive (1) that indicates sustainability and one negative (-1) that indicates
unsustainability. The indicators were classified by order of best score, and the results were
discussed. It can be concluded that, in general, winning producers have good SRD indicators.
Keywords: Sustainable Rural Development. Sustainability. Indicators.

1. INTRODUÇÃO
Superado o entendimento de que o desenvolvimento é sinônimo de crescimento
econômico, têm-se atualmente a compreensão de que o desenvolvimento sustentável é
multidimensional, envolvendo pelo menos as dimensões social, econômica e ambiental. O
desenvolvimento de fato só ocorre quando for economicamente viável, socialmente justo e
ambientalmente sustentado no tempo (SACHS, 2008).
No meio rural, a abordagem do desenvolvimento sustentável é a mesma, no entanto,
enfoca aspectos históricos de distanciamento, afastamento ou isolamento do meio urbano.
Quando o desenvolvimento alcança as populações rurais, passa-se do isolamento à integração
com o urbano e com os demais setores da economia, e da especialização à diversificação
econômica e social (KAGEYAMA, 2008). No entanto, o desenvolvimento não é um fenômeno
uniforme, que atinge produtores rurais, ou mesmo localidades, municípios e regiões com a
mesma intensidade. Trata-se de um processo complexo, que envolve muitas relações de causa
e efeito, portanto merece uma atenção especial da academia visando sua compreensão. No
município de Marechal Cândido Rondon – PR, anualmente são condecorados pela sociedade
civil organizada alguns produtores rurais por terem se destacado em julgamento realizado por
uma equipe de avaliadores. Trata-se do Prêmio Produtor Destaque promovido pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Agropecuário juntamente com a Secretaria de Agricultura e
Política Ambiental e a Associação Comercial e Industrial (ACIMACAR). Considerando que
muitos dos critérios adotados para o concurso estão relacionados conceitualmente à
sustentabilidade multidimensional, este estudo teve como objetivo verificar o nível de
desenvolvimento rural sustentável das propriedades premiadas nos últimos anos por meio de
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um conjunto de indicadores. Partiu-se da hipótese que os produtores rurais premiados teriam
bons indicadores de desenvolvimento rural sustentável.
O estudo se justifica pois há fenômenos de mudança social no meio rural que carecem de
compreensão. Há evidências, por exemplo, de que vêm ocorrendo um êxodo rural
contemporâneo, quando famílias de agricultores (principalmente agricultores familiares) estão
deixando o campo. Nesse sentido, compreender os fatores de sucesso dos produtores rurais
premiados pode fornecer informações preciosas para o confronto com as motivações do êxodo
rural contemporâneo. Com isso, pode-se avançar no estudo e compreensão das mudanças
sociais que vêm ocorrendo atualmente no meio rural.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Por muito anos o desenvolvimento foi compreendido com sinônimo de crescimento
econômico (DELFIM NETTO, 2009). Com esta visão, era necessário um acúmulo de riquezas
por parte do Estado e instituições, para que, a partir de então, os benefícios chegassem aos
menos favorecidos. Tal situação era ilustrada com a fábula do bolo, que precisava crescer para
poder ser repartido. No entanto este modelo se mostrou incapaz de acabar com as desigualdades
sociais. Percebeu-se com isso que era necessária uma combinação de crescimento econômico
com a redução das desigualdades e com o aumento da igualdade de oportunidades, que inicia
com o acesso a coisas comuns, como alimentação, saúde e educação, para que o
desenvolvimento alcançasse a todos.
Entretanto, alguns autores afirmam que o desenvolvimento é um mito, e que nunca
ocorrerá nos países chamados subdesenvolvidos, pois são incapazes de alcançar níveis
compatíveis aos dos países desenvolvidos (RIVERO, 2002) (FURTADO, 1983).
Já para Veiga (2010) existem três tipos básicos de respostas ao questionamento de “o
que é desenvolvimento?”. A primeira e mais frequente é tratar desenvolvimento como sinônimo
de crescimento econômico e a segunda é afirmar que o desenvolvimento não passa de uma
ilusão, crença, mito ou manipulação ideológica. Esses dois tipos de resposta corroboram com
as ideias supracitadas. Já a terceira resposta, mais complexa, que o autor chama de “caminho do
meio” é o desafio trilhado por um grupo de estudiosos que defende a ideia de que o
desenvolvimento está relacionado em primeiro lugar com a possibilidade de as pessoas viverem
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o tipo de vida que escolheram, e com a provisão dos instrumentos e oportunidades para fazerem
suas escolhas, ou seja, com suas liberdades.
Uma das primeiras publicações que é fruto, e ao mesmo tempo contribui para a
disseminação de um novo entendimento sobre o desenvolvimento foi a publicação em 1990 do
primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano, bem como o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano, seguindo a ideia de desenvolvimento como liberdade (SEN, 1999).
A obra do autor procura demonstrar que a liberdade é que promove o desenvolvimento, portanto
é necessário que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania,
carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços
públicos e intolerância ou interferência de Estados repressivos, ou seja, tudo o que limita as
escolhas e as oportunidades das pessoas. Com isso a expansão da liberdade é vista por Sen como
o principal fim e o principal meio do desenvolvimento.
Boff (2011 p.136) corrobora com esse entendimento quando conceitua desenvolvimento
como “a ampliação das oportunidades de modelar a vida e definir-lhe um destino”. O autor,
defende ainda a perspectiva de que o desenvolvimento deva considerar além dos aspectos
econômicos, questões sociais e ambientais.
A dimensão do meio ambiente foi introduzida na agenda internacional pela Conferência
da Nações Unidas realizada em Estocolmo, bem como o relatório do Clube de Roma, intitulado
‘Os limites do crescimento’, onde foi discuto o fato da exaustão dos recursos naturais em função
da exploração predatória do meio ambiente. Daí derivam as noções de sustentabilidade.
Para Veiga (2010), assim como na questão sobre o que é desenvolvimento, há três
padrões básicos de respostas para “o que é sustentável?”, sendo duas extremas, que criam esse
impasse e essa celeuma no âmbito da retórica científica, e um “caminho do meio”. Em uma das
extremidades estão os que acreditam que não existe dilema entre conservação ambiental e
crescimento econômico, e na outra extremidade os que acreditam ser possível combinar essas
duas exigências. Uma terceira via para o questionamento é o ecodesenvolvimento ou
desenvolvimento sustentável.
Para Sachs (2008) o desenvolvimento sustentável é um conceito multidimensional
conforme os seguintes argumentos: os seus objetivos são sempre sociais e éticos (solidariedade
sincrônica); contém uma condicionalidade ambiental explícita (solidariedade diacrônica com as
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gerações futuras); o crescimento econômico, embora necessário tem um valor apenas
instrumental; o desenvolvimento não pode ocorrer sem crescimento, no entanto, o crescimento
não garante por si só o desenvolvimento; o crescimento pode, da mesma forma, estimular o mau
desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é acompanhado de desigualdades
sociais, desemprego e pobreza crescentes.
O conceito mais conhecido de “desenvolvimento sustentável” foi apresentado pelo
Relatório de Brundtland (Nosso futuro comum) publicado em 1987. Esse relatório o define
como sendo aquele desenvolvimento “que atende às necessidades do presente sem comprometer
a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”
(BRUNDTLAND, 1991).
De acordo com Sachs (2009) a sustentabilidade está fundamentada na harmonização de
objetivos sociais, ambientais e econômicos. A essência do seu significado, o qual pode-se
mencionar que surge em função de evidenciar a longitude entre o “crescimento econômico
contínuo” e a “conservação do meio ambiente” é que impulsionou e inspirou, por meio do
ecodesenvolvimento, levantar argumentos para um debate sobre a possibilidade de a expansão
da economia poder ser conciliada com a preservação do meio ambiente.
A sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, que podem ser considerados termos
equivalentes, não possuem delimitação geográfica, portanto, devem ocorrem também no meio
rural.
O rural, em contraponto com o urbano, sempre foi caracterizado pela noção de
distanciamento, afastamento ou isolamento, seja pelo custo de transação maior em função da
distância dos mercados consumidores, seja pelo atraso tecnológico, ou pela dificuldade de
acesso e contatos entre as pessoas, ou ainda pela distância organizacional, social e cultural, bem
como pela baixa infraestrutura de serviços públicos em áreas remotas. Um pesquisador que tem
se debruçado sobre o tema é Ricardo Abramovay, e em um de seus estudos sobre a literatura
internacional acerca do tema, cita que há convergência em apontar três aspectos básicos sobre
o meio rural: a relação com a natureza, a dispersão populacional e a dependência do sistema
urbano (ABRAMOVAY, 2000).
O desenvolvimento rural é conceituado por Kageyama (2008) como sendo a passagem,
de um determinado espaço territorial, do isolamento à integração com o urbano e com os demais
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setores da economia e da especialização à diversificação econômica e social. Para a autora o
desenvolvimento rural tem de específico o fato de se referir a uma base territorial, seja local ou
regional, portanto não há que se falar em um processo único ou uniforme, que possa ser
enquadrado em algum modelo com poucas variáveis, pois a heterogeneidade pode ser
encontrada entre regiões, estados, microrregiões e até mesmo no interior de uma cidade, com
seus diversos rurais.
Quando analisa diversas interpretações de autores acerca do tema do desenvolvimento
rural Kageyama (2008 p. 75), sintetiza a seguinte ideia:
[...] o desenvolvimento rural deve combinar o aspecto econômico (aumento do nível de vida
e estabilidade da renda familiar), o aspecto social (obtenção de um nível de vida socialmente
aceitável) e o ambiental e que uma de suas trajetórias principais reside na diversificação das
atividades que geram renda (pluriatividade).

Considerando o diálogo apresentado sobre desenvolvimento e sustentabilidade no meio
rural, cabe citar um conceito que muito bem representa a noção de desenvolvimento rural
sustentável: se caracteriza na quebra do paradigma do progresso ilimitado, promovendo o
desenvolvimento econômico do rural, não apenas neste âmbito, mas também nas dimensões
sociais e ambientais, de forma democrática, equilibrada e justa, que proporcione expansão das
liberdades substantivas e autonomia dos indivíduos, sendo possível satisfazer as necessidades
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas
próprias necessidades, não apenas em uma visão antropocêntrica, mas também as necessidades
de outros seres vivos que também precisam da biosfera e de sustentabilidade (CORBARI et al.,
2018).

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando que o objetivo do estudo é observar a realidade de propriedades rurais que
se destacaram, e foram premiadas pela sociedade civil organizada, tomou-se como objeto de
estudo os agricultores do município de Marechal Cândido Rondon – PR, especificamente os
produtores rurais premiados pelo “Prêmio Produtor Destaque” entre os anos de 2010 e 2017.
O Prêmio Produtor Destaque foi instituído em 1990, pelo Conselho de Desenvolvimento
Agropecuário, junto com a Secretaria Municipal de Agricultura e a ACIMACAR. É uma forma
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de reconhecimento das autoridades locais, dos empresários e de toda a sociedade rondonense,
para com a família rural, responsável pela base da economia local. O objetivo do prêmio é
promover a modernização na agricultura e a introdução de inovações tecnológicas para o
aumento da produtividade, bem como incentivar a organização do trabalho e a manutenção de
novas gerações de agricultores nas propriedades (PORTAL RONDON, 2019).
A sistemática de apuração da condecoração já está consolidada e possui regulamento
que apresenta todos os critérios e formulários que são utilizados pelos avaliadores quando
visitam as propriedades rurais. Apesar de a premiação ter obtido legitimidade perante a
sociedade, não há garantia de que os produtores premiados sejam de fato os melhores do
município, tendo em vista que para concorrer é necessário se seja realizada uma inscrição e é
possível que outros produtores que podem estar se destacando tanto quanto os premiados não
tenham se inscrito. No entanto, para os objetivos do estudo, avaliou-se que é uma considerável
amostra de produtores rurais que se destacaram em diversas áreas.
Outro ponto que foi considerado para a escolha destes produtores para o levantamento
de dados, é que grande parte das variáveis analisadas no prêmio estão relacionadas, direta ou
indiretamente, com o conceito de sustentabilidade, nas dimensões: econômica, social e
ambiental, como pode-se verificar na wordcloud da Figura 1.
Figura 1 - Variáveis do Prêmio Produtor Destaque que possuem relação com a sustentabilidade
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Fonte: (MERTZ, 2018).

A figura apresenta os quesitos avaliados no prêmio, e estão separados por cores: os
quesitos na cor verde correspondem à dimensão ambiental, cor azul dimensão econômica e cor
marrom à dimensão social.
No período analisado (2010 a 2017) foram premiados anualmente produtores em 11
categorias: bovinocultura de leite, produção de grãos, avicultura de corte, suinocultura iniciador
e terminador, piscicultura, horticultura, mandiocultura, diversificação de atividades
agropecuárias, inovação tecnológica na propriedade, e conservação do meio ambiente. Alguns
produtores receberam o prêmio em mais de um ano e/ou em mais de uma categoria, com isso o
número de produtores rurais premiados neste período foi de 69 (sessenta e nove) (MERTZ,
2018). Não foram entrevistados os premiados na categoria “personalidade destaque”; categoria
bovinocultura de leite patronal entre os anos de 2010 e 2012; e ainda dois premiados em
inovação tecnológica por não se enquadrarem como agricultores (Condomínio de Agroenergia
Cooperbiogás, e um abatedouro de peixe).
O endereço e contato dos premiados foi obtido junto a Secretaria da Agricultura e
Política Ambiental do município, e foram realizadas as visitas nas propriedades rurais com a
intenção de aplicar um questionário. Alguns produtores optaram por não participar do
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levantamento e alguns não foram encontrados após diversas tentativas. No total foram
entrevistados 59 produtores premiados.
O mapa da Figura 22 permite verificar a localização das propriedades premiadas.
Figura 2 - Mapa de localização das propriedades rurais premiadas pelo Prêmio Produtor Destaque entre
os anos de 2010 e 2017

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor.

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Com o intuito de avaliar o nível de desenvolvimento rural sustentável nas propriedades que
compõe a amostra, foram avaliados 32 indicadores, que são apresentados no Quadro 1, e na
sequência são descritos os parâmetros adotados para cada um. Como forma de padronizar os
resultados, optou-se por adotar a escala de sustentabilidade desenvolvida por Silva (2007), que
atribui cinco níveis: Sustentável, Tendendo para a sustentabilidade, Transição, Tendendo para
a Insustentabilidade, e Insustentável. Adaptou-se esta escala para um intervalo entre (1 para
sustentável) e (-1 para insustentável).
Quadro 1 - Resumo dos indicadores utilizados para avaliação do desenvolvimento rural sustentável
1

Indicador
Nível de Escolaridade

2

Acesso à Educação

Descrição
Nível de Escolaridade das pessoas que não estão em idade escolar.
Analisa o acesso das crianças e adolescentes em idade escolar, se estão
frequentando a escola e se tem acesso a transporte escolar.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Condições de Saúde e
Capacidade de Trabalho

Relaciona as condições de saúde dos integrantes da família à capacidade de
trabalho nas atividades rurais.
Analisa o acesso à consultas e exames médicos, bem como a frequências em que
Acesso à Saúde
são realizados.
Produção de Alimentos
Analisa a produção de alimentos para o autoconsumo.
Verifica com base em uma lista predefinida se a família tem acesso a alguns bens
Acesso a Bens e Serviços
e serviços.
Verifica a opinião do agricultor sobre como avalia a sua casa, considerando as
Condição de Moradia
condições de moradia.
Satisfação com o meio
Verifica qual o nível de satisfação do agricultor, em aspectos gerais, de
rural
qualidade de vida, renda...
Analisa a intenção do produtor na continuidade das atividades e a permanência
Continuidade e Sucessão na agricultura, e também a existência e interesse de herdeiros em continuar na
condição de agricultor.
Analisa o volume de produção das atividades, em função de sua capacidade
Produtividade
instalada.
Rentabilidade
Analisa o resultado financeiro (Lucro ou prejuízo) das atividades.
Analisa os recursos disponíveis para as atividades rurais, tais como: tamanho da
propriedade, instalações, maquinários, culturas permanentes, açudes. Busca
Recursos Disponíveis
retratar a capitalização da propriedade em bens que contribuem diretamente com
a capacidade de gerar renda.
Fluxo Financeiro
Analisa a frequência em que há a entrada de recursos financeiros.
Verifica o nível de endividamento relacionado à produção, e pessoal, e se já
Endividamento
houve necessidade de se desfazer de bens para a quitação de dívidas.
Contabilidade e Gestão
Verificar o nível de controles contábeis e financeiros adotados pelo agricultor e
rural
como os têm utilizado para a gestão.
Verifica a condição de acesso à terra e instalações. Pode ser proprietário e/ou
Acesso à terra
arrendatário, assentado, posseiro...
Analisa se a mão de obra familiar está sendo suficiente para manter as atividades
Força de trabalho familiar
instaladas.
Recursos de outras
Verifica se há necessidade de injetar recursos de outras atividades (ou
atividades
aposentadorias) para a subsistência na atividade rural.
Qualificação Profissional Analisa a participação dos integrantes da família em capacitações e treinamentos.
Verifica se o agricultor recebe assistência técnica para as atividades rurais e/ou
Assistência Técnica
ATER.
Verifica se o produtor tem acesso e se utiliza crédito rural, que possui subsídios
Crédito Rural
governamentais.
Avalia a condição do agricultor familiar em poder decidir o que produzir, como
Autonomia Gerencial
produzir, quais atividades realizar em sua propriedade.
Integração Cívica
Verifica se os integrantes da família possuem documentos pessoais.
Adequação Jurídica
Verifica se a propriedade possui a documentação em situação regular.
No caso de haver funcionários contratados, verifica se os direitos trabalhistas
Adequação Trabalhista
estão assegurados.
Adequação Ambiental
Analisa o cumprimento da legislação ambiental.
Verifica a disponibilidade de água para o consumo humano e consumo na
Disponibilidade de Água
produção.
Qualidade da Água
Verifica a opinião do agricultor sobre como avalia a qualidade da água.
Destinação dos Dejetos
Verifica a produção e destinação de dejetos.
Uso de Agrotóxicos
Verifica como têm sido utilizados agrotóxicos na agricultura.
Solo: Uso, ocupação e
Visa analisar se o uso do solo para as diversas atividades está de acordo com a
conservação
sua aptidão.
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32

Práticas
Conservacionistas

Verifica quais práticas conservacionistas são adotadas na propriedade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o Nível de escolaridade considerou-se a condição de analfabeto com insustentável e o
ensino médio completo ou nível acima deste como sustentável, e as formações intermediárias
proporcionalmente. Foram considerados os dados de todos os moradores das propriedades
rurais e não apenas do gestor, ou respondente. Quanto ao Acesso à educação, foi considerado o
acesso à educação das crianças, adolescentes e jovens em idade escolar, bem como se estão
frequentando a escola e se tem acesso a transporte escolar.
Quanto às Condições de saúde e capacidade de trabalho buscou-se relacionar as condições de
saúde à capacidade de trabalho, analisando se houveram problemas de saúde das pessoas da
família num histórico de três anos, que as deixaram por mais de 15 dias sem poder trabalhar, e
também se há problemas de saúde que deixaram pessoas permanentemente sem poder trabalhar,
e se isso fez com que reduzissem as atividades ou que fosse necessário contratar funcionários.
Já o Acesso à Saúde reflete o acesso dos agricultores e seus familiares à atenção básica em
saúde, especificamente consultas e exames médicos, bem como a frequências em que são
realizados, se preventivamente, acompanhamento de doenças já diagnosticas ou apenas em caso
se emergências.
A Produção de Alimentos analisa a produção de alimentos na propriedade, para o
autoconsumo, com base em uma lista predefinida dos alimentos mais comuns na região sul do
Brasil (carne de frango, carne de suíno, carne de gado bovino, hortaliças, frutas, ovos,
mandioca). Também foi levantado o Acesso a Bens e Serviços, que verifica, com base em uma
lista predefinida, se a família tem acesso a alguns bens de consumo duráveis e serviços, tais
como: telefonia fixa ou móvel, internet, ar condicionado, televisor, máquina de lavar roupas,
veículo de passeio ou motocicleta, geladeira, microcomputador.
Outro item analisado, no entanto, ouvindo a opinião do agricultor foi a sua Condição de
Moradia e como ele avalia a sua casa. Já a Satisfação com o meio rural teve como objetivo
verificar qual o nível de satisfação do agricultor, por estar na condição de produtor rural, em
aspectos gerais, de qualidade de vida, renda, etc. Neste item ele pôde identificar as alternativas
em uma escala Likert de 5 itens, entre totalmente satisfeito e totalmente insatisfeito.
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A Continuidade e Sucessão analisa a intenção do produtor na continuidade das
atividades e a permanência na agricultura, bem como a existência e interesse de herdeiros em
continuar sendo agricultor.
Produtividade e Rentabilidade são dois indicadores interligados. Enquanto o primeiro
analisa o volume de produção das atividades, a sua capacidade instalada, a ponto de comparar
a produtividade com médias regionais quando há informações disponíveis (exemplo: sacas de
soja por área, litros de leite por animal...), o segundo indicador analisa o resultado financeiro
(lucro ou prejuízo) das atividades, ou seja, busca verificar se as receitas de vendas da produção
estão sendo suficientes para pagar os custos diretos (insumos), e indiretos (manutenção de
máquinas e instalações) bem como se está sendo suficiente para remunerar a mão de obra, seja
contratada, ou da própria família. Avalia-se ainda se num histórico de três anos a produtividade
e rentabilidade vêm melhorando ou piorando.
O indicador Recursos Disponíveis representa os recursos disponíveis para as atividades
rurais, tais como: tamanho da propriedade, instalações (aviários, chiqueiros, estrebarias),
maquinários, culturas permanentes, açudes. Busca retratar a capitalização da propriedade em
bens que contribuem diretamente com a capacidade de gerar renda. Já no indicador Fluxo
Financeiro, analisa-se a frequência em que há a entrada de recursos financeiros (mensal,
trimestral, semestral), pois muitas vezes a instabilidade financeira não se explica apenas pela
baixa rentabilidade, mas também pela irregularidade do fluxo financeiro, o que pode causar
Endividamento. O intuito deste último indicador é captar o nível de endividamento relacionado
às atividades produtivas e endividamento pessoal, bem como se já houve necessidade de o
produtor se desfazer de bens para a quitação de dívidas.
No que tange à Contabilidade e Gestão rural o objetivo foi verificar os hábitos do gestor
da propriedade rural em guardar notas e comprovantes de gastos, se faz controles, mesmo que
manuais, dos gastos relacionados à produção, bem como dos gastos pessoais, se calcula o custo
das atividades, e se faz análises de investimentos.
O Acesso à terra é a condição de acesso à terra e instalações, que pode ser como
proprietário, arrendatário, assentado da reforma agrária, ou posseiro. Já a Força de trabalho
familiar analisa se a mão de obra familiar está sendo suficiente para manter as atividades
instaladas. Se seria possível ampliar as atividades ou se está insuficiente, necessitando reduzir
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atividades ou contratar funcionários. E a necessidade de obter recursos financeiros de outras
atividades (ou aposentadorias) para a subsistência da família é o que retrata o indicador
Recursos de outras atividades.
A Qualificação Profissional analisa se os integrantes da família participam de
capacitações e treinamentos e com que frequência isso ocorre, bem como se em instituições
privadas, cooperativas, ou instituições públicas ou sem fins lucrativos, enquanto que a
Assistência Técnica verifica se o agricultor recebe assistência técnica para as atividades rurais
e/ou ATER, e se advém de cooperativas, empresas privadas, ou instituições públicas ou sem
fins lucrativos.
Quanto ao Crédito Rural verificou-se se o produtor tem acesso e utiliza o crédito
subsidiado para o setor. O indicador Autonomia Gerencial teve como objetivo avaliar a
condição do agricultor familiar em poder decidir o que produzir, como produzir, quais
atividades realizar em sua propriedade. A Integração Cívica verifica se os integrantes da família
possuem documentos pessoais, que os permitam exercer plenamente os direitos de cidadania,
tais como: Certidão de nascimento, Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de
Serviço Militar (no caso de homens), Cartão do SUS, Carteira de vacinação.
No que se refere ao cumprimento de legislação, três são os indicadores avaliados:
Adequação Jurídica verifica se a propriedade possui a documentação em situação regular
(Escritura, contrato de arrendamento ou similar que conceda plenos direitos de explorar a
propriedade, Cadastro no INCRA, Declaração anual ao ITR, Declaração anual de IRPF quando
exigida, Cadastro de Produtor – CAD/PRO, Nota Fiscal de Produtor, Cadastro Ambiental
Rural); Adequação Trabalhista no caso de haver funcionários contratados, verifica se os
mesmos possuem: a) registro em carteira de trabalho; b) se a remuneração integral consta na
folha de pagamento; c) se os tributos estão sendo pagos em dia; e d) se os funcionários têm à
disposição os EPIs. Por fim, a Adequação Ambiental analisa o cumprimento da legislação
ambiental para a propriedade e para as atividades desenvolvidas, tais como: Mata ciliar, área de
preservação permanente, e licenças ambientais.
Avaliou-se ainda a Disponibilidade de Água, identificando a fonte de água para o
consumo humano e na produção, bem como se há problema de falta de água; e a Qualidade da
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Água, no entanto, sendo considerada apenas a autoavaliação do agricultor, sem a realização de
análises laboratoriais específicas.
O objetivo do indicador Destinação dos Dejetos é verificar se os dejetos produzidos
pelas atividades são armazenados e tratados de maneira adequada para evitar danos ambientais,
e a destinação dos dejetos, se são reaproveitados ou comercializados. Quanto ao Uso de
Agrotóxicos buscou-se verificar como têm sido utilizados herbicidas e inseticidas, se há
acompanhamento agronômico ou se há implantação de técnicas que permitam um manejo
integrado ou de agentes biológicos, ou ainda a adoção total ou parcial da agroecologia e
produção orgânica.
Quanto ao Solo: Uso, ocupação e conservação, com base em imagens de satélite da
propriedade, confrontou-se a ocupação do solo (em especial áreas de agricultura) com a classe
de solo, declividade, ou seja, se o solo pode ser considerado apto para a atividade que está sendo
explorada. Analisou-se ainda as Práticas Conservacionistas tais como terraceamento, plantio
direto na palha, não revolvimento do solo, plantio em nível, rotação de culturas (em 3 anos),
adubação verde, uso de esterco na lavoura, manejo da fertilidade, e balanço de nutrientes.
Após a avaliação dos 32 indicadores de desenvolvimento rural sustentável nas
propriedades da amostra, pode-se elaborar um painel, associando as cores do semáforo ao nível
de sustentabilidade, como mostra a Figura 2.
Com base na Figura 2 e subsidiariamente a Tabela 1 (a seguir), pode-se perceber a
grande maioria dos indicadores foi avaliada na faixa entre 0,50 e 1,00, ou seja, Sustentável ou
Tendendo para a Sustentabilidade.
Analisando os indicadores na ordem que estão dispostos na Tabela 1, verifica-se que
todos têm acesso à assistência técnica (Indicador 20), que as pessoas possuem os documentos
que dão acesso à cidadania e a integração cívica (I23), bem como a documentação jurídica da
propriedade rural, atendendo as exigências legais para a condição de agricultor (I24).
Figura 2 – Painel da Sustentabilidade apresentando os 32 Indicadores avaliados no estudo
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Painel de Indicadores de Desenvolvimento Rural Sustentável
1
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Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pelos autores.

Todas as crianças e jovens em idade escolar estão frequentando a escola, e apenas alguns
não utilizam o transporte escolar por conveniência ou situações particulares, no entanto, está
disponível (I2). Quanto ao acesso à terra (I16), a grande maioria é proprietário e ainda
arrendatário, ou apenas arrendatário com documentação adequada que garante o pleno direito
de explorar a área. Não foram identificados problemas com relação a disponibilidade e
qualidade da água, tanto para o consumo humano, quanto para a utilização na produção (I27 e
I28).
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No que tange ao acesso a bens e serviços (I6) verificou-se que todos tem acesso à
internet, energia elétrica, serviço de telefonia fixa ou móvel, televisor, geladeira, máquina de
lavar roupas, forno elétrico, e veículo de passeio ou moto. Alguns poucos não possuem aparelho
de ar condicionado e microcomputador (mas que hoje, dependendo da finalidade pode ser
substituído por smartphones).
Quanto às condições de saúde e capacidade de trabalho (I3), a média teve uma avaliação
boa (0,83 na escala de -1 a 1), no entanto há vários casos de doenças que trouxeram reflexos
para as atividades produtivas, e foram identificadas até situações em que o produtor deixou a
atividade em que foi premiado em função de problema de saúde mais grave.
Autoavaliação positiva (0,83) ocorreu no indicador de condição de moradia (I7). Escore
semelhante (0,81) ao do indicador 18, que demonstra que as propriedades consultadas não estão
dependendo de recursos externos para manter a subsistência da família.
Tabela 1 – Indicadores de Desenvolvimento Rural Sustentável classificados por melhor escore
Indicador
20
23
24
2
16
28
27
6
3
7
18
4
14
29
31
10
9
22
25
12
21
8
11

Assistência Técnica
Integração Cívica
Adequação Jurídica
Acesso à Educação
Acesso à terra
Qualidade da Água
Disponibilidade de Água
Acesso a Bens e Serviços
Condições de Saúde e Capacidade de Trabalho
Condição de Moradia
Recursos de outras atividades
Acesso à Saúde
Endividamento
Destinação dos Dejetos
Solo: Uso, ocupação e conservação
Produtividade
Continuidade e Sucessão
Autonomia Gerencial
Adequação Trabalhista
Recursos Disponíveis
Crédito Rural
Satisfação com o meio rural
Rentabilidade

Média da avaliação do Indicador

1,00
1,00
0,99
0,96
0,96
0,96
0,95
0,90
0,83
0,83
0,81
0,75
0,75
0,74
0,73
0,71
0,69
0,68
0,66
0,62
0,59
0,57
0,57

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

13
32
5
1
26
19
30
15
17

Fluxo Financeiro
Práticas Conservacionistas
Produção de Alimentos
Nível de Escolaridade
Adequação Ambiental
Qualificação Profissional
Uso de Agrotóxicos
Contabilidade e Gestão rural
Força de trabalho familiar

0,54
0,49
0,48
0,47
0,39
0,25
0,10
0,09
-0,27

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelos autores.

