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RESUMO 

 

 

Rupturas e continuidades na Produção Agroecológica Integrado e Sustentável-PAIS em Macaíba, RN. 

 

O PAIS é uma tecnologia social criada para desenvolver a agricultura familiar por meio de padrões 

agroecológicos, integrando em um mesmo sistema a criação de animais e produção de hortaliças, frutas, cereais e 

adubação por compostagem. Agricultores em diversas regiões do país têm recebido unidades do PAIS através da 

iniciativa do SEBRAE, Fundação Banco do Brasil e o Ministério da Integração Nacional. Apesar da propagação 

desta tecnologia há uma grande disparidade em relação ao desempenho desse sistema entre as unidades 

implantadas. O presente estudo teve como objetivo geral analisar os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da tecnologia social PAIS, tendo por base, estudos realizados em 24 unidades no município de 

Macaíba, região metropolitana de Natal, RN. Objetivou-se também entender como as diferentes concepções 

defendidas entre o PAIS e o SEBRAE são trabalhados na implementação dessa tecnologia social. Para tanto, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com agricultores e gestores desse sistema. Através do método 

comparativo foi possível observar algumas diferenças e semelhanças entre as situações analisadas, em que, duas 

delas são comunidades onde houve desistência da produção pelo PAIS e as outras duas são assentamentos onde 

há uma produção crescente de alimentos através desse sistema. Os resultados demonstram que, os fatores que 

mais influenciaram na desistência ou permanência dos agricultores na produção com o PAIS foram questões 

relacionadas ao nível de organização comunitária e a presença lideranças ativas nas comunidades. Observou-se 

que o setor responsável pelo desenvolvimento das atividades ligadas ao PAIS no SEBRAE é o do agronegócio, 

modelo cujos princípios se contrapõem por definição aos defendidos por esta tecnologia social. Além do mais o 

SEBRAE é um órgão com o foco voltado para o auxílio às pequenas e médias empresas e indústrias, só 

recentemente, se envolvendo em projetos ligados ao meio rural. Essas diferenças concepções no modo de ver e 

viver o rural ora se complementam ora se repelem. 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, Agricultura Familiar, PAIS, Tecnologias Sociais, SEBRAE. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The ruptures and continuities in agroecology and the sustainable integrated production-PAIS in Macaíba, RN.  

 

The PAIS is a social technology designed to develop family agriculture through agroecological patterns, 

integrating in a single system the breeding and production of vegetables, fruits, cereals and fertilizer by 

composting. Farmers in various regions of the country have received units PARENTS through the initiative of 

SEBRAE, Banco do Brasil Foundation and the Ministerio da Integração Nacional. Despite the spread of this 

technology, there is a great disparity in relation to the performance of the system between the units deployed. 

The present study has as main objective to analyze the factors that contribute to the development of tha PAIS 

social technology , based on studies conducted in 24 units in the city of Macaíba, located on the metropolitan 

region of Natal, RN. It also aims to understand how the different conceptions proposed between PAIS and 

SEBRAE are worked in the implementation of this social technology. To this reach this goal, semi-structured 

interviews with farmers and managers of this system were carried out. Through the comparative method, it was 

possible to observe some differences and similarities between the situations analyzed, where two of them are 

communities where there was withdrawal of production by PAIS and the other two are settlements where there is 

increasing food production through this system. The results show that the factors that most influenced the 

withdrawal or persistence of remaning farmers in production with PAIS were related to the level of community 

organization issues and the presence of active leaders in their communities. It was observed that the responsible 

for the development of activities related to the PAIS in SEBRAE sector is the agribusiness model whose 

principles are opposed by definition of those advocated by this social technology. Moreover, SEBRAE is an 

agency with a focus on assistance to small and medium business and industries, just recently, getting involved in 

projects related to rural areas. These different conceptions in the way of seeing and living the rural sometimes 

complement or repel each other.  

 

KEYWORDS: Agroecology, Family Farming, PAIS, Social Technologies, SEBRAE. 
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INTRODUÇÃO GERAL/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conceito de desenvolvimento prevalecente no Brasil é decorrente de princípios 

desencadeados no início do século XX, vinculados ainda a ideia de progresso. Nessa 

perspectiva pressupõe-se que a modernização do maior número de setores traria um avanço 

econômico benéfico para todas as esferas da sociedade elevando a qualidade de vida da 

população. Tudo isso tem refletido na forma como o Estado intervém no planejamento e 

execução das políticas voltadas ao meio rural. 