Um grupo de indicadores tiveram avaliações intermediárias (entre 0,75 e 0,50), que são acesso
à saúde (I4), endividamento (I14), destinação dos dejetos (I29), solo: uso, ocupação e
conservação (I31), produtividade (I10), continuidade e sucessão (I9), autonomia gerencial (I22),
adequação trabalhista (I25), recursos disponíveis (I12), crédito rural (I21), satisfação com o
meio rural (I8), rentabilidade (I11), fluxo financeiro (I13). Dentre esses, pode-se citar que apesar
de na média (que é o foco da análise deste estudo) os indicadores possam ser considerados bons,
ou seja, demonstram uma situação de tendência para a sustentabilidade, há situações de
agricultores com problemas de sucessão familiar, baixa rentabilidade, endividamento, mau uso
do solo (o que reflete em problemas de erosão) e ainda situações de baixa satisfação com a
condição de estar no meio rural como agricultor.
Enfoque maior na análise será dada para os indicadores com os menores escores, pois são os
que refletem situação de menor sustentabilidade. É o caso das práticas conservacionistas (I32),
onde foram avaliados o terraceamento, plantio direto na palha, não revolvimento do solo, plantio
em nível, rotação de culturas (em 3 anos), adubação verde, uso de esterco na lavoura, manejo
da fertilidade, e balanço de nutrientes. Observou-se que poucas propriedades fazem rotação de
culturas, prevalecendo o cultivo apenas de soja e milho, mas há casos em que se planta apenas
milhos nas duas safras anuais em função de exigências da cooperativa integradora. A grande
maioria alega estar adotando a sistemática de plantio direto, no entanto, necessitando realizar a
descompactação do solo com certa frequência em algumas glebas. Poucos se utilizam de
adubação verde e esterco na lavoura.
Observou-se também um escore mais baixo no indicador 5 (produção de alimentos), onde foi
avaliada a produção de alimentos para o autoconsumo na propriedade a partir de uma lista
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predefinida, composta por: carne de frango, carne de suíno, carne de gado bovino, hortaliças,
frutas, ovos, mandioca. Percebeu-se que no caso de alguns itens da lista, muito produtores optam
por adquiri-los no supermercado do que os produzir, mas também há situações em que os
produtores são proibidos de criar alguns animais por questões sanitárias estabelecidas por
empresas integradoras.
O nível de escolaridade (I1) também teve uma avaliação ruim, no entanto, realizando um
cruzamento dos dados de escolaridade e idade das pessoas, percebeu-se que quanto maior a
idade, menor o nível de escolaridade, o que demonstra as dificuldades de acesso à educação que
haviam a algumas décadas. As pessoas com ensino médio completo representam 51,2% do total
de pessoas residentes nas propriedades pesquisadas, no entanto, entre os jovens até 19 anos,
100% possuem esse nível de escolaridade, o que é um bom resultado.
Para verificar a adequação ambiental (I26) das propriedades rurais, foram utilizadas imagens
de satélite disponíveis no software Google Earth Pro, e confrontadas com os dados declarados
ao CAR – Cadastro Ambiental Rural. Percebeu-se que várias propriedades não cumprem o atual
código florestal que se tornou bastante brando para os pequenos produtores. Outros apesar de
cumprirem a legislação no que tange a mata ciliar e reserva legal, esta última é por vezes
fracionada, e por isso não cumpre sua função ambiental, principalmente a preservação de fauna
e flora.
Quanto à qualificação profissional (I19), identificou-se que os agricultores têm baixa
participação em cursos e treinamentos relacionados às suas atividades produtivas, e quando
participam são basicamente promovidos por empresas privadas ou cooperativas que tem por
interesse divulgar e promover os produtos que comercializam. Poucos produtores participam de
qualificações promovidas por entidades públicas ou sem fins lucrativos.
Verificou-se ainda que o uso de agrotóxicos (I30) têm sido uma situação delicada para os
produtores rurais. Ao mesmo tempo que se considera que a agricultura orgânica é a melhor
alternativa, há de se admitir que o uso racional e com acompanhamento agronômico dos
agrotóxicos não é totalmente insustentável. Entretanto, pode-se identificar situações em que o
produtor rural é coagido a adquirir já antes do inicio do plantio, um “pacote safra” que
contempla as sementes, fertilizantes, mas também herbicidas, fungicidas e demais pesticidas.
Com isso o produtor acaba adquirindo os agrotóxicos mesmo sem saber se precisará aplica-los
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durante o cultivo. Esta é uma situação crítica que merece atenção especial, tanto de produtores
quanto do poder público.
A contabilidade e gestão rural (I15) foi mau avaliada nas propriedades, pois ressalvadas
algumas exceções, os produtores não têm o hábito de realizar controles financeiros de gastos
pessoais nem de gastos relacionados à produção. Como consequência quando ocorre escassez
de recursos financeiros, encontram dificuldades em saber se são problemas relacionados à
produção, pois não conseguem calcular os custos de produção. Há dificuldades também para
realizar o planejamento das atividades e análises dos investimentos. Enfim, a falta de controle
reduz a qualidade da gestão.
Por fim, o indicador com a menor avaliação foi a Força de trabalho familiar (I17). Nesse
indicador é avaliado se a quantidade de integrantes da família trabalhando nas atividades
produtivas é suficiente para mantê-las ou há necessidade de reduzir atividades, dado o avanço
da idade das pessoas e a falta de sucessores. É um indicador importante, pois pode refletir a
necessidade de o agricultor deixar o campo por falta de mão de obra. No entanto, em
propriedades maiores, com mais Recursos Disponíveis, retratado pelo Indicador 12 (tamanho
da propriedade, instalações, maquinários, culturas permanentes, açudes), ou seja, propriedades
mais capitalizadas e que possuem produção em escala maior, há a possibilidade e viabilidade
de contratação de mão de obra externa, de forma permanente. Observou-se que dentre os
analisados, 45,8% possuem funcionários permanentes, entretanto, em 71,2% ela é
predominantemente familiar. Este indicador não deve ser analisado isoladamente, pois
propriedade com pouca força de trabalho familiar, e consequentemente mais funcionários
contratados, podem estar obtendo ganhos com uma elevada escala de produção e sendo
rentáveis a ponto de remunerar adequadamente os funcionários e os proprietários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve como objetivo avaliar o nível de desenvolvimento rural sustentável dos
produtores rurais premiados pelo Prêmio Produtor Destaque do município de Marechal Cândido
Rondon – PR. Para tanto foram entrevistados 59 produtores rurais premiados no período de
2010 a 2017. Foram avaliados 32 indicadores por meio dos critérios apresentados no texto,
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utilizando uma escala padronizada que varia entre um positivo (1) que indica sustentabilidade e
um negativo (-1) que indica insustentabilidade.
Verificou-se que em 24 indicadores (75%) a avaliação ficou muito boa, indicando um
nível de sustentabilidade entre 0,50 e 1,00. Em 7 indicadores (22%) o nível de sustentabilidade
foi avaliado entre 0,00 e 0,50, e em apenas um indicador (3%) o escore ficou abaixo de 0,00 na
escala que vai de -1,00 a 1,00.
Merecem atenção os indicadores com as menores avaliações, que indicam situações de
baixa sustentabilidade, que foram, em ordem decrescente: Práticas Conservacionistas, Produção
de Alimentos, Nível de Escolaridade, Adequação Ambiental, Qualificação Profissional, Uso de
Agrotóxicos, Contabilidade e Gestão rural, e Força de trabalho familiar.
De maneira geral pode-se confirmar a hipótese lançada neste estudo de que os produtores
rurais premiados teriam bons indicadores de sustentabilidade ou de desenvolvimento rural
sustentável.
Além de apresentar e discutir os pontos positivos e negativos na amostra analisada, este
estudo pode contribuir, em conjunto com estudos futuros que visam identificar motivações da
saída de agricultores familiares do campo, para detectar fatores que possam estar associados ao
sucesso (sustentabilidade) ou fracasso (insustentabilidade) na agricultura familiar, contribuindo
desta forma para a compreensão da relação entre os níveis de desenvolvimento rural sustentável
e o êxodo rural contemporâneo.
Afinal, o que um estudioso do desenvolvimento procura, é saber ou responder,
independentemente de ser signatário desta ou daquela disciplina, os motivos ou as causas que
provocam as mudanças, e entender como elas ocorrem (SCHNEIDER, 2007).
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Grupo de Trabalho: 11 AGRICULTURA DE MONTANHA E SISTEMAS
AGROFLORESTAIS

Resumo
A agricultura da Região Serrana Fluminense é de base familiar, com uso intensivo do solo e de
tecnologias industrializadas. Devido ao relevo, solos da região apresentem forte
susceptibilidade à erosão, como observado na tragédia de 2011. Para prevenção/reversão de
quadros de degradação do solo, propostas baseadas na agroecologia podem ser adotadas, para
favorecer a sustentabilidade. Um dos pilares da agroecologia é a construção participativa do
conhecimento. Este trabalho apresenta a aplicação da Metodologia Participativa para Avaliação
da Qualidade do Solo, em 14 agroecossistemas de Nova Friburgo e São José do Vale do Rio
Preto. Dos sistemas avaliados, apenas uma, obteve Índice Geral de Sustentabilidade satisfatório.
Pode-se identificar e confirmar que os sistemas estudados apresentam limitações e a partir deste
diagnóstico, estão sendo discutidas práticas que possam otimizar os processos desejáveis para
avançarem na transição agroecológica e sustentabilidade das unidades de produção.
Palavras-chave: Metodologia participativa, Agroecossistemas, Agroecologia, Índices de
Sustentabilidade

Abstract
The Região Serrana Fluminense’s agriculture is family-based, land-intensive and applies
industrialized technology. Due to the relief, the soils of the region present strong susceptibility
to erosion, as observed in the 2011 tragedy. For the prevention/reversion of soil degradation,
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proposals based on agroecology can be adopted to improve soil sustainability. One of the pillars
of agroecology is the participative construction of knowledge. This paper presents the
application of the Participative Methodology on Soil’s Quality Evaluation in 14 Nova Friburgo
and São Joosé do Vale do Rio Preto agroecossystems. Of the evaluated systems, only one
obtained satisfactory Overall Sustainability Index. It could be identified and confirmed that the
systems studied have limitations. Based on this diagnosis, practices that optimize the desirable
processes of advance in the agroecological transition and sustainability of the production units
will be discussed.
Key words: Participatory methodology, Agroecosystems, Agroecology, Sustainability Indexes

1. INTRODUÇÃO
O Estado do Rio de Janeiro é um dos principais produtores de hortaliças do Brasil, com
destaque para a Região Serrana, principal pólo de produção, cujas montanhas podem atingir
altitudes de até 2.366m (AQUINO et al., 2014).
Os solos da Região Serrana Fluminense dão suporte a sistemas de produção
caracterizados principalmente como de base familiar, onde predominam o cultivo de hortaliças
(AQUINO et al., 2014) .A agricultura da região, em sua maioria, caracteriza-se pelo uso
intensivo dos solos, com elevado uso de tecnologias industrializadas, como os fertilizantes
sintéticos concentrados e agrotóxicos (GUERRA et al., 2007).
Essa atividade produtiva ocorre em ambientes de montanha onde se insere importante
conjunto de nascentes e corpos hídricos, que constituem sistemas de drenagem, que fluem
através de relevo predominantemente classificado como forte ondulado. Tais características
fazem com que os solos da região apresentem forte susceptibilidade à erosão, como pode ser
observado em janeiro de 2011, quando a região em decorrência de fortes chuvas, sofreu com
uma tragédia ambiental e humana, considerada como a mais grave da história recente do Brasil.
Na ocasião, muitas áreas agrícolas perderam a capacidade produtiva em decorrência de
soterramento ou alagamento, demandando estudos acerca de estratégias para recuperação dos
solos desses ambientes (ANTUNES, 2016).
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Para prevenção e até mesmo a reversão de quadros de degradação do solo, propostas
com base nos princípios da agroecologia podem ser adotadas, de forma a favorecer a
sustentabilidade dos sistemas de produção (ANTUNES, 2016).
Segundo ALTIERI (2012) “a agroecologia emerge como uma disciplina que
disponibiliza os princípios ecológicos básicos sobre como estudar, projetar e manejar
agroecossistemas que sejam produtivos e ao mesmo tempo conservem os recursos naturais,
assim como sejam culturalmente adaptados e social e culturalmente viáveis”.
Para ASSIS et al. (2018) “a construção participativa do conhecimento é um dos pilares
para a agroecologia”, além disso, ressaltam a importância de processos participativos de
construção de conhecimentos na promoção da agroecologia, como estratégia para fortalecer o
processo de desenvolvimento sustentável em ambientes de montanha.
Metodologias que sejam inclusivas, didáticas e participativas são de grande importância
quando se trata da construção do conhecimento agroecológico. Quando não há a construção
conjunta, com a troca de sabedorias tradicionais e técnico-científicas, perde-se a essência da
agroecologia como ciência holística e multidisciplinar (PINTO et al., 2017)
Nesse contexto, a metodologia proposta por ALTIERI & NICHOLLS (2002) e adaptada
por MACHADO & VIDAL (2006) de Avaliação de Sustentabilidade de Agroecossistemas,
apresenta-se como importante ferramenta na construção do saber agroecologico, facilitando a
comunicação entre técnicos e agricultores acerca das experiências e práticas agroecológicas.
A metodologia de Avaliação de Sustentabilidade de Agroecossistemas consiste da
determinação de indicadores de sustentabilidade de fácil entendimento, aplicada em campo, em
conjunto, por técnicos e agricultores, com o objetivo de caracterizar o agroecossistema quanto
aos aspectos de manejo dos solos e das lavouras, além de capacitar os agricultores em prérequisitos agroecológicos que devem ser atingidos para garantir a sustentabilidade dos
agroecossistemas (MACHADO & VIDAL, 2006).
As ações estabelecidas são para criar um ambiente onde a Pesquisa e a Extensão e
Conhecimento Tradicional possam se difundir, criando um espaço onde o saber do agricultor é
valorizado tanto quanto o saber acadêmico.
Este trabalho se propõe a apresentar uma experiência da aplicação da Metodologia
Participativa para Avaliação da Qualidade do Solo junto a agricultores do município de Nova
Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro, como estratégia de construção do conhecimento
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agrecológico, de empoderamento acerca dos processos ecológicos que envolvem a produção
agroecológica, além de apoiar a proposição do manejos agroecológico e que viabilizem
sistemas de produção mais sustentáveis e que garantam a qualidade dos recursos naturais em
ambiente de montanha.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e Método
O trabalho foi realizado em quatorze glebas, localizados em seis agroecossitemas, com
diferentes culturas e formas de manejo, 5 no município de Nova Friburgo, e um no município
de São José do Vale do Rio Preto, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.
O clima na região é caracterizado como tropical de altitude, segundo a classificação de
Köppen (KÖPPEN, 1948), com invernos secos e verões úmidos. As temperaturas anuais
médias variam entre 13,8°C e 24,3ºC e a taxa de precipitação pluviométrica média anual é de
1.246,5 mm e os maiores índices pluviométricos são concentrados de dezembro a março
(INMET, 2015). O município de Nova Friburgo encontra-se a uma altitude de 1.065m e o
município de São José do Vale do Rio preto encontra-se a uma altitude de 615m (INMET,
2019).
As glebas estudados, foram numerados de 1 a 14, e os agroecossitemas foram
identificadas como A, B, C, D, E e F. A caracterização das áreas, culturas e forma de manejo
encontram-se descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Identificação dos cultivos comerciais e manejo dos agroecossitemas analisados.
Agroecossistema

Gleba

Cultura(s)
Couve, Chicória, Beterraba,
Cenoura,
Alho Porró, Brócolos
Brócolos em fim de ciclo

A

1

B

2

B

3

C

4

Abobrinha, Brócolos, Couve,
Feijão
Aveia Preta e Cebola

C

5

Rabanete, Alface e Cenoura

Manejo
Orgânico
Orgânico
Orgânico
Orgânico
Orgânico
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C

6

Espinafre, Repolho e Beterraba

Orgânico

D

7

D

8

Couve, Couve-flor, Repolho,
Ervilha
Abobrinha

E

9

Chuchu

Transição

E

10

Chuchu

Orgânico

E

11

Chuchu

Orgânico

E

12

Chuchu

Convencional

F

13

Cenoura

Orgânico

F

14

Brócolos

Orgânico

Orgânico
Orgânico

Para a avaliação participativa da sustentabilidade do solo dos agroecossistemas, utilizouse metodologia adaptada de ALTIEI & NICHOLLS (2002), NICHOLLS et al., (2004) e
MACHADO & VIDAL (2006).
A metodologia consiste da utilização de indicadores simples da qualidade do solo. Os
indicadores e os parâmetros de base para sua avaliação encontram-se no Anexo I.
Aos indicadores foram atribuídas notas de 0 a 10 representando os níveis de
sustentabilidade. O nível ideal, ou desejável de sustentabilidade está situado no intervalo entre
8,1 e 10, o intervalo entre 4,1 e 8 corresponde ao nível intermediário, e abaixo deste o indicador
encontra-se abaixo do limite de sustentabilidade.
Em campo apresentou-se o método a agricultores e técnicos, e como proceder à
avaliação. Cada avaliador recebeu uma planilha: Indicadores de Qualidade do Solo – IQS
(Anexo I).
Após a avaliação em cada agroecossistema, foram calculadas as médias das notas de
todos os avaliadores para cada indicador. Utilizando estes valores, foram gerados gráficos de
radar, para facilitar a visualização e comparação entre áreas.
Posteriormente realizou-se o somatório geral das medias obtidas para os indicadores de
cada sistema, gerando-se assim, o valor de IQS geral do sistema para verificar quais áreas se
diferenciam ou se aproximam dos índices gerais de sustentabilidade do solo.

2.2 Resultados e Discussão
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Os resultados obtidos após a avaliação dos IQS, em cada sistema, podem ser observados
na Figura 1.
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Figura 1: 1-Profundidade; 2- Estrutura; 3- Maciez; 4- Estado de decomposição dos resíduos; 5
– Cor, odor e matéria orgânica; 6- Retenção de água; 7- Cobertura do solo; 8- Solo conservado; 9Presença de animais no solo; 10- Atividade microbiológica; 11- Desenvolvimento de raízes. SistemaGlebas.
Quando avaliadas às características físicas do solo: Profundidade, Estrutura e Maciez,
apenas o sistema 12 (7,14%) enquadrou-se no nível ideal de sustentabilidade para as três
características. O sistema 9 apresentou níveis satisfatórios para profundidade e maciez, mas não
para estrutura. A maioria das áreas apresentou-se na faixa intermediária, no entanto as áreas 13
e 14 estavam abaixo dos limites para profundidade, o sistema 3 para estrutura e o sistema 4 para
maciez. Essas características podem ser inerentes ao solo da região, no entanto, práticas de
manejo podem ser adotadas de forma a melhorá-las, como o uso de adubos verdes e a adoção
do plantio direto, com manutenção da cobertura morta. Estas práticas resultam em melhoria dos
atributos físicos, químicos e biológicos do solo, além de reduzirem perdas por erosão
(CARPENEDO & MIELNICZUCK, 1990; TORRES et al., 2005; BOLLIGER et al., 2006). Por
meio do sistema radicular, as plantas de cobertura ou os adubos verdes, penetram o solo,
auxiliando na descompactação e aeração, extraem os nutrientes de camadas mais profundas e
os disponibilizando superficialmente após o manejo e deposição da palhada, gerando aumento
da disponibilidade de matéria orgânica na superfície após a decomposição destes resíduos.
O uso de aveia preta como adubo verde com aveia preta vem sendo utilizado em algumas
áreas estudadas (unidade de produção C - sistemas 4, 5 e 6), e o plantio direto sobre a palhada
de plantas espontâneas é observado em uma das áreas da unidade D, sistema 8.
Em relação ao Estado de decomposição dos resíduos orgânicos e Cor, odor e matéria
orgânica, 21,4% (3 áreas) das áreas apresentaram níveis ideais de sustentabilidade, e para o
primeiro, 14,28% (2 áreas) estavam abaixo dos níveis de sustentabilidade. No sistema com
plantio direto e cobertura (área 8), estes dois itens localizaram-se na faixa ideal e alcançaram os
maiores valores observados dentre todos os sistemas avaliados. Demonstrando a eficiência das
práticas conservacionistas para a qualidade do solo e ressaltando a importância do manejo
orgânico ao longo do tempo, pois o mesmo não foi observado nas áreas da unidade C, (4, 5, 6)
onde foi utilizado este manejo, mas a pouco tempo (dois anos), sendo anteriormente vegetação
de pastagem degradada.
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Para o índice Retenção de água a maioria dos sistemas (64,3%), dos sistemas
apresentaram níveis sustentáveis e 35,7% níveis intermediários. Assim como a Cobertura do
solo, que foi satisfatório em 71,4% dos sistemas, com 14,3% das áreas apresentado valores
intermediários e 14,3 abaixo do limite de sustentabilidade. Estes dois índices podem apresentar
relações, visto que a cobertura do solo pode melhor as perdas água no solo. No entanto, por se
tratarem de sistemas com manejo orgânico, ou em transição esperava-se resultado melhor para
esses índices.
Apenas para Conservação do solo, que avalia o nível de erosão, todos os sistemas
apresentaram altos níveis de sustentabilidade.
Ao se avaliar a presença de animais do solo somente 14,3% dos sistemas localizaramse
na faixa ideal, 78,6% em níveis intermediários e 7,14% abaixo dos níveis de sustentabilidade.
Já para a atividade microbiológica o resultado foi de 28,6% dos sistemas com níveis
satisfatórios, 57,1% intermediários e 14,3 abaixo dos níveis de sustentabilidade. Resultado
preocupante, tendo em vista que a fertilidade do solo está diretamente relacionada à atividade
da biota que habita sua matriz (FRAGOSO et al., 1999). Dessa forma, para manutenção da
qualidade do solo e da sustentabilidade de seu uso é fundamental que a abundância e diversidade
de organismos edáficos seja promovida (VOHLAND & CHROTH, 1999; MERLIM et al.,
2005; SILVA et al., 2006).
A diversidade biológica do solo exerce significativa interação com a manutenção da sua
capacidade produtiva, sendo de grande importância para a decomposição e mineralização de
resíduos orgânicos, favorecendo a disponibilidade de nutrientes (principalmente N) às plantas e
até mesmo para outros indivíduos (BROWN & SAUTTER, 2009).
Quando avaliado o desenvolvimento de raízes, a maioria dos sistemas (66,7%)
demonstraram níveis intermediários de sustentabilidade, o que também pode ser melhorado
através de praticas como adubação verde e aporte de matéria orgânica, visando à promoção da
biota do solo.
Dos quatorze sistemas avaliados, apenas o agroecossitema 8 obteve índice de
sustentabilidade geral dos IQS em nível satisfatório, os demais sistemas apresentaram níveis
intermediários. Este resultado é a resposta ao trabalho na gleba do agroecossistema, com
histórico de pousio, seguido do plantio direto sobre a palha das plantas espontâneas,
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representando as maiores notas da cobertura do solo, atividade microbiana e conseguentemente
gerando um solo conversado.
Esse resultado enfatiza a necessidade de intensificação ou introdução de práticas de
manejo que promovam a biodiversidade e conservação do solo nas unidades de produção
avaliadas.
A conservação e restituição da biodiversidade é descrita por ALTIERI et al. (1987) como
o primeiro princípio para autorregulação e sustentabilidade, tendo em vista que numerosas e
complexas relações se estabelecem entre solo, plantas e animais.

3. CONCLUSÃO / OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia participativa empregada demonstrou ser uma ferramenta de avaliação e
monitoramento dos agrossistemas, além de proporcionar trocas de saberes entre agricultores e
técnicos. Além disso, apresenta potencial para a capacitação dos agricultores em conceitos e
premissas da agroecologia.
Pode-se identificar e confirmar que os agroecossistemas estudados apresentam
limitações quanto ao alcance do estágio adequado de sustentabilidade. A partir deste
diagnóstico, serão discutidas práticas específicas que possam otimizar os processos desejáveis
para avançarem na transição agroecológica e consequentemente os índices de sustentabilidade
das unidades de produção serão promovidos.
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ANEXO 1

Indicadores da Qualidade do Solo

Em cada espaço em
branco deve ser atribuída
uma das seguintes notas:
1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 ou 10

Avaliador:
Local:
Data:
Manejo da área:

Valor de Características Nota referência
1-10
1. PROFUNDIDADE
1
Subsolo quase exposto ou exposto
5
Solo pouco profundo (menor que 30 cm)
10
Solo profundo (maior que 30 cm)
2. ESTRUTURA
1
Solo solto, empoeirado sem agregados
5
Solos com poucos agregados, que quebram com pouca pressão
10
Solos com agregados bem formados, difíceis de serem quebrados
3. MACIEZ
1
Solo compactado, arame encurva-se facilmente
5
Solo com fina camada compactada, alguma restrição a penetração do arame
10
Sem compactação, arame penetra totalmente no solo
4. ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS
1
Predominância de resíduos orgânicos intactos
5
Resíduos orgânicos iniciando processo de decomposição
10
Equilíbrio na presença de resíduos em vários estágios de decomposição
5. COR, ODOR E MATÉRIA ORGÃNICA
1
Solo com cor pálida, odor químico e ausência de húmus
5
Solo com cor marrom claro, sem odor e alguma presença de húmus
10 Solo com cor marrom escuro, odor de matéria fresca e abundante presença de húmus
6. RETENÇÃO DE ÁGUA (grau de umidade após irrigação ou chuva)
1
Solo seco, não retém água
5
Solo com pouca umidade, que retém água por curto período de tempo
10
Solo úmido, que retém água por longo período de tempo sem encharcar
7. COBERTURA DO SOLO
1
Solo sem cobertura por resíduos orgânicos ou cobertura viva
5
Solo com menos de 50% de cobertura por resíduos orgânicos ou cobertura viva
10
Solo com mais de 50% de cobertura por resíduos orgânicos ou cobertura viva
8. SOLO CONSERVADO
1
Presença de erosão severa, inclusive de pequenas valas
5
Presença de alguns sinais de erosão
10
Ausência de sinais de erosão
9. PRESENÇA DE ANIMAIS DO SOLO
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1
Ausência de atividade de minhocas, de insetos, aranhas, centopéias, etc.
5
Presença de poucas minhocas,, insetos, aranhas, centopéias, etc.
10
Presença abundante minhocas,, insetos, aranhas, centopéias, etc.
10. ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA
1
Muito pouca efervescência após aplicação de água oxigenada
5
Efervescência leve a média após aplicação de água oxigenada

10
Efervescência abundante após aplicação de água oxigenada
11. DESENVOLVIMENTO DE RAÍZES
1
Raízes curtas, com desenvolvimento comprometido
5
Raízes com desenvolvimento limitado, observam-se algumas raízes finas
10
Raízes com bom desenvolvimento, profundas e com presença abundante de
raízes finas
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Resumo
O olhar para o meio rural contemporâneo requer, primeiramente, que se atente para sua
diversidade. Estudos indicam que para que haja uma compreensão do espaço rural, outras
atividades que não sejam estritamente agrícolas devem fazer parte desse cenário, dentre elas, o
turismo rural. O presente artigo tem como base a pesquisa bibliográfica, e tem como objetivo
fazer uma reflexão a respeito do tema turismo rural. Este estudo realizou uma busca on line no
banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. A partir do
levantamento realizado no portal utilizou-se a busca da palavra chave <turismo rural>. A opção
de refinamento da busca compreendeu ocorrências dos anos de 2009 e 2016, sendo selecionadas
duas dissertações. As dissertações analisadas indicam diferentes percepções a respeito do
turismo rural. Considerando o recorte temporal, a pesquisa do ano de 2009 apresenta um
comparativo entre dois municípios, e discute o conceito num ambiente onde o turismo rural já
está consolidado. A pesquisa de 2016 estabelece uma relação com o mercado, surgiu o interesse
por parte do município de viabilizar o turismo rural a partir do inventário de onze propriedades,
ou seja, uma localidade cuja atividade turística ainda não foi implantada.
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Abstract
Locking at the contemporary rural environment requires, first of all, attention to its diversity.
Studies indicate that for na inderstanding of the rural área, other activities that ar not strictly
agricultural should be parto f this scenario, among them, rural tourism. This article is baseado
n bibliographical research, and aims to reflect on the theme of rural tourism. This study carried
out na on line search in the database of Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.
The search refinement option comprised occurrences from the years of 2009 and 2016, and two
dissertations were select. The dissertation analyzed indicatte differente perception regarding
rural tourism. Considering the temporal CUT, the 2009 survey presents a comparison between
two municipalities, and discusses the concept in a environment where rural tourism is already
consolidated. The 2016 survey establishes a relationship whith the market, the interest arose
from the municipality to make rural tourism feasible from the inventory of eleven properties,
that is, a locality whose tourism activity hás not yet been implemented.

Key words: Rural Development. Rural Tourism. Search.

1. INTRODUÇÃO.
Quando nos referimos ao espaço rural na atualidade, podemos mencionar que há um
entendimento de que este mundo passou e vem passando por mudanças importantes, assim
como no processo de evolução da sociedade de maneira geral. Dentre essas mudanças,
Schneider (2006) indica o avanço das tecnologias, a disponibilidade de tempo, as facilidades
dos meios de transporte, e melhores condições financeiras. Devido a esses fatores, o autor
defende o ponto de vista de que os espaços rurais passaram por mudanças que alteraram suas
características que eram excepcionalmente agrícolas, e que passam a apresentar outras
atividades, dentre elas o turismo.
Elesbão (2007) considera que olhar para o meio rural contemporâneo requer,
primeiramente, que se atente para sua diversidade. Nesse sentido o autor estabelece que para
que haja uma compreensão do espaço rural, outras atividades que não sejam estritamente
agrícolas devem fazer parte desse cenário, dentre elas, o turismo rural.
Cavaco (2001) entende que turismo no espaço rural é um tipo de turismo de espaços
naturais e, sobretudo, de espaços humanizados, ativo ou apenas contemplativo, que assegura
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um regresso da cultura local. Para ele o turismo rural é um produto que atende a demanda de
uma clientela turística atraída pela produção e consumo de bens e serviços no ambiente rural e
produtivo.
O presente artigo tem como base a pesquisa bibliográfica, e tem como objetivo fazer
uma reflexão a respeito do tema turismo rural a partir do olhar de duas dissertações de mestrado
sobre este assunto.
Este estudo realizou uma busca on line no banco de dados da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações. A partir do levantamento realizado no portal utilizou-se a
busca da palavra chave <turismo rural>. A opção de refinamento da busca compreendeu
ocorrências dos os anos de 2009 e 2016, sendo selecionadas duas dissertações.
Este estudo encontra-se organizado em seções de discussões teóricas sobre
Desenvolvimento Rural; e Turismo Rural. As demais seções contemplam aspectos
metodológicos delineados, análise dos resultados e considerações finais.

2. DESENVOLVIMENTO RURAL
De acordo com Navarro (2001, p. 21), por muito tempo, o desenvolvimento rural foi
associado “ao conjunto de ações do Estado e dos organismos internacionais destinadas à
intervenções nas regiões rurais pobres que não conseguiam se integrar ao processo de
modernização agrícola".
Schneider (2010, p. 512) considera que esta “identificação do desenvolvimento rural com
a agenda das ações de intervenção do Estado, acabou afastando muitos pesquisadores deste
tema, por considerá-lo demasiadamente político e normativo”. O autor comenta que somente a
partir da década de 1990, o entendimento que se tem sobre o desenvolvimento rural no Brasil
gerou novas abordagens e percepções.
Ao tratar dos fatores que contribuíram para ampliar a discussão a respeito do
desenvolvimento rural Schneider (2010) destaca três: o primeiro está relacionado com a
sequencia de acontecimentos em torno da agricultura familiar e de seu potencial como modelo
social, econômico e de produção; o segundo está ligado a participação do Estado através de
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políticas públicas para a agricultura familiar; o terceiro aborda as mudanças no âmbito político
e ideológico, que deriva do dualismo entre o agronegócio e as demais formas de produção, que
geralmente fazem parte da agricultura familiar.
Schneider (2010, p. 516) ao apresentar o conceito do novo rural brasileiro indica os
estudos de Graziano da Silva (2001) e Graziano da Silva; Del Grossi e Campanhola (2002),
segundo estes autores “o surgimento do novo rural brasileiro decorre do próprio processo de
modernização conservadora da base tecnológica da agropecuária”. Esse processo se completa,
no final da década de 1980, com destaque para as regiões centro e sul do Brasil, “emerge no
meio rural uma nova conformação econômica e demográfica que possui como característica
fundamental a redução crescente das diferenças entre o urbano e o rural”. Para eles, o rural
deixa de ser “sinônimo de atraso” e se desconecta da agricultura, que passa a ser apenas uma
de suas atividades.
Graziano da Silva (1998, p. 75) sugere que há um “consenso de que o mundo rural passou
e vem passando por mudanças importantes, como, aliás, é natural no processo de evolução da
sociedade e nas suas relações”. Segundo ele o rural hoje deve ser entendido a partir do ponto
de vista do espacial como um ‘continuum’ do urbano; do ponto de vista da organização
econômica, nem a cidade pode mais ser identificada apenas por suas atividades industriais, nem
o campo praticar somente atividades de agricultura e pecuária.
Schneider (2010) comenta que do ponto de vista teórico, esta interpretação de Graziano
da Silva indica que esse novo rural seria composto, basicamente, por três grupos de atividades:
pela agropecuária moderna (agronegócio) baseada em commodieties ligada as agroindústrias;
por um conjunto de atividades não agrícolas ligadas à moradia, ao lazer e prestação de serviços;
e, por novas atividades agropecuárias, impulsionadas por nichos de mercado.
Nesse sentido Elesbão (2007, p. 77) sugere que “olhar para o meio rural contemporâneo
requer, primeiramente, que se atente para sua diversidade. Esta palavra precisa ser usada para
analisar o rural seja qual for a dimensão”. Segundo ele, devido as novas funções que vão sendo
consolidadas e incorporadas ao meio rural, a visão simplista do rural como sendo apenas
agrícola, cada vez mais está sendo superada.
Veiga (2001, p. 118), considera as “novas práticas econômicas realizadas no espaço rural
como um dos mais preciosos trunfos de desenvolvimento rural”. Nesse sentido, o autor indica
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que através da introdução de atividades turísticas no espaço rural, possibilitou novas
perspectivas aos seus moradores.

3. TURISMO RURAL
A atividade turística, considerada uma prática social vem crescendo cada vez mais,
podemos mencionar que há um entendimento de que este mundo passou e vem passando por
mudanças importantes, assim como no processo de evolução da sociedade de maneira geral.
Dentre essas mudanças, Fontana (2010, p. 260) indica a “urbanização, as modificações nas
relações de trabalho, as alterações no perfil da população mundial e, ainda, da divulgação de
questões voltadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento técnico-científico”.
A autora ressalta que se faz necessário debater a atividade turística para além do viés
econômico, é preciso abranger o seu aspecto social. Nesse sentido ela considera ser importante
“entender as relações dos atores envolvidos, decorrentes do processo turístico, bem como os
impactos que tal atividade gera na comunidade receptora, vai além do simples fato econômico,
envolvendo as relações sociais, ambientais e de hospitalidade” (FONTANA, 2010, p. 261)
Segundo Elesbão (2014) o turismo não produz e comercializa somente bens materiais,
mas também mercadorias simbólicas, ligadas ao imaginário em relação à natureza, à cultura,
ao exótico, à aventura, entre outros valores.
Ao tratar do conceito de turismo rural, o autor considera que como todas as modalidades
de turismo contemporâneo, o turismo no espaço rural remonta ao período póssegunda guerra
mundial. Segundo ele, o turismo no espaço rural sempre teve como principal característica uma
oferta de equipamentos e de serviços mais simplificada, e uma demanda menos concentrada e
com motivações distintas.
Schneider (2003) considera que com a combinação das atividades agrícolas e
nãoagrícolas, os moradores do espaço rural passam a desempenhar pluriatividades, as quais
possibilitam distintas fontes de rendimentos. Nesse novo espaço rural marcado pela
pluriatividade, o autor indica a presença da atividade turística, que reforça a ideia de
diversificação de rendimentos, como resultado das atividades não-agrícolas.
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Nesse sentido Fontana (2010) concorda ao dizer que o turismo pode ser considerada
pelos produtores rurais uma oportunidade de agregar valor a suas atividades no meio rural,
viabilizando o aumento das oportunidades de trabalho no espaço rural.
Beni (2002, p. 31) conceitua o turismo rural como o “deslocamento de pessoas para
espaços rurais, em roteiros programados ou espontâneos, com ou sem pernoite, para fruição
dos cenários e instalações rurícolas”. O autor aplica o conceito de turismo ao rural, e destaca a
paisagem e os equipamentos rurais como principais motivadores das viagens.
Candiotto (2010, p. 41) ao tratar desse conceito afirma que “todos os empreendimentos
que proporcionem lazer, recreação, descanso ou qualquer outra atividade ligada ao turismo,
desde que estejam localizados em áreas rurais, podem ser classificados como turismo no espaço
rural”. Para o autor, o turismo no espaço rural abrange diversas modalidades turísticas.
Segundo Campanhola e Graziano da Silva (2004, p. 147) o turismo no meio rural:
consiste em atividades de lazer realizadas no meio rural e abrange várias modalidades
definidas com base em seus elementos de oferta: turismo rural, turismo ecológico ou
ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo de negócios, turismo jovem,
turismo social, turismo de saúde e turismo esportivo.

Os autores consideram que o turismo no espaço rural caracteriza-se por ser uma
atividade não agrícola, que pode ser executada nas propriedades concomitantemente, em maior
ou menor proporção, com as atividades agropecuárias, de industrialização, comércio e serviços,
permitindo às famílias a oportunidade de praticar diferentes atividades, assim como,
complementar sua rendas.
Para Tutlik (2003, p. 86) o turismo rural surge como uma alternativa de atividade
complementar aos indivíduos que vivem na zona rural e que tem sua atividade principal baseada
na agricultura, dessa forma:
O turismo rural deve estar relacionado, especificamente, ao meio e à produção rural.
Se a idéia é de complementar a renda do pequeno produtor rural, gerar emprego,
evitar o êxodo rural e promover o desenvolvimento local, o Turismo Rural deve ser
conceituado como uma atividade que considere os atributos essenciais do que é, de
fato, rural.

Solla (2002, p. 117) considera que um dos papeis do turismo rural seria criar alternativas
de renda complementar, com intuito de manter a população rural no campo. Além disso, ele
indica como motivação central do turismo rural os aspectos do patrimônio, no sentido amplo,
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envolvendo a natureza, a cultura popular, a arquitetura, a gastronomia, os modos de vida, a
história, entre outros. Para o autor o “turismo rural é aquele que se desenvolve no meio rural e
que tem como principais motivações os elementos próprios desse ambiente [...] mantém
implícita uma estreita relação com as populações locais”.
Ao tratar da motivação do turista em busca do turismo rural, Cavaco (2001, p. 109)
define que essa modalidade “é um turismo de espaços naturais e, sobretudo de espaços
humanizados, ativo ou apenas contemplativo”.
Schneider e Fialho (2000, p. 16) consideram que “independente de qual definição seja
a mais apropriada, o aspecto decisivo a ser considerado refere-se ao aproveitamento do
ambiente propriamente rural”. Para os autores, mais importante é entender que este espaço rural
vêm sofrendo alterações, não só pelo crescimento da importância das atividades não agrícolas,
mas também, pela associação crescente do meio rural com a qualidade de vida. Além disso,
eles concordam que aspectos relacionados ao lazer, estão contribuindo para redefinir a
percepção simbólica da população urbana.
Boff (2014, p. 13) apresenta um questionamento: “como organizar uma aliança de
cuidado para com a terra, a vida humana, e toda a comunidade de vida e assim superar os
riscos?”. A reposta apresentada por ele isso só será possível mediante uma sustentabilidade real
e verdadeira, que parta do princípio do cuidado e da preservação.
Mendonça (2006, p. 187, 189), ao analisar desenvolvimento turístico no espaço rural
afirma que este deverá fundamentar-se em critérios de sustentabilidade, ou seja, “há de ser
suportável ecologicamente em longo prazo, viável economicamente e eqüitativo numa
perspectiva ética e social para as comunidades locais”. Sendo o turismo no espaço rural um
importante instrumento de desenvolvimento sustentável. Além disso, o autor destaca que a
oferta turística no campo deve estar integrada ao meio rural, ter qualidade em relação aos
equipamentos, serviços, atividades e sustentabilidade ambiental. Nesse sentido o autor ressalta
que é importante manter “preocupação ecológica, da integração do sistema produtivo, do
manejo verde, da capacidade de carga, da educação ambiental, do comportamento responsável
e do envolvimento da comunidade local nas atividades turísticas”.
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4. METODOLOGIA
O presente trabalho possui abordagem metodológica qualitativa e de caráter
exploratório. Como técnica de coleta de dados, utilizou a pesquisa bibliográfica, que se trata de
um procedimento metodológico importante na produção do que o conhecimento científico
capaz de gerar hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras
pesquisas (Lima & Mioto, 2007).
A coleta de dados para a discussão do tema utilizou também dados coletados na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a partir do levantamento realizado no
portal utilizando a busca <turismo rural>. A opção de refinamento da busca compreendeu
ocorrências dos os anos de 2009 e 2016. A partir da palavra chave foram identificadas 19
pesquisas no ano de 2009, dessas, 07 apresentavam a palavra de busca “turismo rural” no título
das pesquisas, e, no ano de 2016 foram identificados 34 trabalhos, e desses, 03 traziam a palavra
no título.
A pesquisa à base de dados foi realizada no mês de maio/2019, e compreendeu dois
estudos. Os estudos relacionados foram analisados por meio da análise de conteúdo por se tratar
de uma ferramenta metodológica bastante utilizada em pesquisas qualitativas, que descreve e
interpreta o conteúdo de documentos e textos.

5. DISCUSSÃO
O campo de investigação sobre o turismo no espaço rural estabelece que essa é uma
atividade turística que ocorre no ambiente rural, ela surge como uma alternativa para
incrementar a renda dos proprietários rurais. Nesse contexto, o espaço rural deixa de ser um
local exclusivamente de produção agrária para transformar-se também num espaço de consumo.
Considerando o recorte temporal delimitado para esta pesquisa, é possível observar os
diferentes enfoques das duas dissertações. Neste sentido, será apresentada de maneira sucinta
uma discussão a respeito do objetivo dos trabalhos e suas conclusões a partir da redação de cada
pesquisadora.
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5.1 NOVAS TERRITRIALIDADES NO ESPAÇO RURAL: ESTUDO DO TURISMO
RURAL NOS MUNICÍPIOS DE LAGES E JOINVILLE – SC.

A pesquisa, uma dissertação de mestrado, parte da reflexão que é preciso interpretar e analisar
o turismo como um fenômeno, incluindo aspectos sociais, culturais, econômicos, ecológicos e
sob uma visão transformadora, tanto da comunidade autóctone, quanto dos turistas. A pesquisa
se propõe apresentar o turismo com uma visão capaz de integrar todos os aspectos
anteriormente citados interligando com os conceitos de desenvolvimento e de territorialidade
(BORGES, 2009).
A autora apresenta os conceitos de turismo rural, que é o foco principal do trabalho,
aliado às questões de territorialidade e desenvolvimento, relacionando também alguns aspectos
de governança para melhor compreensão dos casos.
Problema: Para o desenvolvimento da pesquisa a autora apresentou o seguinte
problema: A partir da análise da territorialidade, como se caracterizou a realidade rural após a
inserção da prática do turismo nos empreendimentos rurais dos municípios de Lages e Joinville
ao longo dos últimos vinte anos, considerando as diferentes governanças aplicadas a cada caso?
Objetivo Geral: Analisar as experiências de desenvolvimento turístico rural, oriundas
dos projetos estruturados nos empreendimentos escolhidos para estudo, considerando as
territorialidades e a governança particularizadas em cada um deles.
Objetivos Específicos: Caracterizar o ambiente rural de Lages e Joinville em seu
contexto histórico; Contextualizar os casos estudados, identificando as expectativas de cada um
dos projetos em relação a prática do turismo, da territorialidade e da governança; Verificar as
expectativas dos visitantes em relação aos equipamentos de lazer estudados e fazer uma
comparação com o que é oferecido.
Metodologia: Para obtenção do objetivo proposto foram realizados estudos de caso,
com pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos entrevistas semi-estruturadas com
diferentes atores envolvidos na dinâmica do fenômeno nos dois diferentes casos. Para tanto, foi
entrevistado o gerente do empreendimento, o Presidente da Associação de Turismo EcoRural,
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cinco moradores de cada uma das regiões e sessenta turistas e visitantes, sendo trinta em cada
uma das experiências.
Conclusão: Resgatando os objetivos apresentados para este estudo, primeiramente,
apresenta-se ao objetivo geral - Analisar as experiências de desenvolvimento turístico rural,
oriundas dos projetos estruturados nos empreendimentos escolhidos, considerando as
territorialidades particularizadas em cada um deles - pôde-se verificar dois casos distintos que
se apresentaram com diferentes enfoques também no que se refere às questões de governança,
sendo um corporativo e um associativo.
No que diz respeito ao primeiro objetivo específico estudado que refere-se a
caracterização do ambiente rural nas regiões em seu contexto histórico verifica-se as diferenças
históricas. O primeiro caso, Lages apresentou-se como um município onde a economia tinha
como base a extração da madeira e o turismo rural apresentou-se como uma alternativa para
geração de renda. No segundo caso, Joinville, o município é basicamente industrial e a prática
do turismo no meio rural deu-se em decorrência de garantia das pessoas na área rural e garantir
o fortalecimento da agricultura familiar.
No que concerne o segundo objetivo específico - contextualizar os casos estudados,
identificando as expectativas de cada um dos projetos em relação a prática do turismo – concluise que embora as realidades sejam diferentes, a grande expectativa em relação a prática do
turismo rural é a questão econômica e financeira. Com a queda das atividades produtivas o
turismo apresenta-se como uma alternativa de emprego e renda na área rural.
Abordando o terceiro objetivo específico que diz respeito às expectativas dos turistas
em relação ao turismo rural, percebe-se que não existem diferenças entre os turistas que
freqüentam a região serrana e a região norte de Santa Catarina. Todos estão em busca de
sossego, tranqüilidade e contato com a natureza.
Entende-se a partir da leitura da dissertação da pesquisadora Elaine Cristina Borges, que
através dos objetivos de pesquisa, o estudo apresenta o conceito de turismo com uma visão
capaz de relacionar os conceitos de desenvolvimento e territorialidade. Nesse sentido a
pesquisadora apresenta o conceito de turismo rural, que traz em sua essência a busca das pessoas
pelo contato com o ambiente rural. A pesquisa estabelece um comparativo entre dois
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municípios catarinenses, Lages, pioneira em práticas nessa atividade no Brasil, e Joinville, na
região da Estrada Bonita.
A busca pela real situação que envolve os dois municípios, a partir da prática de turismo
rural, se apresenta em diferentes cenários. No que se refere a governança, Lages apresenta uma
estrutura corporativa, e Joinville como associativa. A caracterização do ambiente rural também
se mostra distinta, enquanto Lages tinha como principal atividade a extração de madeira, o
turismo rural inicia como mais uma fonte de geração de renda, em Joinville que tem em sua
base econômica as diversas indústrias, o turismo no meio rural ocorre como uma atividade para
fortalecer a agricultura familiar.
Outra questão apontada pela pesquisadora, é que com a queda das atividades produtivas,
ambos vêem na prática da atividade turística no meio rural, uma alternativa de emprego e renda.
Ao trazer os resultados em relação as expectativas dos turistas, em ambos os casos a busca do
contato com a natureza é a mesma.

5.2 ESTUDO DA VIABILIDADE DO PROJETO DE TURISMO RURAL COMO
ALTERNATIVA DE RENDA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO
DE DIAMANTE D’OESTE - PR
A pesquisa, uma dissertação de mestrado, parte da reflexão que na década de 1980,
devido à grande expansão das inovações tecnológicas que se sucederam na produção
alimentícia, os produtores agrícolas menores e com recursos financeiros limitados para
ampliação de sua capacidade produtiva e maiores investimentos, perderam espaço no mercado
interno. A autora indica que o Ministério do Turismo – MTur (2003) a partir desta situação,
promove um estímulo ao desenvolvimento de atividades paralelas com a agricultura nestas
propriedades rurais, a fim de valorizar a ruralidade, ampliar os recursos e resultados obtidos e
consequentemente, proporcionar inclusão social (MAGGI, 2016).
A pesquisadora apresenta a dissertação em forma de artigos: Turismo Rural na
Agricultura Familiar; Modelos sobre Turismo na Agricultura Familiar; e Análise do
Inventário Turístico realizado nas 11 propriedades com interesse no Circuito de Turismo
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Rural na Agricultura Familiar no Município de Diamante D’Oeste – PR. os conceitos de turismo
rural, que é o foco principal do trabalho, aliado às questões de territorialidade e
desenvolvimento, relacionando também alguns aspectos de governança para melhor
compreensão dos casos.
Problema: Nesse prisma, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Existe
viabilidade na exploração da atividade de Turismo Rural na Agricultura Familiar em pequenas
propriedades no Município de Diamante D’Oeste?
Objetivo Geral: Desenvolver um estudo sobre a viabilidade de implantação de Turismo
Rural na Agricultura Familiar em pequenas propriedades do Município de Diamante
D’Oeste, localizado na região Oeste do Paraná.
Objetivos específicos: Analisar trabalhos científicos que foram desenvolvidos sobre
Turismo Rural como alternativa de renda para a agricultura familiar; realizar uma análise
estratégica para o desenvolvimento do turismo rural na agricultura familiar em onze
propriedades rurais localizadas no Município de Diamante D´Oeste; realizar pesquisa de
mercado com turistas sobre o interesse de turismo rural na agricultura familiar; e desenvolver
um planejamento para o empreendimento turístico rural para o Município de Diamante
D’Oeste – PR.
Metodologia: O estudo foi realizado em seis etapas, no primeiro capítulo é apresentada
a introdução, objetivos e metodologia; no segundo capítulo em forma de artigo, apresenta-se
a revisão teórica sobre o turismo rural como alternativa de renda para agricultura familiar; no
terceiro capítulo apresenta e discute os modelos de turismo na agricultura familiar; no quarto
capítulo apresenta-se um inventário realizado com o objetivo de analisar as propriedades
estudadas; no quinto capítulo apresenta-se pequisa de mercado, plano de ação e plano de
marketing do trabalho.
Para coleta das fontes primárias foi realizada entrevista com questões semiestruturadas
com os proprietários das 11 propriedades. Posteriormente, foi realizada entrevista estruturada
em agências de turismo e entrevista com turistas das cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel e
região para levantar o nível de interesse do público alvo. Para aprofundamento da pesquisa
também foi realizada entrevista com diretores das escolas de Cascavel e Foz do Iguaçu,
Serviço Social do Comércio (SESC ) e Itaipu Binacional.
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Conclusão: percebe-se que a pergunta inicial do trabalho, sobre a viabilidade na
exploração da atividade de turismo rural na agricultura familiar em pequenas propriedades no
município de Diamante do Oeste foi respondida, para tal foi realizada uma análise estratégica
através do inventário turístico nas onze propriedades com interesse no circuito de turismo rural
na agricultura familiar, onde foi possível analisar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e
ameaças.
Na análise dos pontos fortes é possível identificar que as propriedades contemplam
atrativos naturais, exploração agrícola e atividades agroindustriais. Os pontos fracos estão
evidenciados pela falta de atrativos, e os atrativos que fazem parte da propriedade necessitam
de melhorias.
Como oportunidade observa-se a proximidade com os municípios de Cascavel e Foz do
Iguaçu, pois as mesmas são consideradas cidades turísticas. E as ameaças apresentadas são a
falta de envolvimento com o projeto, poucas pessoas nas propriedades e na maioria pessoas
com mais idade.
Entende-se a partir da leitura da dissertação da pesquisadora Giovana Riva Maggi,
através dos objetivos de pesquisa, o estudo apresenta o conceito de turismo rural na agricultura
familiar, que é mais uma atividade que ocorre no âmbito da unidade de produção e na própria
propriedade dos agricultores. A pesquisadora realizou um estudo de viabilidade de implantação
do turismo rural no município de Diamante do Oeste, para tanto, efetuou um inventário em
dezoito propriedades rurais do município. Os seguintes aspectos foram pesquisados: forma de
acesso; características naturais; infraestrutura; e características dos proprietários.
Para realizar a análise de mercado, tanto na identificação das agências que
comercializam produtos voltados ao turismo rural, quanto na identificação de perfil de cliente,
a pesquisadora aplicou um questionário em agências de turismo nos municípios de Cascavel e
Foz do Iguaçu, que totalizou onze e vinte e três, respectivamente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As concepções a respeito do turismo rural demonstram que esse segmento é entendido
como uma atividade que ocorre no meio rural. A reflexão que surge a partir da leitura de duas
dissertações sobre Turismo Rural nos remete a analisar a atividade através de diferentes
aspectos ligados ao conceito.
O objetivo proposto nesse estudo foi de apresentar uma reflexão a respeito do tema
turismo rural a partir do olhar de duas dissertações de mestrado sobre este assunto.
A dissertação da pesquisadora Elaine Cristina Borges, ocorrida no ano de 2008,
defendida no ano de 2009 pela Universidade Regional de Blumenau, apresenta o turismo rural
estabelecendo um comparativo entre os dois municípios catarinenses de Lages e Joinville. O
estudo identificou que a realidade dos casos é bem distinta, em Lages a prática do turismo rural
está mais direcionada aos meios de hospedagem, e, em Joinville a atividade se concentra no
agroturismo em propriedades ligadas a produção agrícola. A pesquisa também abrangeu os
aspectos históricos desse segmento nos municípios, identificou as diferentes formas de
governança, e, a percepção desse turismo a partir da experiência do turista.
A dissertação da pesquisadora Giovana Riva Maggi, foi dividida em seis etapas
apresentadas em forma de artigos, defendida no ano de 2016 pela Universidade do Oeste do
Paraná, apresenta o turismo rural como uma alternativa de renda para a agricultura familiar.
nesse sentido, o presente estudo realizou um inventário turístico envolvendo onze propriedades
rurais do município paranaense de Diamante do Oeste. Além disso, a pesquisadora fez um
estudo de mercado que abrangeu agencias de turismo dos municípios de Cascavel e Foz do
Iguaçu.
As dissertações analisadas indicam diferentes percepções a respeito do turismo rural.
Considerando o recorte temporal, a pesquisa do ano de 2008 apresenta um comparativo entre
dois municípios, e discute o conceito num ambiente onde o turismo rural já está consolidado e
serve de referencia quando se trata desse segmento no Brasil, mesmo assim, observa-se que
alguns dados da pesquisa propõem que um meio de hospedagem é considerado como sendo
parte desse turismo rural. A pesquisa de 2016 estabelece uma relação com o mercado, uma vez
que a partir e uma visita técnica, surgiu o interesse por parte do município de viabilizar o
turismo rural a partir do inventário de onze propriedades, ou seja, uma localidade cuja atividade
turística ainda não foi implantada.
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Diversas investigações podem ser feitas a partir dos estudos sobre o turismo rural, com
o intuito de analisar as diferentes realidades do turismo no espaço rural. Conhecer essa realidade
reforça a necessidade desse turismo ser cada vez mais sustentável promovendo o
desenvolvimento da população e do local.
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Resumo: No presente texto abordaremos alguns aspectos sobre a InvestigaciónAcciónParticipativa (IAP) e a interdisciplinaridade na obra de Orlando Fals Borda, por meio do
levantamento e da leitura de algumas de suas obras, frente a problemática da pesquisa e da ação
de transformação social. Podemos destacar que este exercício se mostrou rico quanto a uma nova
proposta de compreensão da realidade da América Latina, partindo de uma postura crítica, humilde
e dialogada, em que a relação sujeito-sujeito é fundamental, assim como a valorização do lugar,
da cultura, dos valores do povo e da história.
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Abstract: In this paper we will cover some aspects of the Participatory Research and Participation
(IAP) and interdisciplinarity in the work of Orlando Fals Borda, through the survey and reading
of some of his works, facing the problematic of research and action of social transformation. We
can emphasize that this exercise has shown itself to be rich in a new proposal to understand the
reality of Latin America, starting from a critical, humble and dialogical stance, in which the
subject-subject relationship is important, as well as the appreciation of the place, culture, values
of people and history.
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No presente texto abordaremos alguns aspectos sobre a Investigación-AcciónParticipativa
(IAP) e a interdisciplinaridade na obra do sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, por meio do
levantamento de algumas das suas obras sobre o tema, produzindo, após as leituras, uma análise
sobre a sua contribuição frente a temática na pesquisa e na ação de transformação social.
Partindo do pressuposto de que existem diferentes formas de construção do
conhecimento, de leituras do meio social ou das interpretações das realidades que se formam
no espaço geográfico; e também do pressuposto de que, na complexidade atual, nenhuma dessas
formas de elaboração do conhecimento traz consigo a capacidade isolada de fornecer os
elementos necessários à elucidação do mundo vivido pelos indivíduos. Desse modo,
acreditamos que uma postura interdisciplinar proposta por Fals Borda pode possibilitar uma
maior compreensão das novas relações que estão emergindo no mundo atual, sobretudo por
permitir a conjugação de saberes, de diferentes áreas do conhecimento, por estarem juntas seja
na pesquisa para identificação e análise, seja na ação como forma de participação e
transformação social.
Dessa forma, num primeiro momento queremos compreender o conceito de
interdisciplinaridade com foco na pesquisa e na ação, buscando identificar como ocorre esse
movimento, fugindo da percepção estanque e separada dos saberes. Embora pouco discutida no
Brasil, a obra de Orlando Fals Borda apresenta-se, no nosso entendimento, um exemplo de
construção de saberes, com uma postura participativa e interdisciplinar, em que a ação conjunta
com os sujeitos estudados influencia a pesquisa.
Para tanto partimos do seguinte caminho metodológico: a) seleção das obras que estão
sendo estudadas a partir do nosso recorte temático (interdisciplinaridade e IAP); b) leitura e
análise das obras; c) redação dos fichamentos e das sínteses preliminares; d) discussões
(colóquios no âmbito do Grupo de Estudos Territoriais e com o orientador) referentes às
interpretações feitas e à metodologia utilizada; e) redações das sínteses para publicação.
Para tal, entendemos a metodologia como a “[...] explicação minuciosa, detalhada,
rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método do trabalho de pesquisa”. (KLEINA,
2016, p. 31), uma vez que é o caminho a ser trilhado para o bom resultado da investigação
proposta.
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De acordo com Triviños (1990), a realização de uma pesquisa responsável deve ser
orientada em três fases especiais: I – A pré-análise, que se refere à organização dos materiais
que darão base à pesquisa; II - A descrição analítica, isto é, uma análise profunda dos materiais
coletados e, III - a interpretação referencial, momento em que a abordagem ganha intensidade
e foco no caminho que se quer seguir. São fases que consideramos na pesquisa que estamos
propondo, entendida no âmbito da formação e construção do conhecimento.
Desse modo, abordaremos na primeira parte do texto os conceitos de
interdisciplinaridade e IAP (Invistigación-Acción-Participativa), assim como alguns aspectos
sobre a obra de Orlando Fals Borda; na segunda parte trabalharemos a perspectiva
interdisciplinar de Fals Borda a partir do método IAP, para expormos, na sequência, algumas
considerações frente a temática como alternativa de compreensão da realidade social
latinoamericana.