 Grande parte dos territórios agrícolas no Brasil é ocupado por plantações em 

monocultura, integradas ao pacote da Revolução Verde
1
. Os grandes empresários do setor 

agrícola recebem fortes estímulos por parte do Estado para uma crescente mecanização. Esses 

ideais têm provocado inúmeras mudanças do meio rural, e gerado impactos profundos nos 

âmbitos social, ambiental, político e cultural principalmente entre as comunidades de 

agricultores familiares. O caráter conservador e parcial do projeto modernizador, sublinhado 

por Silva (1980) continua a orientar o modelo produtivo brasileiro.    

Entretanto, esse modelo tem sido cada vez mais criticado, e novos estilos de 

desenvolvimento baseados nos princípios de sustentabilidade têm surgido em diferentes 

segmentos da sociedade. A sustentabilidade na agricultura é defendida através de uma 

multiplicidade de conceitos, com destaque para a agroecologia, cujos fundamentos pretendem 

proporcionar uma visão mais ampliada e holística dos agroecossistemas
2
, certificando-se de 

que os mesmos sofram o mínimo de modificações pelo homem para uma maior produtividade 

tanto imediata quanto em longo prazo e uma melhor qualidade de vida entre os agricultores.  

Nas produções agroecológicas os agricultores se abstêm do uso de insumos químicos 

na lavoura, pois há um incentivo à produção orgânica e o respeito aos modelos mais 

tradicionais de cultivo. Os princípios da agroecologia visam trazer benefícios em relação à 

saúde, a segurança alimentar, a melhoria de renda e a valorização dos agricultores familiares, 

a medida que supõem também a autonomia desses agricultores. 

Outras ferramentas usadas para o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar 

são as chamadas tecnologias sociais ou apropriadas. Essas tecnologias foram pensadas como 

                                                           

1Pacote tecnológico básico que se montou a partir das sementes de Variedades de Alto Rendimento – VAR e de 

um conjunto de práticas e insumos agrícolas necessários para assegurar as condições para que as novas cultivares 

alcançassem níveis crescentes de produtividade (Caporal, 2003, p.2). 

 
2
Agroecossistemas são ecossistemas agrícolas que têm como objetivo básico a manipulação dos recursos naturais 

visando a otimização da captura da energia solar e transferência desta para as pessoas na forma de alimentos ou 

fibras (LIMA et al. 2011, p.86). 
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alternativa ao modelo linear de produção, visando garantir melhorias na vida de quem às 

utiliza, sendo adaptadas a cada local e público envolvido.  

A Produção Agroecológica Integrada e Sustentável-PAIS é tida como uma dessas 

tecnologias, que objetiva trazer aos agricultores familiares uma perspectiva de 

sustentabilidade, produtividade e melhoria de renda da família por meio de princípios 

agroecológicos. Consiste em um sistema de produção aplicado em pequenas propriedades 

rurais onde planta-se uma horta orgânica em formato de mandala e no centro desta horta 

instala-se um galinheiro contendo dez galinhas e um galo. Ao redor da horta faz-se o plantio 

de diversas culturas como fruteiras, leguminosas e cereais, a irrigação é por gotejamento e em 

alguns locais a energia usada vem de uma placa solar, o adubo orgânico é produzido a partir 

dos dejetos das galinhas e resíduos da própria plantação (MDS, 2012). 

Diversas regiões do país tem recebido unidades do PAIS.  Esta tecnologia foi 

primeiramente pensada pelo agrônomo senegalês chamado Aly Ndiaye, que em meados dos 

anos 1990 veio estudar no Brasil e construiu pela primeira vez, um sistema PAIS, em 1999, 

na região serrana de Petrópolis (RJ), juntamente com uma família de pequenos produtores 

(SOUZA, 2007).  

A implementação da tecnologia social PAIS é fruto de uma parceria entre o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Fundação Banco do Brasil e 

o Ministério da Integração Nacional (SEBRAE, 2012). Há hoje no Brasil, cerca de dez mil 

unidades já implantadas através dessa parceria e são previstos para os próximos anos um 

investimento de 30 milhões de reais para implantação de 4,5 mil novas unidades e restauração 

de 1,5 mil que já existem (EMEDIATO, 2012). 

No Rio Grande do Norte esse sistema tem envolvido várias famílias de agricultores, 

abrangendo principalmente a região metropolitana de Natal. São 361 unidades implantadas no 

RN 20 delas foram implementadas no município de Macaíba, há previsão de inserção de mais 

200 famílias em outras regiões do RN nos próximos dois anos. 

Apesar da disseminação desta tecnologia no território potiguar, há uma grande 

disparidade em relação ao desempenho desse sistema, pois em algumas localidades essa 

tecnologia social é bem sucedida, com expansão da produção e crescimento do número de 

agricultores envolvidos, já em outras áreas ocorre o contrário, os produtores não conseguem 

manter um padrão de produção e consequentemente terminam por desistir do PAIS. 