2. DESENVOLVIMENTO
A IAP num movimento interdisciplinar
Para entendermos o conceito de interdisciplinaridade, faz-se necessário destacar que
este ganha espaço de discussão, no Brasil, nos anos de 1990, quando é abordado nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, de 1997, sendo trabalhado junto ao conceito de transversalidade, numa
tentativa do governo federal para reformular o currículo nacional da rede pública de ensino.
Como afirmam Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), tanto na pesquisa como no
ensino, a interdisciplinaridade ganha espaço entre os profissionais atentos às mudanças sociais
globais, considerando os impactos das revoluções industriais e da globalização econômica.
Ainda sobre esse conceito, Gauer (2013) afirma que se trata de um movimento que visa à
construção do novo, sem negar a importância do passado, porém, indo além do simples diálogo
entre diferentes disciplinas. Uma postura interdisciplinar corresponde à abertura para o
aprendizado, dentro de uma constante troca de saberes sem preconceitos.
Parece claro que se destaca um movimento contrário à colonialidade do poder
eurocêntrica (QUIJANO, 2000), exigindo-se uma mudança de paradigma (FALS BORDA
2008 [1999]) de abordagem que implique a participação e a transformação social. Esta mudança
está acontecendo na pesquisa científica aplicada, muitas vezes, considerando uma práxis
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dialógica e participativa com os sujeitos estudados, contribuindo-se para construir uma
sociedade pelo menos um pouco mais justa e ecológica.
E é em uma perspectiva popular, participativa e dialógica que Orlando Fals Borda
constrói, ao longo dos anos, suas argumentações teórico-metodológicas a partir do conceito de
práxis. Esta tem o significado da resistência popular e da luta política por meio de um saber
que influencia a qualificação da consciência de classe, a partir do que Fals Borda (1978, 1981)
denominou de reflexão-ação, agindo-se, refletindo-se, participando e dialogando com o povo.
A participação implica uma relação entre os sujeitos que partilham metas e ações, problemas e
objetivos, considerando-se as relações de confiança concretizadas em cada processo de
pesquisa e transformação social (FALS BORDA, 1987; SAQUET, 2017).
Orlando Fals Borda (1925-2008) foi um importante sociólogo colombiano, sendo
considerado fundador da Sociologia moderna em seu país, contribuindo significativamente com
estudos vinculados a valorização da América Latina, com uma postura crítica da realidade e
propondo mudanças valorativas a partir de uma visão participativa, humilde e dialogada.
Sua obra foi dívida em três fases para melhor compreensão do alcance de suas
contribuições acerca do pensamento crítico sobre a América Latina. No quadro a seguir
podemos observar o contexto histórico de cada fase, a principais obras do autor no período e
suas principais contribuições para o pensamento Latino Américo.

Quadro 1:Fases históricas da obra de Orlando Fals Borda.
FASES
OBRAS DE DESTAQUE

PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO
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Primeira
fase:
compreende a década de
1950 e início da década de
60. Estudos relacionados
ao seu processo formativo,
nos EUA e a fundação da
Universidade Nacional da
Colômbia.

-Campesinos de los Andes
de 1955, (tese de doutorado
- Universidade de
Minnesota).

Segunda fase: parte do
final da década de 1960 e
início dos anos 70.
Estudos relacionados com
seu trabalho na
Universidade Nacional da
Colômbia e a criação de
um curso de mestrados
intitulado,
Programa
Latino-americano para o
Desenvolvimento
(PLEDES).
E um cenário político de
falsa paz, em que a grande
massa havia sido
esquecida.

-La subversión
en
Colombia,
Visión del
cambio social en la historia
de 1967.
Segunda
edição
Subversión y cambio social
de 1968.
Destaca as frustrações dos
movimentos sociais e a
incapacidade do
Estado
colombiano de atender as
demandas sociais.
-Ciencia
propia y
colonialismo intelectual de
1970.
Estuda a relação entre
ciência e política, sociologia
e ação social.

-El hombre y la tierra en
Boyacá
1957,
(pósdoutorado-Universidade de
Florida).

A busca por uma
ciência social rigorosa,
empírica (com o uso de
técnicas e métodos de
pesquisa), e significativa
que
considerasse
os
problemas do país
(Colômbia), dando ênfase
para a Sociologia Rural,
retratando o modo de vida
dos
campesinos,
valorizando sua história e
sua cultura.
Estudo de temas
socialmente importantes,
em especial para a
população campesina.
- Reflexões sobre o poder,
o Estado, a classe
dominante e a influência
dos movimentos sociais. Busca por uma ciência
própria, que atendesse as
necessidades locais e
considerasse
o
desenvolvimento e o bemestar da população. Construção e afirmação
de
uma
Sociologia
comprometida com os
mais desfavorecidos. Necessidade de realizar
estudos com o povo para
contribuir com eles.
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Terceira fase: teve início
nos anos de 1970 e se
estendeu até o fim de sua
vida.
Estudos realizados num
contexto de afastamento da
vida universitária e a
fundação de instituições
como Fundarco, Punta de
Lanza e Fundación Rosca
de Investigación e Acción
Social.

–Capitalismo, hacienda y
poblamiento en la Costa
Atlántica de 1973 e 1975.
-Historia de la cuestión
agraria en Colombia de
1975.
- Historia Doble de la Costa
de 1979, em uma série de
quatro tomos, sendo o
último publicado em 1986.
Estudos que fomentaram a
Pesquisa-AçãoParticipativa.

O método da IAP
Relação sujeitosujeito, considerando uma
sociologia sentipensante.
Importância
da
vivência e a compreensão
do sujeito e sua realidade,
numa relação de respeito e
diálogo.

Fonte: CATAÑO, G. 2008.
Elaboração: Pâmela Cichoski, 2019.
Como podemos observar no quadro 1, Fals Borda, ao longo de sua produção intelectual
e política, contribuiu de maneira significativa para o pensamento crítico, acerca dos problemas
sociais da Colômbia, assim como seus estudos servem de orientação para novas compreensões da
América Latina.
Cabe ressaltar que, no presente texto, destacaremos a compreensão da IAP
(Investigación-Acción- Participativa) buscando entender como esse método pode contribuir para
a transformação social, mesmo considerando que o autor possui uma vasta obra que aborda
diversos temas fundamentais para a compreensão dos problemas latino-americanos; nos ateremos
em especial aos aspectos metodológicos de sua obra que procurava romper com o academicismo
da maioria das cátedras universitárias latino-americanas.
Os processos de Investigación-Acción-Participativa foram iniciados por volta de 1972, na
Colômbia (FALS BORDA, 1981), nos quais a ciência tem sido produzida levando-se em
consideração a construção de conhecimentos úteis para causas justas, descobrindo outros tipos de
conhecimentos, como os indígenas, formando um (conhecimento) mais amplo e completo, popular e
científico aplicado à realidade do povo (FALS BORDA, 2008 [1999]; SAQUET, 2017).
Fals Borda (2006 [2013]) destaca que a proposta principal da IAP está em “investigar a
realidade para transformá-la” (p.108), partindo da práxis como caminho de ação. Desse modo,
esse modelo nasceu com princípios especiais de ação e transformação social, como mostra o trecho
abaixo:
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[...] protestar contra a castrante e fútil rotina universitária, colonizada pela
cultura ocidental euroamericana, com uma subordinação tal que não nos
permitia descobrir nem valorizar nossas próprias realidades. [...] Corrigir
as tortuosidades para melhorar a forma e o fundo de nossas sociedades em
crise, combatendo suas injustiças e buscando erradicar a pobreza e outras
pragas socioeconômicas produzidas pelo sistema dominante. (FALS
BORDA, 2006, p.108).
Para Orlando Fals Borda consolidar a IAP, precisou criticar as práticas das pesquisas
universitárias para redefinir a relação prática-teoria, considerando-as numa combinação dialética,
evidenciando a prática reflexiva como fundamento da transformação social, na direção da
satisfação dos interesses dos explorados pelos agentes do capital. Ao mesmo tempo, precisou
superar a separação sujeito-objeto por meio da relação sujeito-sujeito, isto é, da unidade entre os
conhecimentos acadêmicos e populares, para uma utilização prática, como afirma Pachón Soto
(2013).
A redefinição da relação prática-teoria é uma das possibilidades de produção do
conhecimento num processo próprio e autêntico, como denomina Fals Borda (2013 [2001], 2013
[2007]), construído, metodologicamente, por meio da Investigación-Acción-Participativa, já
mencionada. O movimento de pesquisa e ação participativa requer uma postura totalmente
diferentes das praticadas pela academia, dentre as mudanças destacamos: i) a devolução
sistemática do conhecimento com compromisso e formação de novos conhecimentos; ii) uma
comunicação diferenciada, apropriada e simples; iii) uma comunicação respeitosa e dialógica; iv)
o diálogo entre distintos sujeitos, numa soma de conhecimentos acadêmicos e saberes populares;
v) um ritmo de trabalho participativo centrado na reflexão-ação, sem arrogância e com humildade,
utilizando-se técnicas específicas para a produção coletiva de conhecimento (FALS BORDA,
2013 [2007]), de fácil compreensão para as pessoas comuns (FALS BORDA, 1981; FALS
BORDA, 2013 [2007]).
Desta maneira, produzem-se conhecimentos interdisciplinares centrados em realidades e
problemas próprios, úteis para as pessoas comuns, tentando contribuir para libertá-los da
exploração, opressão e submissão a partir da ciência social (FALS BORDA, 2013 [2007]).
Fals Borda defende a ideia de que os países subdesenvolvidos passem a ser criativos no
sentido de somar saberes, partindo em especial de suas realidades, problemas e crises
socioeconômicas.
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[...] se utilizem de raízes próprias de explicação, descrição, sistematização
e transformação dos contextos e das condições sociais existentes. Nesses
processos, não somente se deve colocar a prova os princípios já colocados
em pratica e avançados, mas também propor conceitos próprios e
invenções intelectuais adequadas e vinculadas as realidades de onde
surgiram. (FALS BORDA, 2006 [2013], p.112).
Nesse sentido, Fals Borda (2006 [2013]) percebe a IAP como uma resposta às crises que
a modernidade experimenta, desenvolvimentista e neoliberal, instaurada por forças ideológicas,
econômicas e técnicas, a partir da Europa dos séculos XIX e XX.
Assim, concordamos com o autor que é de suma importância, diante dos contextos
vividos pelos países latino-americanos, que se busque um paradigma alternativo, sem negar o
conhecimento já adquirido, mas que se construa uma nova forma de ver e pensar a realidade, de
modo a estudar as pessoas, aprender com elas, valorizando a solidariedade humana (FALS
BORDA, 2006 [2013]).
Desse modo, trabalhar com a compreensão de interdisciplinaridade, na pesquisa e na
ação, a partir de uma visão participativa e decolonial, significa considerar a pesquisa e a ação.
Entendemos

a

interdisciplinaridade

como

um

processo

que

visa

à

mudança

estruturalorganizacional dada, principalmente no âmbito do ensino, marcado pela concepção
tradicional disciplinar, enraizado no desenvolvimento da pesquisa e limitando a construção do
saber (GAUER, 2013).
E, ainda concordando com Gauer (2013), entendemos a pesquisa como um movimento
amplo, de diálogo, análise e relações de troca, que não pode ser limitado a um único campo do
saber. O exercício de investigação vai ao encontro da descoberta, do novo que, por sua vez, não
nega o passado, mas busca uma releitura da realidade social, com foco na construção de novos
olhares, novas compreensões.
Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), afirmam que o debate sobre interdisciplinaridade
difundiu-se no Brasil após o “Seminário sobre pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade nas
universidades” realizado em 1970 na Universidade de Nice, França. E em 1990 a questão ganha
corpo no Brasil nos documentos oficiais e nos discursos, assim como, sobre a transversalidade,
ganhando espaço, principalmente com a inclusão das temáticas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, numa tentativa de aproximação dos conteúdos em escala nacional. Visou-se, por meio
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da transversalidade e da interdisciplinaridade, uma renovação pedagógica, uma vez que os temas
transversais são entendidos como “[...] pontes entre os conhecimentos do senso comum e o
conhecimento

acadêmico,

estabelecendo

articulação

entre

ambos”

(PONTUSCHKA,

PAGANELLI e CACETE, 2009, p. 127).
Também, de acordo com estas autoras, a interdisciplinaridade ganhou força nos debates
e discussões, entre educadores e pesquisadores, que reconheceram “[...] a complexidade do mundo
pós-industrial e o processo de globalização” (IDEM, p.143). Há motivações, portanto, que
extrapolam a escola, notadamente, vinculadas às transformações econômicas, políticas e culturais.
Desse modo, ainda de acordo com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), para que a
interdisciplinaridade ocorra como movimento positivo, se faz necessário o diálogo constante entre
os envolvidos, trocas e uma interlocução permanente. O pensar e agir interdisciplinarmente, leva
não só ao trabalho coletivo, mas ao surgimento das “[..] diferenças e as contradições do espaço
social” (p.149). Uma vez que “[...] o pensar interdisciplinar vai à busca da totalidade na tentativa
de articular os fragmentos, minimizando o isolamento nas especializações ou dando novo rumo a
elas e promovendo a compreensão dos pensamentos e das ações desiguais.” (PONTUSCHKA,
PAGANELLI e CACETE, 2009, p. 149 – 150).
Desse modo, também entendemos que a interdisciplinaridade não nega a importância das
especializações dos diferentes campos do conhecimento, o que se pretende interdisciplinarmente
é o diálogo entre esses campos, numa interação respeitosa para a construção de novos saberes.
Assim, “[...] a pesquisa, na interdisciplinaridade, não implica desconsiderar a indiscutível
importância de aprofundamento em aspectos particulares relacionados à especificidade dos
diversos enfoques.” (MUNHOZ e OLIVEIRA JUNIOR, 2009, p.12).
Portanto, pensamos que ciência e conhecimento são fundamentais para estudar e mudar uma
realidade histórica concreta de dentro dela mesma (QUIJANO, 1981), numa perspectiva de análise
que seja necessariamente interdisciplinar. Voz e conhecimento popular podem contribuir para gerar
as respostas que precisamos cotidianamente, favorecendo o entendimento do povo com sua própria
ciência, para defesa das suas necessidades mais urgentes (FALS BORDA, 1981).

2.1O olhar de dentro para fora de Fals Borda
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A postura interdisciplinar na Investigação-Ação-Participativa é uma possibilidade
concreta de produção do conhecimento a partir da pesquisa e ação social. É uma maneira para
gerar conhecimentos para as pessoas, descobrindo outros tipos de conhecimentos, de pessoas,
sujeitos, construindo conhecimento aplicável à realidade (FALS BORDA, 2008 [1999]; SAQUET,
2017). A pesquisa e a ação social precisam ser construídas com as pessoas do rural e do urbano,
seus saberes, técnicas e tecnologias, de maneira interdisciplinar, justamente para analisar e atuar
nas diferentes características da vida social.
E é com essa perspectiva de trabalhar de maneira a valorizar o saber que emana do povo,
dos sujeitos, que gostaríamos de apresentar como entendemos a concepção decolonial.
Segundo Maldonado-Torres (2008), o pensamento descolonial ganha destaque no atual
cenário social moderno, ao passo que a globalização ganha força em um movimento imperialista,
dominando a cultura dos e nos diferentes lugares, impondo uma maneira, um jeito considerado
certo de viver, de pensar, de saber, diferente daquele historicamente construído e passado de
geração em geração.
O imperialismo perpetua-se a partir de uma postura dominadora, na qual usa dos sujeitos
locais, fazendo-lhes pensar e agir a seu modo, criando e impondo seu modelo hierárquico, em que
o dominado acredita ser dominador, perdendo sua identidade, sua cultura, sua autonomia,
tornando-se mais um explorado/colonizado: “[...] a globalização continua funcionando em parte
como expansão de ideais truncados de humanidade ou subjetividade, tanto como de poder e
conhecimento” (MALDONADO TORRES, 2008, p. 64).
Devemos esclarecer que também concordamos com Grosfoguel (2008), pois a
colonização apresenta-se baseada no pensamento eurocêntrico cartesiano, no qual o sujeito que
fala não aparece, o lugar do qual fala, é inexistente,
[...] Ao esconder o lugar do sujeito da enunciação, a dominação e a expansão
coloniais europeias/euro-americanas conseguiram construir por todo o globo
uma hierarquia de conhecimento superior e inferior e, consequentemente, de
povos superiores e inferiores (IDEM, p.120).
Continuando com Grosfoguel (2008), podemos entender melhor esse modo de
colonização (do saber, cultural, de pensamento), que se estende desde o século XVI aos dias atuais,
impondo, dominando e explorando àqueles que, considerados sem sabedoria, religião, cultura,
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como “necessitados de civilização”, foram mortos, expulsos, escravizados, explorados,
inferiorizados.
[...] Passamos da caracterização de “povos sem escrita” do século XVI,
para a dos “povos sem história” dos séculos XVIII e XIX, “povos sem
desenvolvimento” do século XX e, mais recentemente, “povos sem
democracia” do século XXI. Passamos dos “direitos dos povos” do século
XVI (o debate Sepúlveda versus de Las Casas de Salamanca em meados
do século XVI), para os “direitos do homem” do século XVIII
(filósofos iluministas), para os recentes “direitos humanos” do século XX.
Todos estes fazem parte de desenhos globais, articulados simultaneamente
com a produção e a reprodução da divisão internacional do trabalho feita
segundo um centro e uma periferia, que por sua vez coincide com a
hierarquia étnico-racial global estabelecida entre europeus e não europeus
(GROSFOGUEL, 2008, p. 120; grifos do original).
E é contra esse “sistema-mundo patriarcal/capitalista/colonial/moderno” (GROSFOGUEL,
2008, p. 118), que não permite a nenhum sujeito ficar de fora da “hierarquia de classe, sexuais, de
gênero, espirituais, linguísticas, geográficas e raciais” (IDEM, p.118), que se faz necessário um novo
olhar, sobre os povos, os sujeitos, buscando ouvir as vozes e os anseios de todos os
inferiorizados/marginalizados.
Um processo que permite novas relações sul-sul e sul-norte, com animosidade, no qual os
saberes possam fazer parte de uma construção de conhecimento para todos, sem hierarquização,
sobre as gentes, os povos, uma construção social menos desigual. Frente a isso, concordamos com
Fals Borda e Mora-Osejo (2004), quando destaca a importância dos saberes locais, de valorização
dos conhecimentos dos sujeitos que vivem o lugar.
Desse modo, não se trata de negar os avanços científicos e tecnológicos de países
“desenvolvidos” (europeus e norte-americanos), mas de somar junto a esses avanços as realidades
de territórios diferentes, de valorizar os saberes e os avanços construídos nesses territórios a partir
de novos paradigmas que atendam a realidade social, a relação homem-natureza, contrariando os
impactos ambientais do consumismo, valorizando as diferenças culturais e religiosas existentes.
Fals Borda e Mora-Osejo (2004, p. 3) defendem que “necessitamos, pois, construir
paradigmas endógenos enraizados em nossas próprias circunstâncias que refletem a complexa
realidade que temos e vivemos”. Assim, compreendemos que é necessário para a resolução de nossos
problemas sociais, pensar a partir da nossa realidade, criando novos paradigmas, não apenas
copiando possíveis soluções, que não consideram nossas condições físico-naturais, de países
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

tropicais, que exigem cuidados diferentes dos países do norte. Para tanto, devemos ter uma postura
de investigação e ação participativa, em que o sujeito estudado é valorizado, a realidade é também
ato de ação. Desse modo, Fals Borda e Mora-Osejo (2004, p. 4; grifos do original), esclarecem que,
Não se trata de nos isolarmos do mundo intelectual externo e nem de sermos
xenófobos. Se requer cumprir com uma necessidade de acumulação de
conhecimentos congruentes com nosso crescimento e progresso, que na
Investigación-Acción-Participativa (IAP) se define como “soma de
saberes””.
Portanto, somar os saberes não significa negar todo conhecimento europeu construído até
aqui, mas integrar nossas necessidades, com nossos saberes, construindo novas relações sul-sul e sulnorte, sem querer colonizar as pessoas, caminhando para novas realidades mais horizontais,
respeitosas, em que as soluções para os nossos problemas sejam pensadas e definidas por nós.
Nesse ponto, a produção universitária, necessita estar aberta para a construção de
conhecimentos, que atendam a realidade das pessoas, deixando-se para traz a mera transmissão de
conhecimentos, como destacam Fals Borda e Mora-Osejo (2004) juntamente com Freire (2011
[1996]).
Compreender a realidade dentro de um movimento respeitoso em que as relações são
tomadas como centro do processo, entre pessoas iguais que, juntas, possam somar saberes e construir
conhecimentos úteis, pesquisar para transformar, vem ao encontro de um novo padrão de sociedade,
mais justo, empático, solidário e ecológico, e menos consumista e poluidor.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que a IAP possui um foco interdisciplinar ao propor uma nova compreensão
da realidade latino-americana, partindo do lugar e dos saberes, da valorização da pessoas comuns,
da sua história, do jeito de viver, enfim, da construção do conhecimento científico a partir do
empírico e da cultura popular. E nesse caminho de diálogo com o povo, mantem-se a
responsabilidade de devolver-lhe o conhecimento construído, com uma linguagem acessível,
tornando a pesquisa-ação um instrumento de transformação social para o bem comum, contribuindo
para a construção de uma sociedade mais justa e ecológica.
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Falsa Borda nos deixa clara sua preocupação com uma ciência comprometida com a
transformação social de conteúdo popular. Para tanto, destaca que se faz necessário uma revisão
quanto à relação teoria-prática, partindo de uma postura aberta para o diálogo, com articulação de
saberes e a necessária integração entre o investigador e o investigado, em uma perspectiva que
reconhece e valoriza a relação sujeito-sujeito, rompendo com o academicismo tradicional.
Tais compreensões permitem perceber que é possível compreender a realidade
latinoamericana a partir dos lugares, escutando e trabalhando com as pessoas, buscando resolver os
problemas existentes a partir da participação social e do diálogo, fortalecendo os movimentos sociais,
valorizando o saber popular, construindo conhecimentos mais úteis para o bem comum popular.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CATAÑO, Gonzalo. Orlando Fals Borda, sociólogo del compromiso. Revista de Economía
Institucional, vol. 10, n.º 19, segundo semestre/2008, pp. 79-98.
FALS BORDA, Orlando. Por la praxis: el problema de cómo investigar la realidad para
transformala, Simposio Mundial de Cartagena, vol. 1, Bogotá, Punta de Lanza – Universidad de
Los Andes, 1978, p. 209-249.
FALS BORDA, Orlando. La ciencia y el pueblo. In: GROSSI, F. V.; GIANOTTEN, V.; WIT, T.
De (Org.). Investigación participativa y praxis rural. Lima: Mosca Azul, 1981. p. 19-47.
FALS BORDA, Orlando. Democracia y participación: algunas reflexiones, Revista Colombiana
de Sociología, v. 5, n. 1, Bogotá, 1987, p. 35-40.
FALS BORDA, Orlando. Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Invetigación Acción
Participativa), Peripecias, n. 110, 2008 [1999], p. 1-14.
FALS BORDA, Orlando. Kaziyadu – registro del reciente despertar territorial en Colombia. In:
Orlando Fals Borda – Socialismo raizal y el ordenamiento territorial. Bogotá: Ed. Desde
Abajo, 2013 [2001]. p. 137-218.
FALS BORDA, Orlando. Hacia el socialismo raizal y otros escritos. In: Orlando Fals Borda –
Socialismo raizal y el ordenamiento territorial. Bogotá: Ed. Desde Abajo, 2013 [2007]. p.
35136.
FALS BORDA, Orlando. Situacion contemporânea de la IAP y vertientes afines. . In: Orlando
Fals Borda – Socialismo raizal y el ordenamiento territorial. Bogotá: Ed. Desde Abajo, 2013
[2006]. p.108-114.
FALS BORDA, Orlando e MORA-OSEJO, Luiz. La superación del Eurocentrismo,
enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical, Polis – Revista
Latinoamericana, n. 7, 2004, p.1-6.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática docente. São Paulo:
Paz e Terra, 2011 [1996].
GAUER, Ruth M. Interdisciplinaridade e pesquisa, Civitas, v. 13, n. 3, p. 536-543, 2013.
GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos
póscoloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonial idade global. Centro de
Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Revista Critica de Ciências Sociais, p. 115-147,
2008. KLEINA, Claudio. Metodologias da Pesquisa e do Trabalho Científico. Curitiba: IESDE
BRASIL S/A, 2016.
MUNHOZ, Divanir e OLIVEIRA JUNIOR, Constantino. Interdisciplinaridade e pesquisa. In:
BOURGUIGNON, Jussara (ORG). Pesquisa social: reflexões teóricas e metodológicas. Ponta
Grossa, PR: TODAPALAVRA, 2009.
MALDONADO-TORRES, Nelson. La descolonización y el giro des-colonial, Tabula Rasa, n. 9, p.
61-72, Universidade Mayor de Cundinamarca, Bogotá, 2008.
PACHÓN SOTO, Damián. Estudio introductorio: el socialismo raizal y la sociología de Orlando
Fals Borda. In: Orlando Fals Borda – Socialismo raizal y el ordenamiento territorial. Bogotá:
Ed. Desde Abajo, 2013. p. 7-34.
PONTUSCHKA, Nidia; PAGANELLI, Tomoko; CACETE, Nuria. Para ensinar e aprender
Geografia. São Paulo: Cortez, 2009.
QUIJANO, Aníbal. Reencuentro y debate: una introducción a Mariátegui. Lima: Mosca Azul,
1981.
QUIJANO, Aníbal. El fantasma del desarrollo en América Latina, Rev. Venezolana de Economía
y Ciencias Sociales, Vol. 6, n. 2, 2000, p. 73-90.
SAQUET, Marcos. Consciência de classe e de lugar, práxis e desenvolvimento territorial. Rio de
Janeiro: Ed. Consequência, 2017.
TRIVIÑOS, Augusto. Introdução à pesquisa em ciências sociais. A pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1990.

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

TURISMO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR: a vivência na propriedade da
família Pierina Grassi e Bózio.
RURAL TOURISM OF FAMILY AGRICULTURE: living on the estate of the Pierina
Grassi and Bózio family.
Flávia Piccinin Paz Gubert766
Clara Heinzmann 767
Edirce Vogt 768
Marcia Hanzen 769
Samuel Fadanelli 770
Wilson Joao Zonin 771
Grupo de Trabalho: GT9 – EXTENSÃO RURAL, JUVENTUDE E SUCESSÃO RURAL,
TURISMO RURAL

Resumo
Novas configurações do campo nas sociedades contemporâneas vêm resultando na denominada
nova ruralidade. Nesse cenário, o meio rural ultrapassa a dimensão agrícola, à qual esteve
vinculado durante bastante tempo, e abarca uma multiplicidade de funções, dentre as quais se
destaca o turismo. A presente pesquisa analisou a vivência na propriedade da família Pierina
Grassi e Bózio sob a ótica do Desenvolvimento Rural Sustentável, identificando o ordenamento
territorial, conceituando ruralidade a partir da vivência no campo, caracterizando o Turismo
Rural na Agricultura Familiar (TRAF). Para tanto, foram adotadas, além de metodologia
participativa, técnicas como a observação participante e a coleta de depoimentos gravados.
Palavras-chave: Rural, Ruralidade, Desenvolvimento, Turismo
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New configurations of the field in contemporary societies have resulted in the so-called new
rurality. In this scenario, the rural environment surpasses the agricultural dimension, to which
it has been linked for a long time, and it covers a multiplicity of functions, among which the
tourism stands out. The present research analyzed the experience in the property of the Pierina
Grassi and Bozio family from the point of view of the Sustainable Rural Development,
identifying the territorial planning, conceptualizing rurality from the experience in the field,
characterizing Rural Tourism in Family Agriculture (TRAF). For this purpose, participatory
observation techniques and the collection of recorded testimonies were adopted, in addition to
participatory methodology.
Key Words: Rural, Rural, Development, Tourism

1. INTRODUÇÃO
Turismo rural e uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento das zonas rurais,
principalmente propondo uma nova possibilidade de geração de renda, complementar e
comprometida com a ruralidade. FREITAS (2003).
No âmbito da agricultura familiar, o turismo rural apresenta-se como um meio de
aquisição de renda suplementar, como uma oportunidade de compartilhar a vivencia das
ruralidades, demonstrando as externalidades da vida no campo.
Neste norte, o artigo pretende realizar uma entrevista semi-estruturada com a Família
Pierina D. Grassi e Família Bózio, integrantes do circuito sabia, buscando entre vários outros
pontos as perspectivas para o futuro do turismo na propriedade e as experiencias propiciadas
pelo Turismo Rural nas esferas ambientais, culturais e gastronômicos nas propriedades.
Quanto aos objetivos, a pesquisa é tipificada como exploratória e descritiva, pois permite
observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, uma vez que
são obtidos onde ocorrem (GIL, 2010).
2. METODOLOGIA
O cenário de pesquisa deste trabalho contempla-se no município de Matelândia,
localizado no Oeste do Paraná, local com forte viés da agricultura, sendo esta sua principal fonte
de economia, onde grande parte da produção provém da agricultura familiar e do turismo
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(IBGE, 2006). O sujeito da pesquisa é a Família Pierina D. Grassi e a família Bózio, agricultores
familiares que desenvolveram o Turismo Rural na região de Matelândia inserida no Circuito
Sabiá.
Estas experiências foram visitadas a partir de roteiros organizados pelas disciplinas de
Extensão Inovadora e Desenvolvimento Rural Sustentável e Métodos de Pesquisa
Interdisciplinares e Participativos, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural
Sustentável – PPGDRS, da Unioeste campus Marechal Candido Rondon – PR.
As ferramentas metodológicas utilizadas para atingir os objetivos desta proposta se
constituem em metodologias participativas. Realizou-se entrevistas semiestruturadas, que
geraram um levantamento de problemas, sistematização e priorização de demandas;
observações assistemáticas, e diagnóstico participativo (KUMMER, 2007).
Realizou-se com a Família Pierina D. Grassi e Família Bózio uma entrevista
semiestruturada, os principais temas que foram tratados: Histórico da propriedade, dificuldades
encontradas, desenvolvimento do turismo rural, perspectivas para o futuro do turismo na
propriedade.
A entrevista é uma ferramenta pela qual se objetiva obter informações, por meio de uma
conversa profissional. Para Lakatos e Marconi (2003, p.195) “é um procedimento utilizado na
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de
um problema social”.
O trabalho apresenta metodologias de abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa é,
na definição de Richardson (2011, p.79-80), “a busca por uma compreensão detalhada dos
significados e características situacionais dos fenômenos, procurando os aspectos subjetivos dos
fenômenos e as motivações não explícitas dos comportamentos”, ressaltando as particularidades
e a complexidade dos fenômenos, comportamentos e situações (RICHARDSON, 2011).

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Circuito sabia
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O Circuito Sabiá -Turismo na Agricultura Familiar, no município de Matelândia, Estado
do Paraná, surgiu 2007, e é composto atualmente por três famílias de agricultores rurais (família
Grassi, Família Nona Grassi e Família Bózio), que realizam visitas integradas às propriedades,
formando um roteiro de contemplação, de conhecimento da cultura local e de integração com a
natureza.
Como característica do Circuito, as famílias mantêm todas as atividades produtivas da
agricultura familiar, assim o turista poderá vivenciar a ruralidade, participando do cotidiano
dessas famílias, vivenciando sua realidade cultural típica do campo, e saborear alimentos
naturais.
Figura 01 – Circuito sábia

Fonte: <http://circuitosabia.blogspot.com.br/p/blog-page_1771.html>.

Sua origem remonta o ano de 2004, quando se deu início ao desenvolvimento de um
Projeto Piloto de Turismo Rural na Agricultura Familiar-TRAF, nas microbacias do Rio Xaxim
e Sabiá, no município de Matelândia, Estado do Paraná, desenvolvido por várias entidades,
juntamente com o Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA e o Ministério do Turismo –
MTUR.
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O projeto foi executado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em
Ciências Agrárias – FUNPEA, em parceria com ITAIPU BINACIONAL, EMATER e
UNIOESTE, com o apoio das Prefeituras Municipais de Matelândia e São Miguel do Iguaçu.
Figura 02 – Mapas temáticos de Matelândia
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Fonte: Samuel Fadanelli.
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Para a realização dos mapas temáticos foi utilizado o Software livre Qgis 3.6, Sistema geodésico Brasileiro
Datum SIRGAS 2000 UTM 22s, Arquivos Shapefile obtidos do site do IBGE (https://downloads.ibge.gov.br/).
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Fonte: Samuel Fadanelli.

A escolha do município de Matelândia, deu-se na finalidade de aproveitar a Bacia
hidrográfica da região, que oferece várias cachoeiras e rios, o que é atração para os turistas que
vem em busca de tranquilidade e belas paisagens.
3.2 FAMÍLIAS PERTENCENTES AO CIRCUITO SABIÁ
3.2.1 Família Pierina D. Grassi
A família de Pierina D. Grassi, chegaram a Matelândia, há 44 anos, vindos do município
de Antônio Prado. Estado do Rio Grande do Sul. Após desbravar a região, iniciaram seu cultivo,
com plantio e criação.
No dia 1 de junho de 2005 a Propriedade Grassi teve a oportunidade de receber o
representante do Ministério do Turismo Enzo Arns para a primeira reunião para concretizar a
entrada no ramo do turismo rural.
Em 25 de junho de 2005, a prefeitura do Município de Matelândia, o Ibama e a Itaipu,
promoveram uma excursão pelo interior de Matelândia para identificar as potencialidades do
turismo rural.
Em 17 de agosto de 2005, a Prefeitura ofereceu almoço servido na Propriedade Grassi
para receber para uma reunião o secretário de turismo de Foz do Iguaçu, Sergio Lobato
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Machado. Também estiveram presentes o prefeito Edson Primon, o engenheiro Elsídio
Cavalcante, e o agrônomo Roberto Lolis, da Itaipu.
Em 14 de julho de 2005, a Itaipu oportunizou a viagem à nossa região e a Prefeitura de
Matelândia, por iniciativa do prefeito Edson Primon ofereceu almoço para recepcionar o
representante do Ministério do Turismo para os assuntos de Turismo Rural, Enzo Arns. Além
deste convidado ilustre, estiveram presentes o coordenador estadual da Emater/PR, Ademar
Jorge Dressler; Roberto Lolis da Itaipu; Lúcio Meireles do Parque Tecnológico Itaipu; Luiz S.
Carneiro, diretor municipal de Agricultura de Matelândia: Ronalde Jorge Pereira da Silva –
Prefeitura de Matelândia.
Na oportunidade, a Propriedade Grassi teve a oportunidade de representar a Comunidade
da Sabiá numa importante reunião na Câmara Municipal de Matelândia para tratar do projeto
piloto Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF) Xaxim e Sabiá. Estavam presentes
representantes do Ministério de Turismo.
Por intermédio da Itaipu, no dia 7 de setembro de 2005 a prefeitura ofereceu um café
colonial na Propriedade Grassi a uma comitiva da França que estavam em missão especial no
Brasil, mais particularmente às regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.
Desta missão fizeram parte – Philippe Navassartian, FERT – Grupo Associativo Francês
que congrega várias representações de cadeias produtivas desse País: Pierre Caussanel, Diretor
EDE – Camara da Agricultura do Bas – Rhin (Baixo Reno – França); Joseph Grimm, VicePresidente da Cooperativa Alsace-Lait- França e Jean Paul Meinrad.
Em 29 de novembro de 2005, foi promovida a primeira reunião da Rede Regional de
Turismo Rural na Agricultura Familiar da região Oeste do Paraná, em Matelândia, oportunidade
que os participantes foram recebidos pela família Grassi.
Em 10 de janeiro de 2006, a Itaipu promoveu uma visita técnica a várias propriedades
identificadas como “potenciais” para o desenvolvimento do turismo rural nas comunidades do
Xaxim e Sabiá.
Na oportunidade visitaram a Propriedade Grassi, Newton Kaminski, superintendente de
Meio Ambiente da Itaipu, Edson Ingeinczaki, gerente da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu,
Roberto Lolis, responsável pela ação de apoio ao desenvolvimento do turismo no espaço rural
da Itaipu.
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No dia 31 de janeiro de 2006 integrantes do Comitê Gestor do programa Cultivando
Água Boa das bacias hidrográficas Xaxim e Sabiá, dos municípios de Matelândia e Céu Azul
visitaram a propriedade, juntamente com dois técnicos da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de
Janeiro, que estavam desenvolvendo o projeto piloto de monitoramento ambiental das bacias
Xaxim e Sabiá.
Nessa reunião foi discutida a implantação do projeto de Turismo Rural na Agricultura
Familiar das bacias Xaxim e Sabiá, onde foi decidido criação do Subcomitê de Turismo Rural
para tratar do projeto.
Em 09 de fevereiro de 2006, a propriedade rural recebeu o primeiro grupo de
estrangeiros, uma excursão de 45 turistas franceses.
No mês de março de 2006 a Propriedade Grassi recebeu o coordenador nacional da Rede
de Turismo Rural na Agricultura Familiar, Ednei Bueno do Nascimento, que representou
também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Universidade Federal do Paraná,
acompanhado do técnico Roberto Lolis, das Itaipu. Em vista disto, iniciou-se a história do
turismo rural na propriedade, que passou a ser conhecida como “Propriedade da Família
Grassi”.
A família passou a servir alimentação para grupos de pessoas, cujo cardápio de origem
italiana é composto por tradicionais torteis e agnolini e vinho colonial que produzido na própria
propriedade.
Figura 03 – Jantar típico italiano
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Fonte: aula de extensão rural DRS

Figura 04 – Produção de vinho

Fonte: aula de extensão rural DRS

Como sobremesa os visitantes podem servir-se de mel de abelha Jataí, sobremesas
compotas e geleias, mais um atrativo produzido na própria propriedade. Podem também apreciar
uma belíssima vista, fazer caminhadas pela mata, alimentar e tirar leite da criação de cabras, e
visitar o parreiral e o pomar.
Figura 05 – Compotas de frutas, doces e geleias.
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Fonte: aula de extensão rural DRS

Figura 06 – Local para eventos

Fonte: aula de extensão rural DRS

A família possui na propriedade móveis antigos, um belo jardim de rosas, e açudes com
diversidade de peixes. Além de uma ampla área de lazer e integração com a natureza, rodeada
por rios e cachoeiras.
Figura 07–
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Fonte: aula de extensão rural DRS

3.3.1. Família Bózio
A Família Bózio faz parte do Circuito Sabiá, tendo como proprietário Francisco Bózio
e Zilda Bózio. O tamanho da propriedade é de 5 alqueires, e sobrevive da produção de leite,
aviário e agricultura de subsistência.
Entre as potencialidades da propriedade, destacam-se a área de lazer na cachoeira com
espaço para banho; ateliê de artesanato; jardins com várias peças de decoração e podas
diferenciadas nos pingos-de-ouro.
O turismo rural da propriedade oferece ao turista banho de cachoeira, passeio de trator,
visita ao ateliê e venda de artesanato produzido através de sementes, bambus e madeira.
O filho Zilmar Bózio, em sua entrevista, expõe que pretende ficar na propriedade e é o
responsável pela maioria das mudanças, sendo o incentivados da família em aderir o turismo
rural, sendo a pousada responsável por aproximadamente 30% da renda familiar. Nesse sentido
passa a transcrever parte da entrevista:

(...) eu trabalho sozinho na pousada, e cuido de tudo, desde cortar grama,
jardim, limpeza, e fico sempre pensando em o que posso fazer de
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diferente, me faz falta uma mulher, não tenho como servir comida, e
quem faz é o Grassi, ai fazemos parceria e o passeio completo, dorme
aqui, come lá e ele faz o café. (...) sic

Conforme acima mencionado, destaca que durante o verão a pousada com possibilidade
de hospedagem para até 4 pessoas (1 quarto e uma suíte); e quartos coletivos para grupos, tem
o mês praticamente todo cheio, sendo o maior público entidades religiosas em busca de retiro
espiritual e associações.
O inverno ainda é uma época de baixa temporada, sonha em ter o ano todo atrativos para
os turistas. Dentro das potencialidades Zilmar Bózio busca sempre manter o cuidado da
propriedade e pretende investir cada vez mais no TRAF.

(...) no começo alugava para festa, começou muita bagunça e cortei,
agora só mexo com família e igreja, eles vêm fazer encontro e retiro...
fazem fogueira e cantam perto da cachoeira, eu faço um caminho de
fogo e fica bem bonito. (...) sic
(...) minha intenção é sempre aumentar, e investir para a igreja, com
banheiro bom, palco. (...) sic
(...) minha intenção é sempre aumentar, e investir para a igreja, com
banheiro bom, palco. (...) sic

A família trabalha com o TRAF como uma complementação da renda, sendo que sua
fonte primária de renda é oriunda de aviários.
Figura 08 – Pousada e café da manhã
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Fonte: aula de extensão rural DRS

Figura 09 – artesanato produzido e vendido na propriedade

Fonte: aula de extensão rural DRS

Todo o artesanato é desenvolvido pelo filho Zilmar Bózio, o qual faz cursos oferecidos
pela Itaipu e pelo município, na finalidade de ter mais uma renda.
O passeio de trator e é um dos grandes atrativos da pousada, conforme ressalta Zilmar
nas entrevistas:
(...) de tudo o pessoal gosta mais do trator, de tudo, fiz curso de turismo
e sempre tinha passeio de carroça e boi, dai falei vou monta um de trator,
e o pessoal aprovou muito, (...) vou até na gruta da comunidade (...). sic
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Figura 10 – artesanato produzido e vendido na propriedade

Fonte: aula de extensão rural DRS
Figura 11 – Cachoeiras Da Propriedade

Fonte: aula de extensão rural DRS

Nessas áreas das cachoeiras é realizado vários passeios e atividades recreativas, com
piqueniques e acampamentos.
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3.2 TURISMO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR – TRAF

O termo turismo é originário da palavra francesa tour – que quer dizer viagem circular,
derivada do latim tornare – girar, arredondar. O turístico está relacionado com as viagens, com
a visita a lugares diversos da residência das pessoas.
Segundo o economista HERMAN VON SCHULLARD apud IGNARRA, (1999. p 23)
defini o turismo como “a soma das operações, especializadas as de natureza econômica,
diretamente relacionada com a entrada, a permanência e o deslocamento de estrangeiros para
dentro e para fora de um país, cidade ou região".
De acordo com a (Organização Mundial do Turismo – OMT apud OLIVEIRA, 1998,
p.33) o turismo e definido como “o fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se
trasladam a um ou mais locais diferentes de suas residências habitual por um período maior que
24 horas e menor que 180 dias, sem participar dos mercados de trabalhos e capital dos locais
visitados, ou seja, o turismo é o deslocamento de pessoas de suas residências, para outras
localidades, não motivados por razões de exercício profissional.” Este deslocamento seria
motivado pelo lazer, pela gastronomia local, em busca de descanso, fuga do estresse do dia a
dia, religião.
As definições de turismo segundo os autores são bastante complexas, pois o turismo está
relacionado à viagem, e ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro, mais nem todas as
viagens são consideradas Turismo. Uma pessoa reside em uma cidade e se desloca todos os dias
para outra cidade para trabalhar, não esta fazendo Turismo, mais quando um profissional viaja
pra um seminário ou congresso, ou até mesmo para chegar um negócio fora, esta realizado
Turismo.
Conforme LAGE & MILONE (2000) o turismo é uma atividade que gera produção de
bens e serviços, com o intuito de satisfazer as necessidades do ser humano. Turismo por si
próprio não é uma profissão mais é sim um gerador de profissões, pois é uma manifestação
voluntária que necessita de infra-estrutura de apoio qualificado para realização de suas
atividades, tais como transportes, alojamentos, alimentações, entretenimento, enfim é um
complemento entre uma atividade e outra, o gerando várias profissões voltadas para o turismo.
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De acordo com a revista Turismo Rural em suas Orientações Básicas do MINISTERIO
DO TURISMO (2008, p.15) as atividades turísticas no meio rural são conhecidas nos Estados
Unidos e na Europa desde 1950. A partir de 1991 com o programa LEADER (programa
comunitário de desenvolvimento rural cujos fundos são administrados pelos respectivos
Ministérios da Agricultura dos países membros) muitos países passaram a implementar políticas
de apoio ao Turismo Rural, algumas iniciativas foram registradas na Alemanha, Espanha,
Portugal, Itália, entre outros.
O segmento Turismo Rural e relativamente novo no Brasil esta em fase de crescimento,
este crescimento pode ser explicado pelas seguintes razoes, a necessidade do agricultor rural
em diversificar sua fonte de renda, agregando valor aos seus produtos, e principalmente a
procura de moradores urbanos em reencontrar suas raízes, suas tradições, do contato com a
natureza, da gastronomia local.
No Brasil visitação a propriedades rurais e uma pratica antiga no Brasil, mais apenas na
década de 80 passou a ser considerada uma atividade econômica geradora de lucros, assim o
deslocamento para áreas rurais começou a ser encarado como profissão e caracterizada como
Turismo Rural, partir disto algumas propriedades dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, abriram suas propriedades para os turistas.
O Turismo Rural é uma atividade bem recente e o no Brasil teve início no ano de
1986, na região catarinense de Lages, segundo ZIMMERMANN (1996, p.21) o Turismo Rural
foi implantado pioneiramente, no pais em 1986 e teve origem na necessidade de se criar um
produto turístico para o município como alternativa econômica, bem como para proporcionar
uma nova fonte de renda ao produtor rural.
Associação Brasileira de Turismo Rural – ABTR conceitua o Turismo Rural no Brasil,
em quatro conceitos básico: Conservação e preservação do Meio Ambiente, Conservação e
Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural, Incremento de Receita, e Ampliar as
Oportunidades de Trabalho.
Segundo a Revista Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural do MINISTERIO
DO TURISMO (2008, p.18), “turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas
no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”.
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De acordo com Vaz (1999), “o turismo rural diz respeito ao conjunto de atividades que
compõem a vida no campo, envolvendo a experiência do dia -a- dia nas fazendas, o convívio
com camponeses, a montaria de cavalos, as plantações, as pastagens, o sabor do alimento
comido diretamente da fonte”.
O segmento do turismo rural, além de ser uma alternativa complementar de renda é uma
ferramenta para conservação dos recursos naturais e valorização da cultura local, o turismo se
apropria desses recursos e os transforma em bens de consumo.
O turismo rural apesar de ser um segmento ainda novo, tem um crescimento acelerado
,justifica-se esta expansão ,pela necessidade do produtor rural diversificar sua renda é
principalmente caracterizada pela grande tendência do público urbano, em fugir das grandes
cidades em buscar de resgatar suas tradições e raízes, do contado com a natureza e com o ar
puro do campo.
Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural,
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando
e promovendo o patrimônio cultural e natural da propriedade. Tais atividades turísticas no meio
rural constituem-se da oferta de serviços, equipamentos e produtos.
Para que o Turismo no meio rural seja uma atividade positiva econômica, ambiental e
cultural, deve ser encarado como uma atividade complementar na economia rural, inserida de
forma harmoniosa com as demais atividades existentes, assim é necessário que a implantação
se dê de forma sustentável,
Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF é a atividade turística que ocorre no
âmbito da propriedade dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas
da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o
patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bemestar aos envolvidos.
O turismo rural, quando praticado de maneira responsável e planejada, minimizando
impactos degradantes do meio, pode ser uma alternativa de renda para os pequenos proprietários
e uma forma de inclusão social, pois, muitas famílias são beneficiadas através de programas
voltados à agricultura familiar.
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De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, O turismo na
agricultura familiar é uma atividade complementar à atividade agropecuária típica.
As pequenas propriedades familiares são as que mais geram empregos no campo, nelas
estão sete de cada dez trabalhadores rurais brasileiros. Os serviços e equipamentos turísticos
são serviços de edificações e instalações indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
turística e que existem em função desta;
De acordo com Salvati, (2004) O turismo e o espaço rural, não deve ser visto apenas a
partir da funcionalidade econômica, negócio, mas no sentido de transformador social,
ressaltando o compromisso que essa atividade deve ter com a sociedade
Para estreitar as relações entre turismo rural e agricultura familiar são imprescindíveis
estratégias como capacitação, treinamento, profissionalização dos empreendedores, criação de
redes de cooperação sob a ótica da responsabilidade social, principalmente, indicar lideranças
e optar pelo trabalho cooperativo são fundamentais para sustentabilidade do empreendimento.
Para Elesbão (2014), a compreensão da diversidade do espaço rural é necessária para
um desenvolvimento rural sustentável, onde a identificação do potencial de cada local é
necessária para a formulação de estratégias de desenvolvimento.
O turismo praticado no espaço rural, conforme define contempla todas as atividades
praticadas no meio não urbano, que consiste de atividades de lazer no meio rural em várias
modalidades definidas com base na oferta
O Turismo Rural da Agricultura Familiar – TRAF, é considerada como uma Atividade
turística que ocorre no âmbito da unidade de produção dos agricultores familiares que mantêm
as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e
compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços
de qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos. (GRAZIANO DA SILVA, 1998)

4. CONCLUSÃO

Através do presente artigo, buscou-se apresentar o turismo rural e as experiencias de
ruralidade representado pela visão das famílias Grassi e Bózio, as quais compõe o circuito Sábia,
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buscando dar ênfase ao Turismos e a experiencias ofertada pelo turismo rural que trazem ao
turista a vivencia da ruralidade.
Propiciam uma imersão cultural, social, territorial e principalmente ambiental, propondo
pensar o ambiente em que se vive de forma simples e sustentável.
Assim, além da proteção ao ambiente natural, a sustentabilidade ambiental envolve a
sensação de bem-estar e de felicidade individual e coletiva. Tal sensação no, entretanto, não se
dá no abstrato, mas nas possibilidades reais de atendimento das necessidades, materiais e não
materiais, sentidas pelos membros da coletividade.
Questões de ética, ecologia e espiritualidade, são recorrentes nos debates e foco de
discussão de grandes pensadores, em especial Leonardo Boff (2009, p. 18), que afirma que “a
partir da visão verdadeiramente holística (globalizadora), compreendemos melhor o ambiente e
a forma de tratá-lo com respeito (ecologia ambiental)”.
Dentro da visão holística expõe Leonardo Boff (2009, p.22) a necessidade de superar o
antropocentrismo, em favor do cosmocentrismo e de cultivar uma intensa vida espiritual, sendo
essas as experiencias ofertadas pelo turismo rural.
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Resumo
A agricultura familiar tem um papel primordial no desenvolvimento econômico, com a
produção de alimentos, geração de renda e empregos para as famílias envolvidas. No momento
em que o agricultor familiar consegue ter um bom controle de custos, o processo da tomada de
decisão se torna mais eficiente. O objetivo da presente pesquisa é de verificar como é o
processo da gestão de custos dos agricultores da Associação Central de Produtores Rurais
Ecológicos - ACEMPRE e que elementos são utilizados na gestão. Quanto aos objetivos a
pesquisa caracterizou-se como exploratória descritiva, com abordagem qualitativa e
quantitativa, a técnica utilizada para levantamento de dados foi bibliográfica e estudo de
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campo. O instrumento de coleta de dados utilizado foi entrevista. Os dados foram analisados
por meio das seguintes técnicas: análise descritiva dos dados, em relação aos seus
procedimentos; e através do uso do software SPSS Statistics. Os resultados apontaram que a
associação de alimentos orgânicos é um espaço de mercado específico que tem muito potencial
a ser explorado. As informações levantadas demonstram que apesar das dificuldades
enfrentadas pelos agricultores, a colaboração entre eles, através da cooperação, desempenha
um papel fundamental e estratégico para o fortalecimento dos agricultores familiares, como
agentes relevantes para o desenvolvimento.
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Associativismo; Gestão de Custos, Produtos Orgânicos
Abstract
Family farming plays a key role in economic development, with food production, income
generation and jobs for the families involved. When the family farmer manages to have good
cost control, the decision-making process becomes more efficient. The objective of the present
research is to verify how the process of cost management of the farmers of the Central
Association of Ecological Rural Producers - ACEMPRE and what elements are used in the
management. Regarding the objectives the research was characterized as descriptive
exploratory, with qualitative and quantitative approach, the technique used for data collection
was bibliographical and field study. The instrument of data collection used was interview. The
data were analyzed using the following techniques: descriptive analysis of the data, in relation
to its procedures; and using SPSS Statistics software. The results pointed out that the association
of organic foods is a specific market space that has much potential to be explored. The
information gathered shows that despite the difficulties faced by farmers, collaboration between
them, through cooperation, plays a fundamental and strategic role for the strengthening of
family farmers as agents for development.
Key words: Family farming; Associative; Cost Management, Organic Products

1. INTRODUÇÃO
Frente a um cenário de crise econômica no país, o preço dos alimentos acaba pesando
no orçamento familiar e muitas vezes acabam tendo que trocar alguns produtos para não
extrapolar o orçamento. Mesmo com uma diferença de preço entre os produtos, o consumo de
alimentos orgânicos vem crescendo no mundo devido à preocupação com a saúde e com
bemestar (AERTSENS et al., 2009).
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A agricultura familiar tem um papel primordial no desenvolvimento econômico, com a
produção de alimentos, geração de renda e empregos para as famílias envolvidas, e também
auxilia na produção ecológica equilibrada com a diversificação de alimentos cultivados e
diminuindo o uso de insumos industriais, favorecendo o desenvolvimento sustentável e a
segurança alimentar (PADUA et al 2013).
No momento em que o agricultor familiar consegue ter um bom controle de custos, o
processo da tomada de decisão se torna mais eficiente. Também deve estar atento aos preços
do valor de mercado, pois quando estes começam a oscilar, a rentabilidade e a lucratividade
são afetadas diretamente (FRANCO et al., 2015).
As associações da agricultura familiar também têm importante papel na
representatividade dos agricultores familiares no Oeste do Paraná. A maioria das associações
apresenta caráter social e organizativo, sendo vinculadas às cooperativas, ficando sob sua
responsabilidade, enquanto entidades de pessoa jurídica, a comercialização, escoamento da
produção e execução de projetos e contratos públicos. Um exemplo de associação de economia
solidária é a Associação Central de Produtores Rurais Ecológicos - ACEMPRE, localizada no
centro do município de Marechal Cândido Rondon foi fundada em agosto de 1992, a partir da
necessidade comum entre os agricultores de uma estratégia para comercialização e redução dos
custos logísticos para seus produtos agroecológicos. (ITAIPU/BIOLABORE, 2016;
SIQUEIRA et al, 2016).
Diante disso, o objetivo da presente pesquisa é de verificar como é o processo da gestão
de custos dos agricultores da Associação Central de Produtores Rurais Ecológicos ACEMPRE e que elementos são utilizados na gestão.

1.2 Agricultura familiar e o circuito curto
Em razão do reconhecimento da pluriatividade da agricultura familiar nas últimas décadas, o
setor rural passou a chamar mais atenção da sociedade. A preocupação com a qualidade de
vida vem mudando os hábitos alimentares que tem sido um processo constante mundialmente,
mas o consumidor busca produtos frescos, saudáveis, com qualidade e com um preço bom
(STEFANO, 2013. FAO, 2016; NASCIMENTO 2017). Nesse sentido Nierdele (2011) reforça
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que as cadeias alimentares curtas compreendam a noção de qualidade que passa por uma
resignificação, ou seja, reivindicam um novo conjunto de valores sociais, que incluem: origem,
saúde, forma de produção, igualdade social. e costumes.
Scarabelot e Schneider (2012, p. 102) consideram que o papel da agricultura familiar
para produção de alimentos e a superação da insegurança alimentar vem sendo cada vez mais
reconhecida como sendo importante no território nacional. Nesse sentido os autores
consideram que “o papel mais destacado da agricultura familiar continua a ser a agregação de
valor à produção agrícola e à transformação desta em produtos e serviços que circulam em
nível local”. Os autores ressaltam que é nesse cenário e contexto que se manifestam as cadeias
agroalimentares curtas, que configuram a relação da agricultura familiar com a dinâmica local
do desenvolvimento, possibilitando a proximidade entre produtores e consumidores.
Para a produção e consumo de alimentos agroecológicos em circuitos curtos Wilkinson
(2008, p. 48) afirma que na década de 1980, ocorre um direcionamento da produção na
agricultura familiar, percepções essas que se intensificam na década de 1990 “quando houve
um direcionamento para a agricultura familiar desenvolver estratégias alternativas de acesso
aos mercados”. Segundo o autor essa mudança ocorre para gerar valor aos produtos.