Além disso, o SEBRAE, órgão responsável pela implementação do PAIS no RN, é 

uma organização com o foco no estímulo ao empreendedorismo, voltada para atuação nas 

áreas de negócios e o setor em que são desenvolvidas as atividades do PAIS é denominado de 

setor do agronegócio (SEBRAE, 2013). 
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A despeito do PAIS ser uma tecnologia social com o foco na agricultura familiar e na 

agroecologia, o SEBRAE se utiliza de termos bastante voltados às concepções da 

modernização agrícola como produção do agronegócio e empresa agrícola. A ideia de 

empreendedorismo e modernização no meio rural nos remete à visão de que, quanto mais 

moderno for o campo mais bem sucedido ele será, trazendo assim uma falta de sintonia entre 

os conceitos defendidos pelo PAIS e as concepções empregadas pelo SEBRAE. 

Diante destas considerações pode-se indagar: Por que o sistema PAIS é bem 

desenvolvido em algumas comunidades rurais enquanto em outras ele é abandonado? Que 

aspectos favorecem ou limitam a reprodução desse tecnologia? Como os princípios 

orientadores do SEBRAE se articulam aos da tecnologia social que pretendem promover? 

Parte-se da hipótese de que fatores como a falta de organização comunitária, ausência de 

incentivos governamentais, inexperiência com o mercado, problemas estruturais ou climáticos 

e mesmo diferentes concepções sobre o modo de vida rural podem interferir na forma como 

essa tecnologia se reproduz.  Estes fenômenos podem ser caracterizados como limitantes do 

desenvolvimento de algumas unidades PAIS, enquanto que outros fatores relevantes, podem 

estar propiciando um bom desempenho a outras unidades, tais como: comunidades bem 

organizadas, pessoas engajadas, incentivos governamentais, comunicação adequada com 

consumidores, entre outros. Há ainda a hipótese de que esta tecnologia, apesar da retorica 

ecológica e integrada, possa estar sendo pautada em uma visão fundamentalmente difusionista 

pelo órgão gestor desse sistema, em que o agricultor se constitui apenas como receptor da 

tecnologia, raramente sendo percebido como sujeito capaz de atuar significativamente no 

processo de inovação, com repercussões claras sobre esta prática.  

Portanto os objetivos dessa pesquisa são: investigar os principais fatores que contribuem 

para o desenvolvimento do PAIS em determinados locais e os fatores limitantes deste mesmo 

sistema em outros locais e entender como as diferentes concepções envolvidas na 

implementação de uma tecnologia social para o meio rural estão sendo trabalhadas. 

Para isso foram analisadas as situações de quatro comunidades rurais situadas no 

município de Macaíba. Em duas delas todos os agricultores envolvidos desistiram do projeto e 

em outras duas os agricultores continuam desenvolvendo sua plantação através do PAIS. 

Realizou-se entrevistas semiestruturadas com os principais gestores do PAIS, sendo eles, a 

coordenadora do projeto no SEBRAE, o técnico agrícola responsável pelo acompanhamento 

dos agricultores e o secretário de agricultura do município de Macaíba. Foram entrevistados 

também todos os agricultores envolvidos no projeto em Macaíba, totalizando 24 agricultores 

familiares.  
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A experiência do PAIS foi analisada a partir dos seguintes conceitos: agricultura 

familiar, agroecologia e tecnologias sociais. A agricultura familiar por constituir o segmento 

prioritário no desenvolvimento desse sistema e a agroecologia e as tecnologias sociais por 

constituírem seus princípios norteadores (CARTILHA PASSO-A-PASSO, 2009).   

 

Agricultura Familiar como segmento prioritário para as Tecnologias Sociais 

 

 

As bases do sistema capitalista de produção estão voltadas para o aumento do 

trabalho assalariado e a incorporação de inovações tecnológicas para obtenção de maior 

produtividade e consumo. Através do projeto de modernização da agricultura no Brasil foram 

consolidadas estratégias para incorporar tecnologias que aumentassem a produtividade no 

campo gerando maiores lucros. De acordo com Graziano da Silva (1982), o sentido último do 

desenvolvimento do capitalismo no campo é a industrialização da agricultura, com objetivo de 

transformar a terra em um elemento do próprio capital. 