1.3 Certificação de produtos orgânicos
De acordo com o artigo 3º da Lei nº 10.831/2003 “Para sua comercialização, os
produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, segundo
critérios estabelecidos em regulamento”. O sistema participativo de garantia (SPG),
regulamentado pela Instrução Normativa nº 19/2009, proporciona a interação entre
agricultores, é uma certificação por meio de sistema associativo. Através desse sistema o
agricultor tem a oportunidade de visitar os outros produtores, de várias regiões e ver o que cada
um tem feito.
Os associados da ACEMPRE – Associação Central dos Produtores Rurais Ecológicos
possuem a certificação de suas propriedades concedida pela Rede Agroecológica Ecovida,
através do Sistema de Garantia Participativa. A base de garantia nesse sistema é a confiança e
a rastreabilidade dos produtos sob processo de avaliação são mantidos nos registros da OPAC
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(Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade). A verificação de conformidade por
sua vez, é realizada pela Comissão de Verificação de Grupo e a decisão de conformidade é
apresentada pelo grupo. Além da Avaliação de Conformidade, a Rede Ecovida oferece apoio
para a correção das não conformidades e assistência técnica. Uma vez obtida a decisão de
conformidade, o produtor passa a ter o direito ao uso do selo SISORG, que lhe permite ingressar
no mercado nacional e na venda direta dos produtos.

1.4 Gestão de custos
Dentre os estudiosos dos canais de produção e comercialização, autores como
Wilkinson (2008) e Gazzola e Pelegrine (2011) apoiam as teorias da sociologia econômica, que
considera o mercado inserido nas relações sociais, ou seja, as estratégias e motivações de
negociação ocorrem em redes de atores cuja proximidade social e confiança são essenciais para
seu bom funcionamento.
Ao analisar as atividades econômicas como parte do contexto social, Gazzola e
Pelegrine (2011, p. 379) consideram que há uma construção social dos mercados, nesse sentido,
os autores ressaltam que “apesar de suas escolhas serem muitas vezes limitadas pela falta de
recursos críticos, é importante pensar na tomada de decisão dos agricultores frente a desafios,
os mesmos não devem ser vistos como receptores passivos, sendo ativos diante do
desenvolvimento agrário e rural”.
Siqueira et al (2016) ao tratar dos aspectos da comercialização dos produtos na
ACEMPRE, ressaltam a importância de informar aos clientes sobre a não utilização de
agroquímicos nos modos de produção, gerando dessa forma, valor agregado aos produtos ali
comercializados.
Ter acesso a outros canais de comercialização pode ser uma importante estratégia dos
produtores da agricultura familiar. Segundo Bonilha (1997, p. 48) “o desempenho dos
pequenos estabelecimentos é influenciado pela estrutura de mercado, a qual pode ser alterada
através da intervenção organizada dos produtores”. Nesse sentido Wilkinson (2008, p. 39)
entende que “a cooperativa tem uma dinâmica que a distingue da agroindústria privada na
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medida em que está enraizada nos recursos de uma região específica e a “sua razão de ser” é a
valorização da produção de seus membros”.

2. DESENVOLVIMENTO
O presente estudo desenvolveu-se no ambiente de uma organização caracterizada
legalmente como associação cooperativa, a qual foi objeto de estudo. A pesquisa foi realizada
na ACEMPRE Associação Central dos Produtores Rurais Ecológicos localizada no município
de Marechal Candido Rondon, Paraná, esse espaço é utilizado para o recebimento, separação,
distribuição e venda dos produtos oriundos de seus associados.
A população configura-se em propriedades da agricultura familiar do município
conforme dados do IPARDES (2018, p.7), área rural que compõe o município com 52.744 ha,
onde são cultivadas várias espécies de grãos, verduras, e legumes, possui também criações de
animais como gado leiteiro, gado de corte, aves, suínos entre outros e produção de origem
animal como leite, mel, e ovos de galinha e outros.
Atualmente a Associação possui 81 associados, destes, 20 produzem orgânicos, porém
somente 14 entregam na associação (ACEMPRE, 2019). Geralmente, não é possível incluir
amostras representativas, em virtude de problemas práticos de escala e de natureza das
observações e das situações estudadas (HAIR JÚNIOR et al., 2005).
A pesquisa realizou-se nos meses de abril e maio de 2019. Para o agendamento das
entrevistas na associação os pesquisadores entraram em contato por telefone e e-mail
informando a finalidade didático-científica do estudo e o roteiro da entrevista a ser efetuada,
após a aceitação, ela foi agendada.
O instrumento de coleta de dados compunha 26 questões, divididas em 5 blocos:
caracterizando o perfil da propriedade/proprietário (9 questões); certificação da propriedade (5
questões); caracterização da produção (7 questões); caracterização da comercialização (8
questões) e composição de custos (5 questões). Os dados foram analisados por meio das
seguintes técnicas: análise descritiva dos dados, em relação aos seus procedimentos; e através
do uso do software SPSS Statistics.
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A garantia de confidencialidade foi assegurada aos pesquisados, bem como obteve-se
a permissão para utilização e publicação das informações levantadas para fins científicos.
Quanto aos objetivos a pesquisa caracterizou-se como exploratória descritiva
(LAKATOS; MARCONI, 2003). Do ponto de vista da estratégia para abordagem da situação
problema caracteriza-se como qualitativa e quantitativa.
A técnica utilizada para levantamento de dados foi bibliográfica com estudo de campo.
Tal escolha ocorre pelo fato que essa técnica de coleta de dados, conforme Blau e Scott (1970,
p. 33), é um “[...] plano de pesquisa tipicamente empregado no estudo das organizações
formais”. Esses autores ressaltam que o estudo de campo permite o desenho de um quadro
geral da organização, além de informações a respeito da interdependência de suas partes
constituintes.
A abordagem qualitativa envolve entrevistas e observações que não resultam em
dados qualitativos, mas em descrições dos resultados e das impressões dos eventos. Com este
enfoque, é possível explorar relações que não poderiam ser feitas de outra forma. Cervo et al.
(2007) ressaltam que a escolha do método está vinculada ao objeto de pesquisa. No presente
estudo, a considerar tratar-se de um caso específico, em uma área delimitada do ponto de vista
dos procedimentos utilizados pode ser classificado como um estudo de campo, pois explora,
em profundidade, situações específicas dentro de uma comunidade, aprofunda-se neste campo,
porém, não é amplo.

2.1 Análise e discussão dos resultados
Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos e as análises realizadas dos dados
coletados e, para que isso fosse possível, previamente fez-se necessária a caracterização da
organização objeto deste estudo.
A seguir serão apresentados os dados coletados durante as entrevistas de campo, em
que foram abordadas questões no âmbito do perfil do agricultor associado. Dos entrevistados
57,14% são do sexo masculino e 42,86% do sexo feminino, todos associados da ACEMPRE,
e entregam sua produção na associação. Com relação há quanto tempo o núcleo familiar
trabalha com a agricultura, verificou-se que o tempo de atividade se mostra dentro de 35,71 %
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com 20 anos ou mais, sendo que 35,71% possuem entre 10 a 20 anos, e 7,14% entre 1 a 5 anos
na agricultura.
Com relação a condição legal da sua propriedade (Figura 2) 78,57% possuem
propriedade própria a mais de 10 anos, e 21,43% possuem a condição legal entre posse (7,41%),
arrendada (7,41%) e usufruto (7,41%), entre 5 a 10 anos.
Os agricultores possuem em sua maioria, pequenas propriedades, características da
agricultura familiar. Nessas propriedades é que se busca o resgate da agricultura familiar,
objetivando minimizar os efeitos da crise agrícola, buscando caminhos alternativos a partir da
prática da agroecologia e do resgate compartilhado de saberes ancestrais, desqualificados pela
modernização da agricultura convencional, competitiva, movida por interesses utilitaristas de
mercado (SANTOS, 2012).
Para um agricultor familiar a terra é de suma importância para a sua sobrevivência e
a de sua família, por isso a maioria das propriedades são adquiridas pelos familiares por meio
de herança para que os filhos ou sucessores possam dar continuidade ao empreendimento
familiar. A transferência de patrimônio auxilia a sucessão rural, com o direcionamento dos pais
para que seus filhos tenham uma ocupação (CHEMIN; AHLERT, 2010). Em relação ao
tamanho das propriedades, verificou-se que 25% do total de entrevistados possuem até 1,75 ha,
metade tem propriedade até 4,9 ha e outra metade 50% superior a 4,9 ha. Dos 75% dos
entrevistados tem propriedade de 12,10ha e apenas 25% do total tem propriedade superior a
12,10ha. Averiguouse também que a área média das propriedades dos entrevistados ficou em
6,2457 ha. Em relação à escolaridade, (Figura 1) apurou-se que a maior parte dos entrevistados,
57,14%, possuíam ensino fundamental completo, 28,57% ensino médio completo, 7,14%
superior completo e 7,14% com pós-graduação.
Figura1: Escolaridade
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Na questão sobre o nível de escolaridade o encontrado mostra que a maioria dos
respondentes possui o ensino fundamental completo, os agricultores familiares têm um nível
de escolaridade mais baixo principalmente quanto maior for a sua faixa etária, pois para essas
pessoas a preocupação era com o sustento da família, e para muitos os estudos era algo
secundário. Para Gazzola e Pelegrini (2011), o baixo nível de escolaridade dos agricultores faz
com que estes se limitem a não explorar todo o potencial do seu negócio e necessitem de outras
fontes de renda externa para poder sobreviver.
De acordo com Barros et al. (2006, p. 1), apesar de as estimativas existentes indicarem
que a taxa de retorno da educação no Brasil é bastante atraente, “a combinação de um sistema
educacional público precário com graves imperfeições no mercado de credito tem feito com
que o nível de investimento em capital humano esteja sistematicamente abaixo dos padrões
internacionais”. Do total de 18 países latino-americanos analisados pelo autor, a escolaridade
média dos brasileiros é a segunda menor.
Os entrevistados mostraram-se que 100% tem como ocupação principal a produção
agrícola na sua propriedade. Schneider (2001) caracteriza que, em ambientes de trabalho
agrícola, cuja organização é familiar, somente os aposentados, deficientes, crianças de até 05
anos e idosos não participam ativamente do processo produtivo. Assim como mencionado por
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Chemin, Ahlert, (2010), nota-se essa importância que a terra tem para os respondentes, a
satisfação que há em cultivar alimentos orgânicos, mas principalmente pela questão da
sucessão das terras dentro do núcleo familiar que é uma forma de se dar continuidade no
patrimônio da família e ter uma fonte de renda, mostrando que 100% dos entrevistados se
dedicam a atividade agrícola familiar.
No bloco 2 sobre a certificação da propriedade, dos entrevistados 57,14% possuem a
propriedade parcialmente certificada enquanto 42,86% possuem sua propriedade totalmente
certificada conforme Figura 2.
Figura 2: Certificação da propriedade

Destas propriedades observou-se que 71,44% estão a mais de 10 anos na agricultura,
e 50% dos agricultores possuem a certificação a menos de 5 anos. Certificação de produtos
orgânicos “é um procedimento pelo qual se assegura, que um produto, processo ou serviço
obedece a determinados requisitos. Este certificado representa uma garantia de que o produto,
processo ou serviço é diferenciado dos demais” (HAUSELMANN, 1996, apud SOUZA, 2001,
p. 69).
O processo de transição é um dos grandes obstáculos enfrentados pelos agricultores,
principalmente pela falta de conhecimento sobre as normas e procedimentos e muitas vezes
não há um técnico para auxiliar integralmente.
Segundo Paschoal (1994, p. 149) “As normas de certificação e o uso de selo oficial de
certificação têm por objetivos: 1) assegurar aos consumidores de produtos orgânicos (alimentos
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e insumos) a autenticidade deles, através de rígido controle de qualidade dos alimentos e dos
insumos destinados à sua produção; 2) proteger os agricultores, fornecedores, industriais e
comerciantes de produtos orgânicos da ação de competidores desonestos; 3) fomentar as
práticas de agricultura orgânica, aumentando a oferta de alimentos produzidos organicamente
e de insumos para esse modelo de agricultura, tanto para o mercado interno, como para o
externo.”
Conforme Anacleto e Paladini (2014), com o crescimento da demanda e,
consequentemente, o aumento do número de produtores, apenas produzir orgânicos não mais
garante o espaço no mercado. Os autores afirmam que, para regularizar e garantir aos
consumidores a procedência do produto, a certificação da produção torna-se importante, e que,
foi a partir do ano de 2010 que a busca pelo processo de certificação orgânica ganhou ênfase
no cenário agrícola brasileiro. Em vista disso, a busca da certificação auxilia quanto aos
processos produtivos, orientando e norteando as atividades, além de garantir o reconhecimento
das práticas de cultivo orgânico adotadas pelos agricultores (GERMINO et.al., 2015). Dos
entrevistados afirmam ter um custo anual de R$ 150,00 para manter a certificação orgânica da
propriedade.
Para a venda de produtos orgânicos no país não há um parâmetro definido de preço,
pois as estratégias variam de acordo com cada canal de comercialização. Uma rede varejista
sobrepõe o preço dos alimentos orgânicos em relação ao convencional, mas nas feiras de
produtos orgânicos os preços acabam sendo mais baixos (TERRAZZAN; VALARINI, 2009).
Nesse sentido, Silva e Souza (2013) corroboram ao afirmar que com a certificação, a
produção orgânica dispõe de apoio técnico e o processo de comercialização também é
favorecido. Conforme Souza e Goiás (2013, p. 244), “a certificação orgânica é uma maneira de
garantir a qualidade do produto”, capaz de proporcionar o fortalecimento da relação de
confiança entre produtores e consumidores, além de contribuir diretamente para o controle de
qualidade da produção. Em geral, os sistemas agrícolas de produção são constituídos de
aspectos ecológicos, econômicos e sociais, sobretudo a produção orgânica, a qual tem como
seus insumos e como seus produtos, os recursos naturais do manejo da terra. No entendimento
de Aquino e Assis (2006, p. 138), a agricultura orgânica, na busca pela minimização de perdas
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desses recursos naturais, adota “como princípios básicos a menor dependência possível de
insumos externos à unidade de produção agrícola e a conservação dos recursos naturais”.
No Brasil incorporar aos diferentes modelos de produção existentes, os conhecimentos
disponíveis, proporcionará um salto significativo para a agricultura, que ofertará mais
alimentos, energia e fibra para a população mundial, além de assegurar melhor nível de renda
àqueles que se dedicam (EMBRAPA, 2018). Para os entrevistados 21,43% produzem somente
olerícolas, 7,14% produzem somente frutas, 14,29% produzem somente produtos processados,
além disso dos entrevistados 42,86% afirmam produzir olerícolas e frutas, 7,14% produzem
frutas e produtos processados e 7,14% produzem olerícolas,

frutas e cereais

concomitantemente. Destes produtos constatou que alface com 42,86% é o mais produzido nas
propriedades observadas, seguido de banana com 14,29% e 7,14% macarrão, quiabo,
mandioca, pão, vinho e tomate. Com relação a produção anual, a alface gera maior faturamento
as propriedades com 35,71%, seguido da mandioca e banana com 14,29%. Os valores
mencionados pelos entrevistados mostraram os produtos de maior faturamento anual que
apresentam a média anual, foi de R$9.433,43 sendo o valor mínimo observado de R$ 1.566,00
e o máximo de R$ 20.000,00. Ainda se observa que 25% do total apresentaram valor inferior a
R$ 4.442,50 e 75% acima deste valor; 50% apresentaram valor inferior a R$ 7.560,00 e 50%
superior a este valor. Setenta e cinco porcento dos entrevistados possuem valor inferior a R$
14.000,00 e 25% valor superior a este. Observou que os produtos (alface, que geram maior
faturamento estão nas propriedades com maior tempo na agricultura
Os produtos que geram maior faturamento nas propriedades com menor tempo de
atividade agrícola (menos de 10anos), são alface e mandioca. Moreira (2017), Padua (2013),
Finatto e Salamoni (2008) corroboram essas informações, sendo que a escolha dos alimentos
produzidos também varia de acordo com a aceitabilidade dos consumidores.
Nas propriedades com mais de 10 anos de atividade agrícola os produtos que geram
maior faturamento são: alface, banana, quiabo, mandioca, macarrão, tomate, vinho e pão.
Também observamos os produtos que geram o menor faturamento anual por produto,
a média anual de R$ 788,57 sendo o valor mínimo observado de R$ 30,00 e o máximo de R$
3.500,00. Ainda se observa que 25% do total apresentaram valor inferior a R$ 175,00 e 75%
acima deste valor, 50% apresentaram valor inferior a R$ 300,00 e 50% superior a este valor.
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Setenta e cinco porcento dos entrevistados possuem valor inferior a R$ 1.275,50 e 25% valor
superior a este. Outro dado, observou que os produtos que geram menor faturamento na
propriedade com menor tempo agrícola (menos da 10 anos), são alho poro, abacate e cebolinha
verde. Porem dos produtos que geram menor faturamento nas propriedades os entrevistados
relataram a carambola com 14,29%.
Os entrevistados abordaram que 92,86% tem o recebimento da venda dos produtos
mensalmente sendo que 7,14% anualmente, variando de acordo com a quantidade de produtos
entregues nos pontos de vendas.
Os agricultores possuem em sua maioria, pequenas propriedades, características da
agricultura familiar. Nessas propriedades é que se busca o resgate da agricultura familiar,
objetivando minimizar os efeitos da crise agrícola, buscando caminhos alternativos a partir da
prática da agroecologia e do resgate compartilhado de saberes ancestrais, desqualificados pela
modernização da agricultura convencional, competitiva, movida por interesses utilitaristas de
mercado (SANTOS, 2000).
Outro questionamento proposto foi em relação aos equipamentos utilizados na
produção pelos agricultores entrevistados são: trator, microtrator, roçadeira, pipa de inox,
cilindro, masseira, despolpador entre outros. Destes equipamentos 70% afirmou a condição
própria, 20% aluga os equipamentos e 10% estão associados.
Scarabelot e Schneider (2012, p. 103) ressaltam que é nesse cenário o contexto que se
manifestam as cadeias agroalimentares curtas, que configuram a relação da agricultura familiar
com a dinâmica local do desenvolvimento. Ao conceituar a comercialização através das cadeias
curtas, os autores consideram que essa atividade se desenvolve na “proximidade entre
produtores e consumidores, não única e necessariamente no aspecto espacial, mas a uma
espécie de conexão que permita provocar interatividade, facilitando que ambos conheçam os
propósitos um do outro”.
Darolt e Lamine (2017, p. 325) ao tratar das dimensões da produção e consumo em circuitos
curtos, apresentam algumas características desse mercado, segundo eles é preciso ter
“a cooperação social e parcerias entre produtores e consumidores; um número reduzido de
intermediários; reaproximação entre produtor e consumidor; dinamização de mercados locais
com identidade territorial; e revalorização de circulação de produtos de qualidade”
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Dos entrevistados 78,57% afirmam que a produção orgânica tem um custo maior que
a convencional mencionando que o trabalho com a produção orgânica é muito maior; a matéria
prima custa o dobro da convencional e necessitam de mais mão de obra para o cuidado na
produção.
Wilkinson (2008, p. 48) sugere que na década de 1980, ocorre um direcionamento da produção
na agricultura familiar, percepções essas que se intensificam na década de 1990 “quando houve
um direcionamento para a agricultura familiar desenvolver estratégias alternativas de acesso
aos mercados, como tentativas de lutar contra as ameaças de exclusão e para gerar valor
agregado”, essas alternativas surgem para inserir essa produção nos circuitos de distribuição.
Scarabelot e Schneider (2012, p. 102) consideram que o papel da agricultura familiar para
produção de alimentos e a superação da insegurança alimentar vem sendo cada vez mais
reconhecida como sendo importante no território nacional. Nesse sentido os autores
consideram que “o papel mais destacado da agricultura familiar continua a ser a agregação de
valor à produção agrícola e à transformação desta em produtos e serviços que circulam em
nível local”.
Quando questionados sobre sua visão e quais são as limitações na produção de
orgânicos a maioria dos agricultores mencionou que a mão de obra para produção, a burocracia,
o valor alto dos insumos, e problema com as barreiras para atacar o veneno que vem da
propriedade vizinha são as maiores limitações. Em outra análise, encontra-se a complexidade
da produção orgânica em meio às vastas produções convencionais. Regulamentações e
questões impostas pelas leis e certificadoras tornam-se um entrave para o crescimento das
unidades de produção orgânica, bem como para a conquista de novos mercados a partir da
certificação de seus produtos. A produção orgânica igualmente requer mão de obra e
conhecimento agroecológico para manejo adequado da produção (PINHEIRO, 2002).
Outro questionamento feito aos agricultores eles responderam em 80% que poderiam
aumentar uma vez a produção para atender a demanda, esta pergunta foi abordada referente a
questão da merenda escolar. Sabendo que o sistema de produção orgânica contribui para o
desenvolvimento local, econômica e socialmente, cresce assim, a importância de investimentos
e políticas de fomento.
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Com relação ao terceiro bloco de perguntas os respondentes caracterizaram a
comercialização; os agricultores entrevistados abordam que atualmente os canais de maior
frequência semanal na comercialização da produção orgânica familiar são a associação (50%),
feiras (30%) e merenda escolar (20%).
No bloco 4 sobre a composição de custos, buscou-se analisar como primeira questão
“como é feito o controle de gastos em sua propriedade”, 85,71% responderam que efetuam o
controle na caderneta de anotações e 14,29% afirmaram que não fazem nenhum controle dos
gastos.
A agricultura convencional vem apresentando resultados piores na relação
produtividade x custos de produção, deixando os agricultores cada dia mais descapitalizados
ao longo das últimas décadas. Como resultado, somente a produção em escala é capaz de
proporcionar ganhos satisfatórios, colaborando para a concentração de terra e renda no país,
marginalizando e expulsando os agricultores familiares, reféns do modelo convencional.
Os entrevistados em sua maioria 64,29% afirmaram que não levam os insumos em
conta para formação do preço do produto enquanto 35,71% afirmam levar em consideração.
Em relação aos desafios para determinar o preço de venda, 42,6% dos entrevistados apontaram
o local de venda, 28,57% define o mercado e 28,57% define como outros critérios para
definição do preço de venda.
De acordo com um estudo de Medeiros (2012) foi verificado que os agricultores
familiares utilizam o preço do mercado como base para formular seu preço de venda, e, que
eles acabam se contradizendo, pois dizem considerar vários itens de custos quando na realidade
não tem um controle na propriedade e nem parâmetros estabelecidos, com o que não
conseguem definir se há lucro ou prejuízo. Os resultados encontrados da presente pesquisa
confirmam o estudo do autor, pois a maioria dos representantes utiliza valor de mercado como
base de preço.
Com relação aos custos diretos e indiretos, foram questionados sobre a utilização na
composição do custo do seu produto, dos entrevistados apenas 15% dos agricultores afirmaram
utilizar na formação dos custos diretos os salários e pró-labore, encargos (Funrural/Simples
Nacional), certificação (custos com taxas anuais) e custos de produção (sementes, mudas). Na
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formação dos custos indiretos os mesmos agricultores afirmaram incluir energia elétrica, água,
telefone e internet, combustível na formação do preço de venda da produção.
Ainda de acordo com o estudo feito por Santos (2012), a maioria dos agricultores
familiares, sendo 75% dos entrevistados, não sabe o custo real da sua produção e não consegue
formular o preço dos seus produtos, enquanto que os outros 25%, que afirmam calcular o preço,
não contabilizam todos os itens gastos na produção, como por exemplo, a água.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste sentido o estudo buscou analisar o panorama da gestão dos produtores orgânicos
que entregam seus produtos na associação ACEMPRE, os resultados obtidos neste estudo, em
conjunto com as informações descritas pelos autores, indicam que os produtos orgânicos
produzidos para a associação se encontra de acordo com as exigências, um ponto a ser
melhorado sobre a diversificação dos produtos entregues.
Para caracterizar os empreendimentos rurais quanto a produção orgânica, foi constatado
que os responsáveis pela produção são pessoas mais velhas, cuja baixa escolaridade é
predominante, e os núcleo familiares são pequenos. São produzidos apenas olerícolas e frutas,
mais há o interesse de expandir a produção fabricando alimentos processados.
Neste ponto foi possível compreender a necessidade de um gerenciamento eficiente de
custos, mediante dados acertados, onde possível praticar uma precificação que resulte no nível
de rentabilidade satisfatório os produtores.
A agricultura familiar de alimentos orgânicos é um espaço de mercado específico que
tem muito potencial a ser explorado. Porém, a gestão de custos é praticada de maneira não
profissional; quando aplicada uma gestão eficiente de custos na produção, com adequado
planejamento e formulação de preços dos produtos, o crescimento da associação será
potencializado.
No contexto geral o acúmulo de atividades na propriedade rural impossibilita que o
agricultor consiga gerir seus custos de maneira eficiente e eficaz. A tomada de decisão para
formulação de preços observando os custos fixos e variáveis, percebe-se que não há uma prática
de inclusão dos custos diretos e indiretos. Também há uma caderneta para anotação dos gastos
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gerais, o que significa que estes agricultores familiares realizam uma forma de gestão na
propriedade arcaica. Essa forma de controle pode ser melhorada para facilitar o serviço dos
agricultores, como a utilização de uma planilha eletrônica.
Destaca-se que os objetivos dessa pesquisa foram alcançados, para analisar a gestão e
formulação de preços que podem ser utilizadas para produtos orgânicos, percebe-se que não há
uma formulação de preços aplicada, mas é realizada uma média do preço pesquisado no
supermercado e em outras feiras, para se ter como base de determinação do preço de venda dos
seus produtos. Apesar de haver empresas que realizam a certificação dos agricultores há muitas
dúvidas que não são esclarecidas. Diante do contexto, considera-se a comercialização de
orgânicos um paradigma tanto na produção, comercialização e consumo ainda precisam ser
superados. Como este mercado está em formação, a tendência de crescimento é favorável desde
que se amplie a conscientização dos consumidores sobre a qualidade destes produtos, associada
a capacidade de oferta regular, ao mix adequado, preços acessíveis e justos, ou seja,
compreendidos da ótica dos benefícios ambientais e sociais que agrega.
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Resumo
Este artigo objetiva proporcionar uma análise sobre experiências de mulheres nas agroindústrias
e seu empoderamento a partir da organização do Roteiro Circuito do Sol no Município de Nova
Aurora, com a abordagem do Turismo Rural e Empoderamento Feminino. Os dados foram
coletados por meio de pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, entrevistas
semiestruturada e visitas nas agroindústrias pertencentes ao Circuito do Sol, na Prefeitura e na
Emater. Após a realização das entrevistas e visitas nas agroindústrias, pode-se afirmar que a
presença do empoderamento das mulheres organizadas no turismo rural do município de Nova
Aurora é visível. Constata-se, com base nos relatos das mulheres entrevistadas, um sentimento de medo
no início da atividade, porém de valorização, orgulho e aumento da autoestima pela posição conquistada
com o tempo. Os resultados foram obtidos também através da entrevista do Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente do Município.
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Abstract
This article aims to provide an analysis of the experiences of women in agroindustries and their
empowerment through the organization of the Road Circuit of the Sun in the Municipality of
Nova Aurora, with the approach of Rural Tourism and Female Empowerment. The data were
collected through qualitative, bibliographical and documentary research, semistructured
interviews and visits in the agroindustries belonging to Circuito do Sol, in the City Hall and in
Emater. After interviews and visits in the agroindustries, it can be stated that the presence of
the empowerment of women organized in rural tourism in the municipality of Nova Aurora is
visible. On the basis of the women interviewed, a feeling of fear at the beginning of the activity
is observed, but of valorization, pride and self-esteem increase by the position conquered over
time. The results were also obtained through the interview of the Secretary of Agriculture and
Environment of the Municipality.
Keywords: Rural Tourism, Empowerment, Women

1. INTRODUÇÃO
As atividades não agrícolas surgem como estratégias após as mudanças ocorridas no
meio rural brasileiro, que trouxeram com elas o desenvolvimento de novas formas de uso do
espaço rural, relacionadas ao consumo de novos produtos e serviços, o que tem permitido que
o produtor rural, que era somente responsável pela produção de matéria-prima, passe a ser um
prestador de serviços, diversificando suas formas produtivas através das agroindústrias
familiares e áreas de lazer.
Como forma de disseminar as ideias e criatividades no espaço rural, surgem roteiros de
turismo rural em diferentes regiões do país que tem incentivado muitos agricultores a
desenvolverem o turismo, modificando o ritmo de vida local e a estrutura na divisão das
atividades, tanto no turismo quanto na agricultura e no ambiente doméstico, assim como os
valores sociais, culturais, ambientais e econômicos dos agentes envolvidos.
O objetivo deste estudo é analisar o empoderamento das mulheres envolvidas no Roteiro
Circuito do Sol do município de Nova Aurora, caracterizando as agroindústrias e áreas de lazer,
a fim de entender como foi disseminado e organizado os agentes envolvidos neste roteiro,
destacando as dificuldades e evidenciando as mudanças ocorridas na vida das mulheres
inseridas neste contexto.
Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: introdução; desenvolvimento:
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abordando turismo rural, turismo no espaço rural e sustentabilidade, empoderamento feminino,
método e metodologia, o caso Roteiro do Circuito do Sol e os resultados alcançados; e, por
último, as considerações finais e referências.
2. TURISMO RURAL
Em razão de ser o turismo uma atividade socioeconômica recente, bem como em virtude
de seu caráter interdisciplinar, Sancho (1998) aborda a dificuldade de se apresentar uma
definição consolidada e clara que seja capaz de delimitar a atividade turística e a distinguir de
outros ramos. Após mencionar diversos conceitos adotados ao longo dos últimos anos, destaca
aquele utilizado pela Organização Mundial do Turismo (OMT).
Nesse sentido, o autor menciona que o turismo compreende as atividades realizadas
pelas pessoas durante viagem e estadias em lugares diversos de seu entorno habitual, por
período consecutivo inferior a um ano, com o objetivo de lazer, negócios ou outros.
Fontana e Flores (2013, p. 2) preceituam que o turismo pode ser considerado atualmente
uma atividade de especial importância econômica e social, sendo um fator fundamental no
processo de desenvolvimento das comunidades. Destacam que tal relevância se justifica em
especial pelo atendimento às necessidades do ser humano, as quais são exemplificadas pelos
autores como “espaço, movimento, bem-estar, expansão e repouso, longe das tarefas impostas
pelo cotidiano; induzindo o homem a conhecer novos prazeres e descobrir novos horizontes na
tentativa de escapar de sua rotina diária”.
De acordo com o Ministério do Turismo (2010), o turismo rural teve início como
atividade econômica no município de Lages/SC, onde as primeiras propriedades rurais abertas
à visitação surgiram no ano de 1986 como alternativa às atividades agrárias comuns.
No mais, o Ministério do Turismo (2003) destaca que a definição de turismo rural se
fundamenta em aspectos que se relacionam ao turismo, ao território, à base econômica, aos
recursos naturais, culturais e à sociedade, conceituando o turismo rural como “o conjunto de
atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária,
agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural
da comunidade”.
Para Fontana (2005, p. 21), o turismo rural é considerado sob a seguinte perspectiva:
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As atividades turísticas praticadas em propriedades rurais produtivas, envolvendo a
população local, seus usos e costumes, com a finalidade de complementar a renda e
valorizar a cultura dos residentes, ao disponibilizar uma opção de turismo alternativo
que vá ao encontro às necessidades de lazer do homem urbano.