Segundo Garcia e Martine (1987), esse projeto modernizador provocou mudanças 

profundas na estrutura agrícola tradicional. O modelo agrícola das grandes monoculturas para 

exportações de commodities passou a ser cada vez mais incentivado. Em países da Europa e 

nos Estados Unidos da América essas mudanças foram acontecendo de forma gradual, ou 

seja, as novas técnicas da chamada agricultura moderna foram sendo introduzidas pouco a 

pouco. No Brasil, a criação do parque industrial com a junção do crédito rural subsidiado nos 

anos 60 deu início a uma mecanização no campo de forma acelerada, deixando de fora dessas 

transformações muitos agricultores familiares que não tinham acesso ao crédito nem às terras. 

Os mesmos autores comentam que, a partir de então, o Brasil passou a adotar as 

práticas da Revolução Verde. Grande parte dos agricultores começaram a trocar os 

fertilizantes naturais por fertilizantes químicos, substituir a tração animal pela motorizada, 

deixando de usar o maquinário agrícola simples e passando a utilizar equipamentos mais 

complexos.  Tudo isso influenciou na geração de um novo mercado que até então não existia, 

o mercado dos agrotóxicos, e o surgimento de um grande polo industrial construído para 

abastecer as novas demandas, assim como a criação de novos subsídios de capital, como o 

crédito rural, foram vistos como necessários para dar bases a essa grande revolução. 

Conforme Graziano da Silva (1982) a industrialização era apontada como uma 

fórmula mágica para se chegar ao desenvolvimento e o setor agrícola visto como o 

responsável pelo atraso econômico teria que ceder às pressões da modernização. Os 

latifundiários, por possuírem maiores recursos, foram capazes de adaptar-se mais rapidamente 

aos novos meios de tecnologias modernas. Entretanto, não foram consideradas as possíveis 
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consequências socioeconômicas, políticas e ambientais da adoção dessa estratégia para os 

produtores familiares. 

A agricultura familiar passa a incorporar essas novas práticas modernas e utilizar o 

pacote tecnológico oriundo da Revolução Verde quase que por imposição do Estado.  A 

modernização era tida como o único meio para se chegar ao desenvolvimento e o mercado 

agrícola estava totalmente voltado para esse objetivo. Os produtores familiares se viram 

obrigados a participar desse processo e acabaram por inserir em seu cotidiano algumas dessas 

técnicas, como produtos químicos para o combate de pragas na lavoura.  

Os conceitos de progresso, desenvolvimento econômico e prosperidade financeira 

geralmente não estavam ligados às discussões sobre a agricultura familiar no Brasil. Isso 

porque, os setores considerados responsáveis por tais benefícios no país estavam associados 

ao avanço tecnológico e a expansão industrial baseada no consumo de massas. A agricultura 

familiar era frequentemente resumida pela ideia de pequenos agricultores trabalhando em 

“pedaços de terra”, utilizando técnicas ultrapassadas e obtendo com isso o suficiente para 

sobreviver. 

Não é por acaso que esses agricultores foram chamados por muito tempo de 

pequenos produtores, agricultores de subsistência, lavradores, caipiras entre outras expressões 

sempre ligadas a ideia de pobreza (OLALDE, 2002). Somente com a utilização do termo 

agricultura familiar, a partir da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995, se consolidou o uso da principal característica 

desses indivíduos para denomina-los de maneira menos pejorativa. Essa característica diz 

respeito à estrutura familiar nas relações sociais e econômicas. É a organização da família que 

determina as práticas de trabalho e comércio que envolve a produção, assim como a divisão 

dos lucros. 

Existem muitos fatores abordados pelos estudiosos da agricultura familiar, que 

demonstram as peculiaridades desse segmento. Entretanto, há divergências de opiniões 

quando se trata de considerar quais elementos a agricultura familiar atual ainda conserva do 

campesinato mais tradicional e se a mesma ainda pode ser chamada de campesinato, visto que 

a modernização agrícola e o envolvimento desse segmento com aspectos cada vez mais 

capitalistas vêm trazendo mudanças em seu arranjo. 

Mendras (1978) elenca cinco das principais características do que seria para ele o 

tipo ideal de sociedade camponesa, sendo elas: uma autonomia relativa das coletividades 

camponesas frente a uma sociedade que as domina, mas tolera suas originalidades, a 

importância estrutural do grupo doméstico na organização da vida econômica e social, um 

sistema econômico que não distingue consumo e produção e tem relações com a economia 
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envolvente, uma coletividade local caracterizada por relações internas de interconhecimento e 

a função decisiva do papel de mediação dos notáveis entre as coletividades camponesas e a 

sociedade envolvente. 

O mesmo autor também defende que, 

 

“A economia camponesa, organizada em grupos domésticos no seio de uma 

coletividade local que goza de relativa autonomia, é uma espécie de 

“biocenose” social, que acomoda a todos os tipos de condições naturais, 

mesmo as mais difíceis, que se submete aos tipos mais diversos de 

sociedades envolventes e que é capaz de assimilar as novidades técnicas e 

sociais aparentemente mais estranhas a sua lógica”. Entretanto, mesmo 

“através de todas as suas transformações, ela sempre conservou as suas 

características essenciais” (MENDRAS, 1978, p. 245). 
  
Para Abramovay (1991), entretanto, o campesinato mais antigo e a moderna 

agricultura familiar se diferem totalmente um do outro, destacando que uma agricultura 

familiar extremamente integrada ao mercado e que incorpora tecnologias avançadas para 

responder às políticas governamentais, não pode ser considerada camponesa. Além disso, ele 

atribui a essa agricultura familiar adaptada às exigências do mercado a principal contribuição 

para a prosperidade existente nos países capitalistas mais avançados. 

O autor reflete sobre a importância que as produções familiares tiveram no processo 

de enriquecimento dos países capitalistas centrais, afirmando que as políticas agrícolas desses 

países, voltadas para o desenvolvimento das pequenas propriedades, garantiram estabilidade 

nos preços dos produtos alimentícios. Isto permitiu que “o peso da alimentação na estrutura de 

consumo dos assalariados fosse cada vez menor, deixando os orçamentos domésticos mais 

livres para a crescente aquisição de bens   duráveis, dando força a uma das bases de expansão 

capitalista no período do final da segunda guerra e início dos anos 1970 (Abramovay, 1991). 

Alguns autores defendem diferenças drásticas entre o camponês tradicional e o 

agricultor familiar moderno, enquanto outros afirmam que, mesmo com mudanças, o 

agricultor familiar continua mantendo seus traços camponeses. Tendo em vista as diferentes 

percepções sobre a agricultura familiar e o campesinato, o ponto de vista defendido nesta 

pesquisa é o de Wanderley (1996). Considera-se que o campesinato é uma das formas 

particulares da agricultura familiar, que se constitui enquanto um modo específico de produzir 

e viver em sociedade e, as transformações do agricultor familiar moderno não produzem uma 

ruptura total e definitiva com as do campesinato mais antigo. Antes, formam um agricultor 

adaptado às novas exigências da sociedade, sem extinguir muitas de suas práticas tradicionais. 

De acordo com Wanderley (1996) a agricultura familiar é entendida como aquela em 

que a família, ao mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho 
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no estabelecimento produtivo. O fato de uma estrutura produtiva associar família-produção-

trabalho tem consequências fundamentais para a forma como ela age econômica e 

socialmente.  

As relações de parentesco na economia camponesa constituem a unidade básica e 

indissociável que conta ao mesmo tempo com os braços de quem trabalha e as bocas que 

precisam de alimento. Ou seja, o camponês trabalha para nutrir sua própria família, não 

deixando, contudo, de manter relações com o mercado envolvente. Esse sistema se caracteriza 

pela estreita equivalência que há entre o que se produz e o que é consumido, entre o sistema 

agrário e o regime alimentar. Assim, cabe ao chefe da família escolher as técnicas e tipo de 

cultivo que será empregado bem como as culturas que serão prantadas, tendo em vista sempre 

o que será necessário para a manutenção da família (MENDRAS,1978).  

A influência da gestão familiar na unidade de produção vai além de determinações 

das posições e funções de trabalho, pois delimita fatores culturais e de reprodução da própria 

família. A imposição de adaptação dessas famílias ás práticas da agricultura moderna, 

levando-as a introduzir em seu dia-a-dia novas técnicas, ferramentas ou sementes, podem ter 

gerado mudanças em seu arranjo, contudo, sem modificar por completo suas características 

essenciais. 

É preciso estudar a agricultura familiar a partir das suas muitas dinâmicas, interações 

e transformações, levando em consideração os fatores que impulsionam essas mudanças.  

Algumas medidas têm contribuído para um melhor desempenho da agricultura 

familiar nos últimos anos, como a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) que financia projetos individuais ou coletivos de famílias de 

agricultores ou assentados da reforma agrária, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

que utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de 

agricultores familiares e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que através da 

Lei nº 11.947/2009, determina que a agricultura familiar poderá fornecer gêneros alimentícios 

a serem servidos nas escolas da rede pública de ensino (MDA, 2013). Estes, são exemplos de 

intervenções públicas geradoras de mudanças significativas no viés da comercialização entre 

as famílias de agricultores. 