Partindo de tais conceitos, constata-se que a atividade, para que seja considerado como
turismo rural, deve acontecer em espaço não urbano e advir de uma série de representações que
remetam o turista ao ambiente rural e suas caracterizações.
Dessa maneira, Marinho e Bruhns (2003), ao tratarem de turismo rural, destacam que
tal ramo surge como um destino cercado de usos e significados, constituindo a valorização e
maior interesse pela qualidade de vida um fator determinante para o aumento da procura pelo
turismo rural.
Além disso, para os autores, o turismo rural também oferece contato com o patrimônio
artístico e com a sociabilidade de comunidades rurais, interações estas que permitem uma
aproximação com dinâmicas diferentes da urbana, e a novas percepções culturais.
Logo, Marinho e Bruhns (2003) concluem que o turismo rural corresponde ao coletivo
de incursões turísticas de lazer praticadas no campo, mas interligadas ao modo de produção
agropecuária e aos recursos naturais e culturais, entendendo a sustentabilidade da atividade para
além de fatores financeiros.
2.1. O turismo no espaço rural - TER e sua relação com o contexto sustentável
De acordo com Souza e Elesbão (2011, p. 78), a atividade turística no meio rural predita
a uma dinamização da economia local no espaço rural, favorecendo ao surgimento de novas
atividades lastreadas por meio das iniciais, agindo de tal modo no “desenvolvimento da
capacidade empreendedora por mobilizar recursos que até então se encontravam ociosos nas
propriedades”, mas tornando-se sem margem de dúvidas, um espaço alvo de múltiplas
intervenções e incrementos.
No que se refere aos principais problemas para o desenvolvimento do turismo rural,
Toresan, Mattei e Guzzatti (2002) destacam a insuficiência de recursos próprios, a dificuldade
de financiamento, a falta de capacitação e a pouca mão de obra familiar.
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Nessa perspectiva, Toresan et al (2002, p. 49) sugerem a criação de um quadro-guia para
a atividade de turismo rural, que seja aplicável nacionalmente, mas que possibilite a existência
de normas adaptáveis às condições e interesse de regiões e estado:
Faz-se necessária a formulação de uma política abrangente e diferenciada de apoio e
fortalecimento do turismo em áreas rurais, contemplando: formas de financiamento
compatíveis com as condições e a realidade do setor e diferenciadas segundo as
modalidades de turismo existentes e o perfil do tomador; amplo programa de
divulgação da atividade, de capacitação de agentes de apoio e empreendedores e de
qualificação dos produtos e serviços oferecidos; mecanismos de incentivo à dotação e
melhoria da infra-estrutura para o turismo em áreas rurais, envolvendo todos os atores
e grupos de interesse.

Moretto Neto e Agostine (2005, p. 15) abordam, ainda, a impossibilidade de construir o
desenvolvimento de uma economia turística sustentada sem contar com a participação dos
atores sociais da região, sejam eles de atividades diretas ou indiretas, mencionando que a
“integração produtiva setorial, independentemente do território analisado, pode enfrentar óbices
naturais o que requer amplo e sistemático esforço de articulação e cooperação dos atores”, fatos
estes corroborativos nos processos convergentes.
De acordo com Sachs (2000), a sustentabilidade é definida como um enfoque de
desenvolvimento socioeconômico orientado para a satisfação de necessidades básicas; o
reconhecimento do papel fundamental que a autonomia cultural desempenha nesses processos
de mudança; e o oferecimento de um conjunto de critérios para avaliar a pertinência de ações
mais específicas.
Acerca do tema, Jacobi (1997) preleciona que a noção de sustentabilidade implica em
uma interrelação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura
com o atual padrão de desenvolvimento.
Mikhailova (2004) aborda que o desenvolvimento sustentável passou a ser a questão
principal de política ambiental somente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Nessa oportunidade, a Organização das Nações Unidas
(ONU), através do relatório Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão Mundial para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1987, definiu o desenvolvimento sustentável como
sendo aquele que almeja satisfazer as necessidades presentes sem comprometer as necessidades
das gerações futuras.
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Nesse ínterim, conforme destacam Santos e Cândido (2013), é visível a importância de
se alcançar a sustentabilidade, sendo notória a repercussão das atividades turísticas nesse
processo.
2.2 Desenvolvimento Ambiental x Turismo Rural
A história do turismo, no mundo e no Brasil, é carregada de episódios que evidenciam
o desgaste de áreas de atrativos, exigindo estratégias urgentes que sejam mais responsáveis em
relação à atividade turística e, também, que promovam a qualidade de vida das populações
humanas locais e a conservação do meio ambiente das áreas receptoras, conforme ressaltam
Marinho e Bruhns (2003).
Souza e Cândido (2013) enfatizam ser imprescindível que os agricultores tenham
ciência da grande responsabilidade que possuem na mudança de paradigma de
desenvolvimento, pois suas práticas afetam diretamente o meio ambiente, razão pela qual suas
ações devem estar pautadas nos princípios da sustentabilidade como forma de alcançar o
desenvolvimento rural sustentável e garantir um turismo de qualidade.
Os autores mencionam, ainda, que os referidos princípios foram retomados e
aprofundados na Declaração de Fortaleza (2008), oportunidade em que se enfatizou como
necessidade urgente a prática de políticas referentes à validação de garantias e direitos das
populações aos seus territórios, bem como a ampliação da participação qualificada destas em
instâncias de formulação e deliberação de Políticas Públicas voltadas para o turismo.
Conforme preceituam Souza e Elesbão (2011), no Fórum Global sobre Turismo
Sustentável (Fórum Social Mundial de Belém do Pará), realizado no ano de 2009, foi elaborado
um novo padrão de turismo, considerado ‘não predatório’, excludente e insustentável, um
modelo que garanta a preservação do ambiente e da beleza cênica natural, ajustando-se ao
envolvimento das comunidades, dos seus direitos ao desenvolvimento e à autodeterminação, e
a conservação da diversidade ambiental, biológica e cultural.
Ainda para Souza e Elesbão (2011, p. 198), o Código Mundial de Ética do Turismo
estabelece “a necessidade de fazer um turismo acessível a todos, responsável e sustentável, com
salvaguarda do ambiente e dos seus recursos, em particular dos ecossistemas e da
biodiversidade”, dando também enfoque à capacidade de carga, à preservação e valorização do
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patrimônio artístico, arqueológico e cultural, com destaque para os monumentos, santuários,
museus, locais históricos e arqueológicos, bem como para as produções culturais e artesanais
tradicionais, sem padronização nem empobrecimento, além da aproximação entre populações
de culturas e modos de vida diferentes, e ao desenvolvimento econômico e à satisfação de
expectativa dos turistas e, em consequência, do proprietário.
2.3 Empoderamento Feminino através do Turismo Rural
Em se tratando da atividade turística no espaço rural e suas possibilidades de
desenvolvimento da localidade onde ocorre, é necessária a compreensão de que as atividades
turísticas possuem um escopo em que elementos constituintes de diversas dimensões se
interrelacionam, permitindo avanços nos campos sociais, culturais, econômicos e ambientais, o
que confirma o poder de sustentabilidade provocado pelo processo turístico.
A partir dessa premissa, é possível compreender a atividade turística no espaço rural tal
qual um modelo econômico capaz de promover o desenvolvimento rural. Nesse sentido,
Monteiro (2018, p. 2) aduz que “a atividade do turismo vem sendo reconhecida nas últimas
décadas como uma aliada do desenvolvimento”. Já Azevedo e Rodrigues (2015, p. 3) destacam
que “o turismo fortalece a atividade e promove o desenvolvimento em regiões menos
favorecidas socioeconomicamente”.

Diante disso, a atividade turística possui fundamental relevância no que se refere às
possibilidades proporcionadas ao desenvolvimento nos níveis sociais, culturais, econômicos e
políticos.
Ademais, ao se abordar questões sociológicas e de gênero, há a necessidade de se
destacar o papel das mulheres no desenvolvimento das atividades de turismo rural, uma vez que
para o exercício do cotidiano de trabalho, a mulher deixa de ter uma atividade reprodutiva e a
torna produtiva.
Os autores Lunardi (2010, p. 246) ressaltam a posição de destaque ocupada pela mulher
na atividade turística rural:
A mulher se constitui um importante agente dinamizador do mundo rural, sendo a
principal incentivadora em iniciativas inovadoras de desenvolvimento rural, pois
trazem consigo o saber/fazer que dinamiza as economias locais, impulsionado o
desenvolvimento de novas atividades, como a agroindústria e o turismo rural entre
outros.
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A partir dessa ótica, é conferido um papel de importante significado à mulher rural ao
assumir responsabilidades para a consecução das novas atividades relacionadas ao turismo
rural, o que funciona como um fator de empoderamento, eliminando a invisibilidade social.
Ainda acerca do tema, Bühler e Souza (2011, p. 2) destacam “a participação da mulher
na sociedade e consequentemente na economia através do desenvolvimento de atividades de
turismo rural”. Nesse ínterim, constata-se uma nova função da mulher na sociedade,
propiciando mudanças na forma de interação social e, por consequência, novos contornos
sociais são assumidos por ela.
Para Staduto, Souza e Nascimento (2015, p. 20), o papel social da mulher e do homem
do campo é uma relação assimétrica, eis que “a invisibilidade das mulheres é potencializada
pelos padrões culturais e pela grande dispersão espacial, tornando mais acentuada a
invisibilidade social e do trabalho, e, especialmente na agricultura familiar em que as atividades
de produção e reprodução se embaralham”.
Essa assimetria de gênero possui forte ligação com o patriarcalismo social vigente em
muitas sociedades, em que o homem pouco considera o potencial da mulher. Nesse sentido, a
premissa de empoderamento perpassa pelo entendimento de que a mulher é considerada tal qual
um agente consciente em relação ao meio com o qual interage e que é tão capaz quanto o homem
de tomar decisões nas mais diversas esferas da sociedade.
Os autores Mageste, Melo e Ckagnazaroff (2008) prelecionam que, nas relações de
trabalho, a mulher almeja reconhecimento por sua competência e a possibilidade de competir
de igual para igual, não se submetendo apenas ao poder masculino.
A respeito do empoderamento feminino, Lunardi, Souza e Perurena (2015, p. 177)
afirmam que “em países como a Espanha e a França, o envolvimento e participação da mulher
nas atividades de turismo rural são considerados como força motriz importante no seu
desenvolvimento, assumindo uma posição central em unidades desse tipo”.
Nesse sentido, Malhotra, Schuler e Boender (2002) apresentam cinco dimensões do
empoderamento das mulheres: econômica (o controle dos rendimentos e recursos da família são
controlados pela mulher); sociocultural (liberdade de vir e ir, acesso aos espaços sociais,
participação de grupos e redes sociais); familiar e interpessoal (tomadas de decisões domésticas,
decisões de relacionamentos); legal e política (conhecimento dos direitos); e psicológica

Foz do Iguaçu - PR, 07 a 09 de Agosto de 2019
PPGDRS – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável

(Autoestima, auto eficiência, bem-estar, denúncia de injustiças, potencial de mobilização).
Percebe-se, portanto, que há um destaque para o gênero feminino no que se refere ao
turismo no espaço rural e sua forma de condução, pois a mulher, ao assumir um outro papel
social, desvincula-se da tradicionalidade de sua função e, a partir disso, melhora sua
autoimagem, confiança e acaba desenvolvendo novas capacidades e domínios para assumir
novos papéis de destaque frente a sociedade.
O empoderamento feminino, seja no turismo rural, seja em outras circunstâncias da vida
da mulher junto ao meio com o qual se relaciona, verifica-se sob a égide de uma alteração do
papel desenvolvido pelas mulheres na sociedade atual e rompimento com velhos paradigmas,
modificando suas experiências e também a forma como é vista e entendida pela sociedade.
2.4 Materiais e Métodos
O Estudo foi desenvolvido no Roteiro Circuito do Sol no município de Nova Aurora –
Paraná, através de pesquisa qualitativa que, segundo Richardson (1999), busca a compreensão
dos significados e características situacionais coletados através de entrevistas ao invés de
produção de medidas quantitativas.
A classificação da pesquisa se dá sob dois aspectos: quanto aos fins, é descritiva,
conforme conceito apresentado por Vergara (1997), e em relação aos meios, pode ser
considerada um estudo de caso, uma vez que analisa agroindústrias que fazem parte do Roteiro
Circuito do Sol. Nessa perspectiva, Gil (2010) assegura que as pesquisas descritivas têm como
objetivo a descrição das características de determinada população estabelecidas nas relações
entre variáveis. Já para Yin (2001, p. 32), o estudo de caso “é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”.
Para a efetivação deste estudo, foram ouvidos em entrevista semiestruturada, o
Secretário de Agricultura do Município de Nova Aurora, precursor das atividades do turismo
rural do município desde o ano de 2005 até o momento, bem como dez mulheres que fazem
parte das agroindústrias e das atividades do turismo rural. A escolha da amostra foi intencional,
pois, com base no que preceitua Richardson (1999), os elementos que fazem parte desta amostra
foram definidos pelo objetivo e certas características da pesquisa. As entrevistas foram gravadas
e previamente agendadas com os envolvidos.
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2.5 Resultados Alcançados
A colonização de Nova Aurora deu-se a partir da década de 1940, quando algumas
famílias se estabeleceram em um lugar conhecido então por Encruzilhada Tapejara. A evolução
colonizadora da região iniciou-se por conta da campanha getulista - Marcha para o Oeste. As
terras férteis incentivaram os primeiros moradores, que deram início à formação do povoamento
que se transformou em distrito, subordinado a Cascavel, em 1961, sendo emancipado em 25 de
setembro de 1967. Devido ao seu potencial, o município recebeu o título de Capital Paranaense
da Tilápia em setembro de 2017.
A agricultura, agropecuária e o setor de prestação de serviços correspondem às
principais fontes de renda do município. Mesmo com bons resultados na cultura convencional
de soja, milho e trigo, os pequenos produtores, visando manter-se no meio rural, estão em busca
de outras formas de produção.
Com a presença de parcerias com o Estado e o Município, Emater, Sindicato Rural e
Prefeitura, através de cursos oferecidos pelo SENAR e SEBRAE, a partir do no ano de 2005, a
criatividade aliada à visão de empreendedorismo tem feito com que muitos produtores
investissem em atividades não agricultáveis, tais como as agroindústrias, áreas de lazer e o
turismo rural.
Inicialmente, realizou-se entrevista com o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente
do município de Nova Aurora, João Jamil Moreni Bernis, precursor do Turismo Rural em 2005,
data em que ainda era funcionário da Emater, disponibilizou documentos, fotos e materiais para
a colaboração da pesquisa. Dentre os dados apresentados, mencionou as principais
características das agroindústrias que integram o Roteiro Circuito do Sol do município, a partir
das quais se iniciou a estruturação do estudo.
Declarou que foi fundamental aos envolvidos os cursos e treinamentos do SENAR e
SEBRAE, e as visitas em outras cidades, propriedades e feiras que participaram em 2005, 2006
e 2007. Com base nesse conhecimento e experiências, em 2008 constituíram o Roteiro Circuito
do Sol, a partir do ano de 2009, começaram as visitas no município de Nova Aurora, época em
que já havia organização e estrutura para receber os turistas, os quais vinham para conhecer e
ouvir os cases do município.
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O entrevistado Jamil afirma que em alguns anos receberam mais de 60 (sessenta)
excursões com cerca de 40 (quarenta) pessoas, mencionando que em um único dia mais de 3
(três) comitivas compareceram na localidade. Aduz, ainda, que as pessoas vinham da região, de
outros estados brasileiros e de outros países, como Paraguai e França.
Também afirma, na entrevista, que em 2009, 10 (dez) propriedades recebiam visitantes,
dentre elas 7 (sete) agroindústrias e 3 (três) áreas de lazer, enquanto, atualmente, 11 (onze) das
16 (dezesseis) propriedades aceitam visitações. Nessas propriedades residem famílias
compostas por casais e, em alguns casos, filhos e, além da agroindústria e turismo rural, na
maioria delas, desempenham-se atividade de agricultura e produção de peixe, frango e leite.
Assim como Lunardi (2010) destacam a mulher como importante agente e principal
incentivadora em iniciativas inovadoras de desenvolvimento rural, trazendo consigo o saber
fazer, Jamil complementa em sua entrevista que a maioria dos elogios recebidos nas visitas do
turismo rural eram para as mulheres. “aqui em Nova Aurora na questão das agroindústrias e
turismo as mulheres saíram na frente”, além de ser um espaço da propriedade que na maioria
das vezes é cuidado pela mulher; elas de um modo geral organizam e cuidam melhor do
paisagismo, “faz parte da essência da mulher”. Afirma também que nas agroindústrias de Nova
Aurora 80% as mulheres estão à frente.
Para finalizar a entrevista de Jamil, destaca que as pessoas precisam acreditar mais em
seus sonhos, para o futuro precisam o envolvimento de todos e principalmente para o turismo
ser promissor em um município necessita de um tripé, político, técnico e operacional, com isso,
alcançarão o sucesso esperado.
Ao todo, 14 (quatorze) agroindústrias e 2 (duas) áreas de lazer constituem o roteiro, seja
com visitações seja com produtos disponibilizados para as visitas, entretanto apenas 10 (dez)
delas foram objeto de estudo da presente pesquisa, tendo sido realizada entrevista dos
envolvidos. Com o objetivo de melhor compreender a organização de cada agroindústria, segue
quadro explicativo acerca das principais características:
QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DO CIRCUITO DO SOL
AGROINDÚSTRIAS
ATORES
INÍCIO DAS
PRINCIPAL
ATIVIDADES PRODUTO
Massas
CONGELADOS PETRY
ÂNGELA/CARLOS
2006
Suspiros
DOCE SABOR
NADIR/FREDI
2006
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ENGENHO AGOSTINI
VITALLYS CONGELADOS
CHAPÉU DE PALHA
PESQUE PAGUE SANDRI
FRIGORÍFICO DE PEIXES
ABATEDOURO SÃO JOSÉ
SALGADOS LOTTI
BOLACHAS ADULCE

VILSON/CRIS
TÂNIA/MARIVALDA
MARLENE
MERI/ALTAIR
SALETE/DILAINE
MARLEI/CARLOS
TEREZINHA
SIRLENE

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2014
2018

Rapadura
Salgados
Pães
Restaurante

Filé /Tilápia
Frango
Salgados
Bolachas

FONTE: DADOS DA PESQUISA

Dados coletados junto às entrevistas realizadas demonstram que todas as agroindústrias
destacadas no quadro 1 fazem parte do Roteiro Circuito do Sol, sendo que 8 (oito) delas
iniciaram junto com as atividades do Roteiro. Todas elas obtiveram incentivos da Emater e da
Prefeitura Municipal de Nova Aurora, tendo o auxílio do entrevistado Jamil.
No mais, todas as agroindústrias necessitaram de financiamentos, com projetos
desenvolvidos pela Emater e crédito do PRONAF, com prazos de 10 (dez) para pagamento com
2% (dois por cento) de juros ao ano, tendo a maioria das entrevistadas destacado que o
financiamento foi utilizado apenas para a estrutura física. No que se refere à estrutura física, a
agroindústria Vitallys utiliza uma construção cedida pela Prefeitura para Agroindústrias,
enquanto todas as demais possuem estruturas construídas em suas propriedades. Souza e
Elesbão (2011) afirmam que adquirir um financiamento é uma das dificuldades encaradas pelos
empresários turísticos, porém nestes casos analisados não foram identificados nenhuma
dificuldade para adquirir os financiamentos e todos conseguiram esse recurso.
Entre os principais produtos fabricados pelas agroindústrias objeto da presente pesquisa,
destacam-se massas, salgados, suspiros, rapadura e melado, pães, filé de tilápia, frango e
bolachas.
2.6.1.1 Resultados das Entrevistas com as Mulheres
A seguir, serão apresentados dados obtidos nas entrevistas realizadas com 10 (dez)
mulheres que integram agroindústrias e áreas de lazer pertencentes ao Roteiro Circuito do Sol,
formulando-se questionamentos relacionados ao início das atividades da agroindústria familiar
e aos principais momentos no turismo rural, objetivando verificar a importância da mulher como
forma de responder ao objetivo da pesquisa.
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Algumas informações obtidas com o estudo são apresentados no quadro a seguir:
QUADRO 2: CARACTERIZAÇÃO DAS MULHERES ENTREVISTADAS
AGROINDÚSTRIAS IDADE
QUEM AJUDA
O QUE FAZIA ANTES
ENTREVISTADA 1
ENTREVISTADA 2
ENTREVISTADA 3
ENTREVISTADA 4
ENTREVISTADA 5
ENTREVISTADA 6
ENTREVISTADA 7
ENTREVISTADA 8
ENTREVISTADA 9
ENTREVISTADA 10

56
54
56
39
47
56
52
53
46
57

Esposo na Produção
Esposo na Entrega
Esposo na Produção
Sozinha
Funcionários
Funcionários
2 Casais/Funcionários
Filha
Sozinha
Esposo na Produção

Vendedora/Empresária
Doméstica/funcionária mercado
Empregada Doméstica/cartório
Vendedora/Empresário
Auxiliar Financeira
Dona de casa/vendedora informal