Aos poucos a agricultura familiar tem entrado na agenda política do Brasil e a 

importância desses produtores vem sendo reconhecida pela sociedade em geral. Porém, ainda 

há muito a ser feito, por exemplo, em relação às dificuldades de aceso a terra. Apesar de 

existirem 4.551.855 estabelecimentos agrícolas da agricultura familiar e ela ser responsável 

por garantir boa parte da segurança alimentar do país como fornecedora de alimentos para o 

mercado interno, em 2006 foram identificados 255 mil produtores que não possuem área 
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própria, sendo que 95% destes, (242 mil) eram agricultores familiares. Outros 691 mil tinham 

acesso temporário ou precário às terras (IBGE, 2006). 

Todavia, o acesso à terra é apenas umas das condições básicas que poderão 

contribuir para uma melhoria de vida desses trabalhadores, que enfrentam as mais diversas 

dificuldades. Como ressalta Abramovay (1999, p.1) “o acesso a um conjunto de condições 

que alterem o ambiente institucional local e regional e permitam a revelação dos potenciais 

com que cada território pode participar do processo de desenvolvimento” deve ser prioridade 

nas discussões das forças sociais interessadas na valorização do meio rural. O mesmo autor 

defende que o Estado precisa compreender melhor o meio rural e assim, começar a criar 

condições de valorização desse território que comporta um conjunto muito variado de 

atividades e mercados, levando em conta atributos locais e regionais. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2006) através do 

Censo Agropecuário de 2006 enquanto a agricultura familiar emprega 12,3 milhões de 

pessoas, o que representa quase 75% da mão de obra agrícola disponível, a agricultura não-

familiar emprega apenas 4,2 milhões de pessoas, ou seja 25,6% desse total. Os 

estabelecimentos agrícolas familiares usam uma média de 15,3 de pessoas por 100 hectares, 

enquanto fazendas não-familiares empregam 1,7 por cada 100 hectares. A produção familiar 

também contribui com 33% do valor bruto da produção agrícola e chega a ser responsável por 

cerca de até 80% da produção de alguns alimentos consumidos no mercado interno.  

Apesar de toda a importância cultural, econômica e social, a agricultura familiar só 

recentemente vem se constituindo em uma referencia positiva, conforme alerta Rozendo 

(2006). Como argumenta Wanderley (1999), “visto sempre como a fonte de problemas – 

desenraizamento, miséria, isolamento, currais eleitorais etc – surgem, aqui e ali, indícios de 

que o meio rural é percebido igualmente como portador de “soluções”” (WANDERLEY, 

1999, p.23). 

Nesta perspectiva, novas estratégias têm surgido com o objetivo de auxiliar o 

desenvolvimento sustentável entre os agricultores familiares. São meios de produção que 

estão relacionados em sua maioria às chamadas agriculturas alternativas como a agricultura 

orgânica, biodinâmica, natural, sistemas agroflorestais, entre outras, que têm como prioridade 

fundamentos como o respeito à natureza, a diversificação de culturas, a interdependência dos 

fatores biológicos e sociais, da saúde alimentar e a independência dos sistemas de produção 

industrial mecanizados. Esses fundamentos remontam algumas práticas exercidas pelo 

campesinato, quando a dinâmica do espaço rural coincidia com as dinâmicas de reprodução 

desse segmento. 
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Ao longo da história estes têm enfrentado os mais diversos tipos de problemas, tanto 

de âmbito natural (climas desfavoráveis e solos precários), quanto nos âmbitos políticos (falta 

de terras próprias e incentivos governamentais) e sociais (julgados de retrógrados e não 

desenvolvidos). Porém, a agricultura familiar continua se mantendo, apesar dos novos e 

frequentes desafios. Atualmente a agroecologia vem se mostrando como uma importante 

abordagem para o estabelecimento de novos paradigmas na agricultura de modo geral, que 

encontra na agricultura familiar seu principal como se verá a seguir.  

 

A Agroecologia no desenvolvimento da agricultura familiar 

 

O modelo hegemônico atual de agricultura tem sido bastante discutido desde meados 

dos nos 1970 quando o Brasil adere as práticas da chamada “Revolução Verde”. Esta 

prometia aumentar a quantidade de alimento ao ponto de acabar com o problema da fome no 

mundo, através da utilização de sementes geneticamente modificadas, fertilizantes e 

pesticidas industrializados e mão de obra mecanizada em grandes extensões territoriais de 

monocultura. 

De fato houve um aumento na produção de gêneros alimentícios e um crescimento 

considerável na economia, porém, além de não acabar com o problema da fome, a aplicação 

das técnicas da Revolução Verde aumentou o problema da concentração fundiária no Brasil 

com o avanço das fronteiras agrícolas. Além da diminuição da oferta de trabalho no campo e a 

geração de enormes danos ambientais, com a devastação de ecossistemas nas áreas usadas 

para plantações de commodities agrícolas. 

Alguns desses prejuízos ambientais foram apontados por Raquel Carson em seu livro 

“primavera silenciosa” o qual discute os perigos provocados pelo uso do Dicloro-Difenil-

Tricloroetano, o DDT, substância utilizada nas plantações para o combate às pragas. Nesse 

mesmo período, entre os anos 60 e 70, o Brasil começava a entrar em uma nova fase de 

exploração do campo, baseada principalmente no uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos e sementes híbridas. 

O emprego crescente de insumos químicos nas plantações foi um dos principais 

problemas trazidos por essa revolução na agricultura. Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, “enquanto nos últimos dez anos, o mercado mundial de agrotóxicos 

cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%”. Em 2008, o Brasil assumiu o primeiro 

lugar no ranking mundial dos países que mais consomem agrotóxicos. Em 2010, o mercado 

nacional movimentou cerca de U$ 7,3 bilhões o que representou 19% do mercado global de 

agrotóxicos (ANVISA, 2012). 
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A utilização desses produtos tem trazido resultados nocivos à saúde dos agricultores 

e à sua relação com o meio natural. Como exemplo disto tem-se o estudo efetuado em uma 

comunidade agrícola de Nova Friburgo - RJ, onde foram feitas análises clínicas em amostras 

sanguíneas de 101 trabalhadores rurais cujas atividades são corriqueiramente ligadas à 

exposição dos agrotóxicos, como também uma análise ambiental na região da microbacia do 

Córrego de São Lourenço e outras análises para verificação de possíveis sintomas ou doenças 

em moradores adultos e crianças da mesma comunidade. Na investigação clínica dos 

moradores obteve-se um diagnóstico que retratou altos índices de contaminação pelo uso de 

agrotóxicos. Entre os trabalhadores ocorreram casos de intoxicação e na biota local pôde-se 

observar uma diminuição na diversidade de animais (MOREIRA et al., 2002). 

Raquel Carson (1969, p.26) alerta que, esses elementos “possuem poder imenso não 

somente de envenenar, mas também de penetrar nos processos mais íntimos e vitais do 

organismo, modificando-os em sentido sinistro e com frequência, em sentido mortal”. Com 

efeito, esses agrotóxicos não são prejudiciais apenas quando em contato direto com os seres 

humanos e animais, mas também se tornam um perigo quando são ingeridos, em virtude de 

sua própria composição química considerada nociva.  

A combinação da produção de monoculturas, retirada total de florestas, sistemas de 

irrigação, introdução de grandes quantidades de insumos químicos e uso de material genético 

modificado nas plantações tem gerado efeitos negativos e na maior parte das vezes 

irreversíveis. Dentre estes efeitos estão a erosão e salinização dos solos, desertificação, 

diminuição e poluição dos lençóis freáticos, perda de diversidade genética das plantas, sem 

falar das desigualdades sociais e dos danos à saúde da população. 

De acordo com Gliessman (2009, p.42) “todas as práticas da agricultura 

convencional tendem a comprometer a produtividade futura em favor da alta produtividade no 

presente”, ficando a cargo do tempo, a comprovação da insustentabilidade desse modelo entre 

os países que adotaram em larga escala as práticas da Revolução Verde. 

A concepção de que o atual modelo agrícola, vinculado à Revolução Verde tem sido 

não apenas prejudicial, mas também destrutivo, e que as novas formas de produção aliadas a 

tecnologias apropriadas, poderão trazer uma mudança no contexto da agricultura mundial, a 

começar localmente, principalmente em pequenas comunidades rurais, tem levado a um 

processo conhecido como transição agroambiental. Esse conceito de transição é sustentado na 

perspectiva de uma quebra de paradigma, a partir do envolvimento da comunidade acadêmica 

e de agricultores familiares na busca por sustentabilidade na agricultura. 

Segundo Almeida e Navarro (1998) movimentos ambientalistas impulsionaram o 

debate crítico sobre os impactos causados pelo modelo convencional de agricultura (modelo 
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agrícola que adere ao pacote tecnológico da Revolução Verde), surgindo assim novas 

discussões no meio agrícola. Essas discussões geraram o surgimento do conceito de 

agricultura sustentável, que considera a manutenção dos recursos naturais e da produtividade 

agrícola a longo prazo, a garantia de retornos adequados aos agricultores, o atendimento das 

necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais, entre outros. 