Dona de casa/agricultura
Suínos/agricultura
Dona de Casa
Plantava mandioca/fumo

FONTE: DADOS DA PESQUISA

Com a finalidade de complementar o quadro 2, as entrevistadas 3, 7 e 8 destacaram que
apenas contratam outras pessoas no período em que há o aumento de demanda, enquanto as
entrevistadas 5 e 6 mencionaram que já possuem funcionários contratados, empregando
temporariamente outras pessoas quando necessitam de mais produção.
A entrevistada 7 afirmou que, nas situações de aumento de clientes, conta também com
o auxílio da filha no período da noite e nos finais de semana. Do mesmo modo, a entrevistada
8 afirma que a filha é seu “braço direito”, já que a auxilia em todas as decisões e planejamento
das atividades diárias.
Ao tratarem do aumento de demanda e necessidade de contratações temporárias, as
entrevistadas 2, 3, 5 e 8 mencionaram possuir grande dificuldade nesse aspecto, relatando que
tiveram problemas relacionados à qualidade e padronização dos produtos, assim como ao
atendimento dos clientes nas situações em que empregaram outras pessoas. Nesse sentido,
destacaram que adotaram novas estratégias de planejamento e, não sendo suficiente para suprir
a demanda, optaram por reduzir o número de pessoas atendidas com a finalidade de preservar a
qualidade dos produtos.
No quadro 2, são apresentadas também as principais atividades que as mulheres
exerciam antes de serem empresárias do turismo. Nessa perspectiva, as entrevistadas 3 e 9
afirmam que, após casarem, ficaram por muito tempo sendo empregadas dos maridos, sem
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nenhuma remuneração, destacando que o principal incentivo foi o desejo de obter seu próprio
dinheiro. Por sua vez, a entrevistada 4 ressaltou que nunca dependeu financeiramente de seu
marido, pois exercia atividades como empresária e como vendedora e, ao ter que deixar seu
emprego para ficar com a filha no período em que ela não estava na creche, viu na abertura da
agroindústria uma forma de manter sua independência financeira.
Além das informações contidas no quadro em análise, quanto à escolaridade, 3 (três) das
mulheres entrevistadas responderam não possuir o ensino fundamental finalizado, 4 (quatro)
destacaram ter concluído o ensino fundamental e 3 (três) informaram possuir ensino médio
completo.
Quando questionadas acerca do incentivo ao início das atividades de turismo rural, 7
(sete) das entrevistadas afirmaram que participaram de um curso com duração de dois dias sobre
turismo rural com o Professor Jacó Gimenes, que foi organizado pela Emater com o auxílio de
parceiros, tais como o Município e o Sindicato Rural. Além disso, destacaram outros cursos e
especializações capazes de proporcionar o conhecimento necessário para o desenvolvimento de
suas atividades.
Outro questionamento apresentado na entrevista foi relacionado aos desafios no início
das atividades do turismo rural, constatando-se que todas as mulheres apresentaram
dificuldades. Nesse sentido, a entrevistada 1 afirmou que a decisão de ser presidente do
Conselho do Turismo foi difícil e trouxe a necessidade de conhecimento e determinação, sendo
que cinco das entrevistadas apontaram como desafio a necessidade de melhorar e ampliar os
sabores das receitas já utilizadas em sua produção.
Ainda acerca de tal aspecto, a entrevistada 3 afirmou que não gostava de cozinhar e que,
quando solteira, ocupava-se de outras atividades domésticas e que, atualmente, produz diversos
alimentos de receitas italianas. Outro ponto abordado pela entrevistada foi relacionado à timidez
como um desafio no turismo, pois acreditava ser esse um empecilho para o atendimento de
pessoas em sua propriedade. Por sua vez, as entrevistadas 4 e 9 apresentaram que a maior
dificuldade foi a não aceitação dos esposos no investimento e, com isso, a preocupação no
pagamento do financiamento a partir da construção das estruturas, bem como a falta de
conhecimento em gestão e na formação de preço dos produtos.
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Para as entrevistadas 5 e 6, adquirir a matéria-prima era a maior dificuldade, pois para
produzirem tinham que ir até o fornecedor, que se situava na zona urbana do município ou em
outras cidades e, em razão de a empresa não possuir carro, era necessário emprestar o carro do
marido para realizarem as compras.
Segundo relatos das entrevistadas, as dificuldades e medos foram superados com força
de vontade e também com o auxílio dos cursos e treinamentos oferecidos pelo SENAR e
SEBRAE, assim como de atividades com o professor Jacó e de ajuda diária do Jamil, atualmente
Secretário da Agricultura do município e na época funcionário da Emater, o qual foi
mencionado como “um anjo na vida delas” por uma das entrevistadas, além das trocas de
experiências e conversas informais no grupo do turismo de Nova Aurora e nas visitas técnicas
em outras cidades, as quais fortaleceram as informações e conhecimentos sobre a organização
do turismo.
As entrevistadas também foram perguntadas quanto à conciliação das atividades na vida
diária: 8 (oito) das mulheres afirmam que, caso necessário, deixam de realizar as atividades
domésticas para que consigam desempenhar as atividades do turismo e da agroindústria, as
quais veem como prioridade. No mais, as entrevistadas 4 e 8 afirmam que o planejamento é o
ponto principal para o cumprimento de todas as atividades na propriedade, tanto de organização
da casa, como também nas atividades de paisagismo, na conclusão dos pedidos das demandas
e no atendimento dos visitantes no turismo rural. Ainda acerca de tal ponto, a entrevistada 10
afirma que: “[...] se precisar deixar alguma coisa, deixo roupa para lavar, casa para limpar, mas
deixar de fazer a caminhada eu não deixo, faço o almoço a noite, arrumo a marmita e o café,
tiro tempo para ir na lanchonete, na igreja, ir na casa do filho e fazer a caminhada”.
Ponto importante questionado na pesquisa foi relacionado à renda, tendo apenas duas
das entrevistadas informado um valor certo: A entrevistada 7 afirmou ter uma renda líquida de
R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a entrevistada 9 mencionou obter renda mensal
correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), destacando, porém, que não há um controle
correto disso e que, em alguns meses, essa renda aumenta significativamente, já que tudo que
produzem na propriedade é entregue à Coperafa e não há desperdício, como, por exemplo, “o
abacate, temperos, mandioca, entre outros produtos”.
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Ademais, 3 (três) das entrevistadas relataram que 50% (cinquenta por cento) da renda
da família vem da agroindústria e do turismo rural, 2 (duas) entrevistadas ressaltaram ser 30%
(trinta por cento), 1 (uma) delas informou que os lucros obtidos com a empresa é a única renda
familiar e a entrevistada 4 afirmou que o lucro obtido representa 5% (cinco por cento) da renda
familiar, relatando ser suficiente para suprir suas necessidades individuais e não depender do
esposo. Acerca dos rendimentos verificados, a entrevistada 10 declarou: “minha carteira nunca
mais ficou sem dinheiro”.
Outro questionamento foi quanto à presença machista em atitudes do desenvolvimento
da agroindústria e do turismo rural. Ao responder a referida pergunta, a entrevistada 1 destacou:
“no começo o meu marido ficou meio assim, [...] acham que eles são donos da gente né mas daí
como você encara, você enfrente e você faz, de boa, entra junto, encara”. No mais, duas das
entrevistadas afirmaram que, antes da criação das agroindústrias, eram domésticas dos maridos
e não possuíam nenhum reconhecimento.
Além disso, a entrevistada 9 afirmou: “senti na pele, meu marido, quando eu comecei,
disse que eu não iria conseguir e não iria dar conta e esse foi meu incentivo e eu consegui”,
destacando, ainda, que para participar de visitas e feiras, os colegas do turismo tinham que
conversar com o marido para que ele aceitasse a sua participação. Ressaltou, ainda, que
atualmente sente que há a aceitação, no entanto a angústia e o medo ficam claros no depoimento
de algumas entrevistadas.
A entrevistada 4 relatou que se sentiu desafiada nos momentos em que o marido lhe
perguntou sobre o valor do investimento e se teria condições de pagar as prestações de sua
agroindústria. As entrevistadas 5 e 6 destacaram terem recebido muitas críticas de familiares
que mencionavam sentirem vergonha de visualizarem a venda porta a porta para a apresentação
dos produtos industrializados.
Ainda acerca de tal aspecto, a entrevistada 8 asseverou que amigos do marido diziam
que ele a “escravizava” ao saberem que ela realizava o corte de lenha com motosserra, a poda
das gramas e o paisagismo da propriedade. Ela, entretanto, destacou que não aceitou esse
posicionamento e continuou a desempenhar tais atividades, por se sentir bem e valorizada.
Abordando a satisfação no envolvimento do turismo rural, todas as entrevistadas
afirmaram estarem satisfeitas, destacando, dentre outros motivos, a valorização das pessoas
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quanto à organização e estruturação nas visitas, receitas e paisagismos dos ambientes. Além
disso, muitas entrevistadas afirmaram que a satisfação advém também do cuidado pessoal com
a aparência (unha, sobrancelha, cabelo, cuidados físicos, roupas, entre outros).
Nesse contexto, a entrevistada 1 ressaltou que, além de ser líder no turismo e no conselho
de turismo, sempre participou de feiras, tanto nas cidades maiores do Paraná, tais como
Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa, assim como na capital em Curitiba, além de
cidades em outros Estados, como, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Rio de
Janeiro, oportunidades em que seu case é apresentado. Mencionou, ainda, que participa há anos
do show rural, demonstrando seus produtos, o que a torna conhecida no país todo.
A entrevistada 2 salientou que a qualidade e a padronização dos seus produtos, bem
como o cumprimento de pedidos nos prazos estabelecidos faz com que constantemente receba
elogios e garante a fidelização dos clientes. Ao responder o questionamento, a entrevistada 3
mencionou que além de todas as conquistas que teve, melhorou também o relacionamento com
as pessoas, trabalhando sua timidez e comunicação, assim como a qualidade dos produtos. Com
a experiência obtida, passou a não ter medo de assumir pedidos maiores que antes aceitava,
mencionando que consegue com facilidade receitas e informações necessárias na internet e com
base no relato de outras pessoas.
Outro depoimento que merece destaque é o da entrevistada 5, a qual relatou que sua
agroindústria se localiza em um distrito do município e receber pessoas para conhecer suas
atividades fez muita diferença em sua localidade, Nesse sentido, mencionou: “todos duvidavam
que algum dia teria turista em Palmitópolis” e continuou afirmando: “teve dias de ter duas e até
três comitivas em nossa comunidade”.
Nessa perspectiva, a entrevistada 6 afirmou: “eu, no início, tinha que buscar matéria
prima em outros municípios e, com o passar do tempo e o aumento da produtividade, os
fornecedores entregavam em grande quantidade os produtos utilizados para a fabricação”. A
entrevistada 7 destacou que, antes da instituição da agroindústria, era dona de casa e não sabia
dirigir, sendo que hoje desenvolve atividades como organização, controle, bancos, compras,
relatando que não deseja voltar “para o cabo de inchada”, auxiliando o marido na roça.
Dando sequência, as entrevistadas 8 e 9 afirmaram que a maior satisfação no dia a dia
de suas atividades, advém dos elogios relacionados aos produtos fabricados e da valorização de
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suas propriedades. Nesse contexto, a entrevistada 9 ressaltou que: “além de mostrar o seu
trabalho, a gente compartilha com outras pessoas, nas visitas outras pessoas te conhecem, há
depoimentos, eu incentivo as pessoas e eles me incentivam”. Destaca, também, o seu
crescimento pessoal, mencionando que comprou um carro novo, aprendeu a dirigir e voltou a
estudar, tendo concluído o ensino médio. No mais, a entrevistada 10 encerrou afirmando que é
muito satisfatório possuir saúde e estar bem com o esposo.
Observando o planejamento a médio e longo prazo com suas perspectivas de futuro,
todas salientaram que desejam buscar ainda mais conhecimento, espaço e melhorias, o que se
verifica especialmente a partir dos seguintes relatos: “vou longe, quero aumentar só, melhorar”,
“pretendo melhorar, mas já não estou tão nova, mas em qualidade sim”. No mais, relataram que
desejam buscar melhorias nas receitas, atendimento e paisagismo, destacando que querem
continuar independentes em relação aos maridos. A entrevistada 9 destacou: “quero ser uma
boleira profissional, fazer bolo de revista, ser profissional em tudo que fizer e, em um ano, vou
conquistar tudo isso”.
Com todos os depoimentos acima descritos constata-se a presença do empoderamento
das mulheres, presente nas cinco dimensões apresentadas por Malhotra, Schuler e Boender
(2002), corroborando com a fundamentação ora apresentada.
3. CONCLUSÃO
As atividades não agrícolas passam a ser desenvolvidas após o contexto da
modernização e inovação nas propriedades, em especial diante das dificuldades verificadas nas
atividades agrárias comuns. Nessa perspectiva, o turismo no espaço rural surge como uma das
atividades que tomam espaços em diferentes áreas brasileiras, passando os proprietários a se
utilizaram da criatividade para a manutenção do campo.
Nesse contexto, constatou-se que as atividades turísticas também são desenvolvidas no
município de Nova Aurora/PR, sendo desenvolvidas em 14 (quatorze) agroindústrias e 2 (dois)
espaços de lazer, os quais compõem o Roteiro Circuito do Sol. Sob esse aspecto, o presente
estudo analisou a importância da mulher no cenário do turismo rural no município acima
mencionado, tendo se limitado a 10 (dez) propriedades rurais e entrevista de 11 (onze) pessoas
envolvidas.
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Após a coleta de dados, verificou-se que, nas propriedades investigadas, as mulheres
possuem especial envolvimento com as atividades do turismo rural e que, a partir de tal aspecto,
conquistaram um espaço social e de trabalho que, anteriormente, era ocupado
predominantemente pelos homens.
Assim sendo, a pesquisa realizada no Roteiro Circuito do Sol comprova que a
significante atuação das mulheres é essencial ao fortalecimento do turismo rural da cidade de
Nova Aurora/PR. A referida conclusão evidencia o empoderamento feminino através das
atividades que desenvolvem, vez que favorecem o crescimento pessoal e profissional das
mulheres campesinas envolvidas.
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Resumen
Este artículo presenta resultados de la evaluación de la situación actual de los recursos hídricos
del distrito de Encarnación. Como parte de esta evaluación se aplicaron índices de
contaminación a partir de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados en los
afluentes de la cuenca hídrica del arroyo Mbói Caé. Así, fueron analizados cuatro índices de
contaminación: ICOMI, ICOMO, ICOSUS e ICOTRO. Estos índices permitieron definir el
estado general de las aguas de la cuenca, aunque no en relación a contaminantes específicos.
De acuerdo a los tres primeros, los niveles de contaminación son relativamente bajos; no así
los valores para el ICOTRO, que muestran la tendencia a la eutrofización en los puntos
analizados, que puede relacionarse con las actividades antrópicas desarrolladas en la cuenca.
La principal ventaja de estos índices es su fácil interpretación, por lo que se constituyen en
una herramienta útil para los distintos actores involucrados en la gestión del recurso.
Palabras clave: ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO, Mbói Caé
Abstract
This article presents results of the evaluation of the current situation of the water resources of
the district of Encarnación. As part of this evaluation, contamination indices were applied
based on the physicochemical and microbiological parameters analyzed in the tributaries of
the Mbói Caé water basin. Thus, four contamination indices were analyzed: ICOMI, ICOMO,
ICOSUS and ICOTRO. These indices allow to define the general state of waters of the basin,
although not in relation to specific pollutants. According to the first three, contamination
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levels are relatively low; not so the values for the ICOTRO, which show the tendency to
eutrophication in the points analyzed, which can be related to anthropic activities developed
in the basin. The main advantage of these indices is their easy interpretation, which is why
they constitute a useful tool for the different actors involved in the management of the
resource. Key words: ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO, Mbói Caé
1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta resultados preliminares de la investigación “Propuesta de Gestión
Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”, proyecto ejecutado por la
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa y cofinanciados por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a través del Programa Paraguayo
para el
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA), con recursos del Fondo para la
Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). El principal objetivo es generar un
Sistema de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación, en
concordancia con las características particulares actuales del municipio debidas a las
transformaciones territoriales causadas por la elevación del nivel del embalse de la represa de
Yacyretá de 78 a 83 msnm (VELÁZQUEZ HAURÓN, SERVÍN NASICH, et al., 2019). Esto
ha causado impactos en los ámbitos social, económico y ambiental a los cuales la población
local y sus autoridades deben adecuarse.
Así, fue ejecutada una evaluación de la situación actual de los recursos hídricos del distrito de
Encarnación para contar con una base de datos que permita orientar las medidas a ser
implementadas en el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Como parte de esta
evaluación se aplicaron índices de contaminación a partir de los parámetros físico-químicos y
microbiológicos analizados en los afluentes de la cuenca hídrica del arroyo Mbói Caé.
2. DESARROLLO
2.1.

Revisión bibliográfica

Tradicionalmente, la expresión “calidad de agua” se asocia con la utilización de ella para
consumo humano. Sin embargo, tal como explica Cárdenas León (2005), la gran diversidad
de usos y aplicaciones del agua derivadas de la expansión y el desarrollo de la civilización ha
extendido ese significado para ajustarlo a un nuevo espectro de significados y necesidades.
Esto, a su vez, puede traer degradación de las cuencas hidrográficas, causada por
deforestación, así como la mala disposición de desechos contaminantes provenientes de
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actividades domésticas, industriales y productivas, y vertidas a los cuerpos de agua, lo cual
ocasiona un progresivo deterioro de la calidad (AUTORIDAD NACIONAL DEL
AMBIENTE. GOBIERNO DE PANAMÁ, 2011).
De forma sencilla, Miller (2002) define la contaminación del agua como un cambio en la
calidad, de tipo químico, biológico, o físico, que tiene un efecto perjudicial sobre los
organismos vivos o hace que el agua sea inadecuada para los usos deseados. Sierra Ramírez
(2011), por su parte, explica que la descripción de la calidad del agua puede realizarse,
básicamente, de dos formas: midiendo parámetros físicos (sustancias que tienen incidencia
directa sobre las condiciones estéticas del agua), químicos (indicadores como pH, acidez y
alcalinidad, y presencia de sustancias químicas) o biológicos (microorganismos); o utilizando
un índice de calidad del agua. Este trabajo se centra en este último.
Es importante considerar que los índices de calidad del agua (ICA) son herramienta funcional
en la planificación de las cuencas hidrográficas en materia de calidad; pueden ser utilizados
en la clasificación de áreas y usos del agua, en el desarrollo sustentable, en la política
ambiental, en la gestión ambiental, en el manejo del recurso, y en el desarrollo de la
investigación científica
(RODRÍGUEZ MIRANDA, SERNA MOSQUERA e SÁNCHEZ CÉSPEDES, 2016).
Según Ramírez, Restrepo y Viña (1997), el propósito de estos índices es simplificar, en una
expresión numérica, las características positivas o negativas de cualquier fuente de agua. Sin
embargo, estos autores critican que estos índices concentran en un único número la cualidad
de un cuerpo de agua, lo cual produce una inmensa pérdida de información ya que, por
ejemplo, tres cuerpos de agua pueden obtener el mismo resultado cuando sus situaciones
ambientales son completamente distintas, lo cual pueden enmascarar la condición real y los
cambios que se suceden en el recurso. En respuesta a esta situación, los autores plantean cuatro
índices de contaminación (ICOs), con valoraciones entre 0 y 1, que permiten precisar
problemas ambientales. Estos se clasifican en: Índice de Contaminación por Mineralización
(ICOMI), Índice de Contaminación por Materia Orgánica (ICOMO), Índice de Contaminación
por Sólidos en Suspensión (ICOSUS), e Índice de Contaminación por Trofia (ICOTRO). Así,
estos se basan en un aspecto concreto de contaminación como mineralización, utilizando
parámetros como conductividad eléctrica, dureza, y alcalinidad; materia orgánica, empleando
la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y porcentaje de saturación del
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oxígeno; sólidos en suspensión, mediante la concentración de sólidos suspendidos; y nivel
trófico, a través de la concentración de fósforo total (RAMÍREZ, RESTREPO e VIÑA, 1997;
LONÉ, 2016).
Como principal ventaja de la implementación de índices de contaminación, para
caracterización de aguas dulces, se puede mencionar que, tal como indican Ramírez, Restrepo
y Cardeñosa (1999), éstos permiten que las personas que no se encuentren familiarizadas con
los rangos naturales de cada variable físico química, puedan interpretar la condición de
cualquier sistema.
2.2.

Materiales y métodos

La cuenca del arroyo Mbói Caé se encuentra ubicada en el Departamento de Itapúa, Paraguay,
y comprende los distritos de Cambyretá (34,13 %), Capitán Miranda (32,30 %), Encarnación
(28,51 %), Nueva Alborada (4,98 %), y Trinidad (0,09 %), de un total de 28.880 hectáreas
aproximadamente.
Las aguas de esta cuenca drenan directamente sobre el embalse de la represa de Yacyretá y el
Río Paraná (MUSÁLEM CASTILLEJOS, 2008). La elevación de la cota del embalse trajo
consigo modificaciones en los patrones de circulación de las aguas: de un régimen lótico, es
decir, con una rápida velocidad de circulación, pasa a uno léntico, caracterizado por una
reducida o nula velocidad del fluido, lo cual genera retención de contaminantes y, a la vez, un
“espejo de agua” como superficie de contacto con la atmósfera que intercambia calor y absorbe
energía de la radiación solar, pudiendo producir alteraciones en las propiedades físicas y
químicas del agua (PACHECO, SERVÍN, et al.; e VELÁZQUEZ HAURÓN, PACHECO
FIGUEREDO, et al., 2017).
En general, el principal uso del suelo es la agricultura intensiva, la cual experimentó un
aumento del 14 % en 2015 al 40,64 % en 2019 (GLOBAL CONSULTORES, 2015; e
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, 2019), concentrándose esta actividad en la
cuenca alta. Los demás usos pueden verse a continuación:

Cuadro Nº 1: Uso actual de la cuenca del Arroyo Mbói Caé – Año 2019
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Uso
Superficie (has)
Agrícola
11.736,17
Campos
6.153,19
Urbanizaciones
5.323,55
Bosques remanentes 5.089,31
Sub
embalse 439,83
Aeropuerto
133,54
Total
28.877,59

%
40,64
21,31
18,44
17,62
1,52
0,46
100

Elaboración propia a partir de Facultad de Ciencias y Tecnología (2019)

Cabe mencionar que la mayor densidad poblacional se da en el área urbana de los distritos de
Encarnación y Cambyretá, en la cuenca baja.
Tomando en cuenta estas características, fueron analizados cuatro índices de contaminación
(ICOs) del agua en los afluentes de la cuenca alta, media y baja del arroyo Mbói Caé, en el
periodo comprendido entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Fueron estudiados 10 puntos
de muestreo, analizando un total de 28 parámetros, entre físicoquímicos y microbiológicos, de
los cuales se consideran los siguientes para el cálculo de los índices:
Cuadro Nº 2: Parámetros analizados para el cálculo de Índices de Contaminación (ICOs) de agua

Parámetro
Conductividad eléctrica
Calcio – CaCO3
Magnesio
Alcalinidad
Demanda bioquímica de oxígeno – DBO5
Coliformes totales
Oxígeno disuelto
Sólidos en suspensión
Fósforo total

Unidad de medida
μS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
NMP/100ml
% de saturación
mg/l
mg/l

Elaboración propia (2019)

Los puntos de muestreo se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas sobre el
territorio de la cuenca del arroyo Mbói Caé:
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Mapa Nº 1: Ubicación de los puntos de muestreo sobre la cuenca del arroyo Mbói Caé
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Estos puntos fueron seleccionados de forma tal para conocer el estado del recurso desde la
cuenca alta hasta la cuenca baja. Así, se realizaron cinco muestras en la cuenca alta, cuatro en
la cuenca media-baja, y uno previo a la desembocadura al río Paraná, sobre el embalse del
arroyo Mbói Caé.
A partir de los parámetros analizados fueron calculados los siguientes índices de
contaminación:
Cuadro Nº 3: Parámetros necessários para el cálculo de los ICOs

Índice

Parámetros

ICOMI

Como reflejo de los sólidos disueltos
Cationes calcio y magnesio
Aniones carbonato y bicarbonato

ICOSUS

Conductividad eléctrica - μS/cm
Dureza - mg/l
Alcalinidad - mg/l
DBO5 - mg/l
Coliformes totales – NMP/100ml
Oxígeno disuelto - mg/l
Sólidos en suspensión - mg/l

ICOTRO

Fósforo total – mg/l

Concentración de fósforo total

ICOMO

Observaciones

Recogen distintos efectos de la contaminación
orgánica
Hace referencia a compuestos inorgánicos

Elaboración propia a partir de Ramírez, Restrepo y Viña (1997), y Ramírez, Restrepo y Cardañosa (1999)

Los resultados de cada uno de estos índices fueron obtenidos mediante el software libre
ICATest v 1.0., desarrollado como resultado de la línea de investigación “Valoración y
Monitoreo de la Calidad Ambiental” dentro del Programa de Calidad de Agua, con el apoyo
del grupo de Ciencias Computacionales del Programa de Ingeniería de Sistemas, ambos de la
Universidad de Pamplona (Colombia). ICATest es una herramienta computacional en español
que facilita el cálculo de gran variedad y cantidad de índices de calidad (ICAs) y de
contaminación (ICOs), además de realizar estudios comparativos.
De igual manera, y para mayor comprensión de los resultados, se incluyen las fórmulas de
cálculo de cada uno de los índices, de acuerdo a la metodología propuesta por Ramírez,
Restrepo y Viña (1997) y Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999), quienes originaron estos
índices de contaminación.
Para el cálculo del ICOMI se emplea la siguiente fórmula:
𝐼𝐶𝑂𝑀𝐼 = 1⁄3 (𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 + 𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
Donde:
 Sub índice de conductividad:
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log10(𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) = −3,26 + 1,34 log10 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝜇𝑆/𝑐𝑚)
Entonces: 𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 10log𝐼 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
Para conductividades mayores a 270 μS/cm, al sub índice se le asigna un valor de 1
 Sub índice de dureza:
log10 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = −9,09 + 4,40 log10 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (𝑚𝑔/𝑙)
Entonces: 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = 10log 𝐼 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎
Para durezas mayores a 110 mg/l, al sub índice se asigna un valor de 1; para durezas
menores a 30 mg/l, un valor de 0


Sub índice de alcalinidad:
𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = −0,25 + 0,005 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚𝑔/𝑙)
Para alcalinidades mayores a 250 mg/l, al sub índice se asigna un valor de 1; para
alcalinidades menores a 50 mg/l, un valor de 0

Con respecto al ICOMO se emplea la siguiente fórmula:
𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂 = 1⁄3 (𝐼𝐷𝐵𝑂 + 𝐼𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜)
Donde:


Sub índice de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5):
𝐼𝐷𝐵𝑂 = −0,05 + 0,70 log10 𝐷𝐵𝑂 (𝑚𝑔/𝑙)
Para DBO mayor a 30 mg/l, al sub índice se asigna un valor de 1; para DBO menor a 2
mg/l, un valor de 0



Sub índice de coliformes totales:
𝐼𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = −1,44 + 0,56 log10 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙)
Para coliformes totales mayores a 20.000 NMP/100ml, al sub índice se asigna un valor de
1; para coliformes totales menores a 500 NMP/100ml, un valor de 0

 Sub índice de oxígeno disuelto:
𝐼𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 = 1 − 0,01 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 (% 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
Para oxígeno disuelto mayor al 100 %, al sub índice se asigna un valor de 0
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El ICOSUS se calcula a partir de:
𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 = −0,02 + 0,03 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑔/𝑙)
Para sólidos en suspensión mayores a 340 mg/l, al índice se asigna un valor de 1; para sólidos
en suspensión menores a 10 mg/l, un valor de 0.
En relación al ICOTRO, a diferencia de los otros índices que determinan un valor entre 0 y 1,
la concentración de fósforo total en mg/l otorga una calificación cualitativa. Así:


Oligotrofia: fósforo total < 0,01 mg/l



Mesotrofia: entre 0,01 y 0,02 mg/l



Eutrofia: entre 0,02 y 1,00 mg/l



Hipertrofia: ˃ 1,00 mg/l

A nivel general, los ICOs generan valores entre 0 y 1. Cabe referir que éstos, a diferencia de
los índices de calidad de agua (ICAs), reflejan nula o baja contaminación cuando sus valores
están próximos a 0, y alta polución en la medida que se aproximan a 1 (RAMÍREZ,
RESTREPO e CARDEÑOSA, 1999). Así, los resultados de ICOMI, ICOMO e ICOSUS
pueden interpretarse de la siguiente manera:
Cuadro Nº 4: Significancia de los índices de contaminación (ICOs)

Valores ICO
0 – 0,2

Nivel de contaminación
Ninguna

˃ 0,2 – 0,4

Baja

˃ 0,4 – 0,6

Media

˃ 0,6 – 0,8

Alta

˃ 0,8 - 1

Muy
alta

Color

Elaboración propia a partir de Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999)

Para el ICOTRO, que emplea directamente la concentración de fósforo total (mg/l), a
diferencia de los anteriores, que determinan un valor entre 0 y 1, la concentración se compara
con los valores de la siguiente tabla:
Cuadro Nº 5: Significancia de los Índices de Contaminación por Trofia (ICOTRO)
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Fósforo total (mg/l)
< 0,01

Nivel de eutrofización
Oligotrofia

0,01 – 0,02

Mesotrofia

0,02 – 1,00

Eutrofia

˃ 1,00

Hipertrofia

Color

Elaboración propia a partir de Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999)

2.3.

Resultados

De acuerdo a los rangos de los Índices de Contaminación (ICOs), en cuanto al ICOMI, el
grado de contaminación por mineralización es “ninguna”. Estos resultados pueden verse a
continuación:
Cuadro Nº 6: Resultados del ICOMI para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muestreo 1
0,045
0,061
0,052
0,053
0,03
0,023
0,049
0,037
0,052
0,084

Muestreo 2
0,037
0,045
0,047
0,05
0,025
0,023
0,042
0,025
0,046
0,065

Elaboración propia

Este índice pondera los valores de conductividad eléctrica como reflejo de los sólidos
disueltos; de dureza, con respecto a los cationes calcio y magnesio; y de alcalinidad, sobre los
aniones carbonatos y bicarbonatos. Podría decirse que, según los resultados obtenidos, los
puntos de muestreo realizados en los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé, reflejan muy
baja contaminación por mineralización.
Con respecto al ICOMO, los niveles de contaminación por materia orgánica se clasifican, de
manera general, en “baja”, aunque existen situaciones puntuales de “media” y “ninguna”. Esto
puede notarse en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 7: Resultados del ICOMO para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé

Punto
1
2

Muestreo 1
0,351
0,379

Muestreo 2
0,337
0,334
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3
4
5
6
7
8
9
10

0,293
0,437
0,334
0,343
0,334
0,369
0,247
0,519

0,221
0,265
0,127
0,203
0,104
0,211
0,243
0,281

Elaboración propia

Los parámetros ponderados en el ICOMO, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5),
coliformes totales y porcentaje de saturación del oxígeno, recogen distintos efectos de la
contaminación orgánica. Los puntos 5 y 7, ubicados en la cuenca alta, muestran mejora de los
valores de ICOMO entre el primer y el segundo muestreo, al igual que los puntos 4 y 10,
aunque estos se encuentran en la cuenca baja. Las mayores mediciones pueden evidenciar
descargas de materia orgánica en estos puntos de muestreo, como reflejo de desechos
domésticos o agrícolas, así como erosión del suelo.
Los puntos de muestreo estudiados obtienen un nivel de contaminación por sólidos en
suspensión (ICOSUS) prácticamente nulo, tal como puede observarse en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 8: Resultados del ICOSUS para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muestreo 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,071

Muestreo 2
0,00
0,028
0,00
0,00
0,01
0,00
0,013
0,00
0,00
0,026

Elaboración propia

Aunque este índice utiliza como único parámetro la concentración de sólidos en suspensión,
permite determinar que en los puntos estudiados, éste no sería un problema, por lo que estos
recursos hídricos no representarían riesgo a la salud de las personas o a las actividades
económicas.
Finalmente, el ICOTRO se fundamenta en la concentración de fósforo total, y sus mediciones
pueden verse a continuación:
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Cuadro Nº 9: Resultados del ICOTRO para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muestreo 1
0,022
0,032
0,029
0,025
0,022
0,024
0,037
0,012
0,018
0,063

Muestreo 2
0,037
0,062
0,029
0,021
0,035
0,037
0,077
0,031
0,026
0,064

Elaboración propia

La eutrofia es un fenómeno que se genera cuando en un cuerpo de agua se presenta un exceso
en la cantidad de nutrientes, en especial de nitrógeno y fósforo. Puede darse de forma natural
en lagos de poca profundidad, y de forma cultural, con aportes de las actividades humanas.
Este fenómeno genera que se incremente, de manera descontrolada, la existencia de plantas y
organismos.

Fotografía Nº 1: Eutrofización visible en la cuenca baja (punto de muestreo 2)

Cabe destacar que los recursos hídricos de la cuenca del arroyo Mbói Caé fueron afectados
por la elevación del embalse de la represa de Yacyretá, especialmente en la cuenca media y
baja, por lo que han pasado de un régimen lótico a uno léntico, motivo por el cual los resultados
del nivel de eutrofización adquiere particular importancia.
3. CONCLUSIONES
Los índices de contaminación (ICOs) permiten definir el estado general de las aguas de la
cuenca del arroyo Mbói Caé, aunque no en relación a contaminantes específicos. De acuerdo
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a los índices ICOMI, ICOMO, e ICOSUS los niveles de contaminación son relativamente
bajos. No así los valores para el ICOTRO, que muestran la tendencia a la eutrofización en los
puntos analizados.
Los resultados obtenidos pueden relacionarse con las actividades antrópicas desarrolladas en
la cuenca. Así, en la parte alta de la misma se encuentra una de las zonas más productivas y,
en la parte baja, una de las áreas metropolitanas con mayor densidad poblacional del
departamento de Itapúa.
La principal ventaja de estos índices es su fácil interpretación, por lo que se constituyen en
una herramienta útil para los distintos actores involucrados en la gestión del recurso. Estos
podrían integrarse en los planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) como
estrategia de monitoreo y comunicación del estado de las aguas.
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