Atualmente as discursões em torno da agricultura sustentável tem sido baseadas 

principalmente nos princípios da agroecologia. Segundo Guzmán (2000), a agroecologia 

surge através de uma interação entre produtores e pesquisadores, produtores que se 

manifestam contra a deterioração da natureza e da sociedade, provocada pelo modelo 

produtivo hegemônico e pesquisadores mais engajados na busca de alternativas a esse 

modelo. 

A agroecologia, segundo Altiere (2004, p. 23) é “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”. Além de 

oferecer ferramentas importantes para o desenvolvimento de práticas que possibilitem uma 

maior produtividade, mas, principalmente uma maior sustentabilidade nas produções 

agrícolas. 

É fundamental o entendimento sobre o significado de agroecossistemas para uma 

melhor compreensão da agroecologia, visto que, esses espaços são considerados como as 

unidades de análises da agroecologia, onde são aplicados estudos e técnicas agroecológicas. 

Segundo Altiere (1989), agroecossistemas são as unidades de estudo, nas quais os ciclos 

minerais, as transformações energéticas, os processos biológicos e as relações 

socioeconômicas precisam ser vistas e analisadas em seu conjunto. A agroecologia busca 

estudar esses espaços de uma maneira sistêmica e holística, no objetivo de obter uma 

interpretação das relações existentes entre as pessoas, os cultivos, o solo, a água e os animais. 

O conceito de agroecossistema emana do conceito de ecossistema que de acordo com 

Gliessman (2009, p. 63) é “um sistema funcional de relações complementares entre 

organismos vivos e seu ambiente, delimitado por fronteiras escolhidas arbitrariamente, as 

quais, no espaço e no tempo, parecem manter um equilíbrio dinâmico, porém estável”. 

Os agroecossistemas são ambientes modificados pelo homem para produção de bens 

que atendam suas necessidades, principalmente alimentares, havendo diversos tipos desses 

sistemas agrícolas. Nos processos produtivos do modelo convencional de agricultura 

incorporam-se insumos externos dos mais variados como, inseticidas sintéticos criados com 

substâncias sintéticas e tecnologias por vezes importadas de outros países em seus 

agroecossistemas. Em contra partida o pensamento agroecológico traz a perspectiva de que o 
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manejo da lavoura e do solo será mais bem exercido quando usadas as práticas mais 

tradicionais de cultivo, utilizando-se de materiais genéticos nativos, adubação e pesticidas 

naturais, diversificação de culturas entre outros para que haja o mínimo de modificações do 

ecossistema natural onde ocorre as plantações. 

Apesar de a agroecologia priorizar os métodos tradicionais de desenvolvimento 

agrícola, não exclui o uso de algumas técnicas modernas, quando as mesmas não interferem 

radicalmente no meio natural ou na cultura local. Um exemplo disto é a tecnologia social 

PAIS, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, que integra princípios agroecológicos 

a outras técnicas de produção, como irrigação por gotejamento e horta em formato de mandala 

em um modelo de produção familiar. 

O uso de tecnologias sociais para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil 

tem recebido elogios por parte da comunidade internacional. Notícias publicadas pela FAO - 

Organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura (2013) afirmam que essas 

tecnologias têm servido para o combate à fome e fortalecer as comunidades rurais. 

A ideia de se apropriar de novas tecnologias para um melhor desempenho na 

produtividade dos agroecossistemas, adequando-as as diversidades dos muitos contextos que 

envolvem principalmente a agricultura familiar, é defendida por Altiere (2004, p.110). Para 

ele, “o desenvolvimento de agroecossistemas auto-suficientes, diversificados e viáveis 

economicamente surgirá de novos sistemas integrados de agricultura, com tecnologias ao 

alcance dos agricultores e adaptadas ao meio ambiente”. O mesmo autor ressalta ainda que é 

necessário incorporar as estratégias trazidas pela agroecologia para haver uma maior 

valorização da agricultura camponesa, no sentido de torna-la mais sustentável e produtiva, 

objetivando a promoção de uma melhor qualidade de vida para os agricultores que produzem 

em pequenas propriedades. 

Muitos agricultores familiares têm cedido às pressões da modernização no arranjo 

agrícola brasileiro e aderido as práticas da Revolução Verde. Ainda assim, esses grupos 

sociais se constituem como os principais protagonistas na concretização dos conceitos 

agroecológicos. O foco que se dá a produção familiar na agroecologia é explicado por sua 

estrutura e lógica diferentes da produção convencional. O produtor familiar tem uma ligação 

estreita com a terra, tendo ela um valor maior do que somente o de ferramenta de obtenção de 

lucro. Na produção familiar as relações de trabalho são determinadas por vínculos familiares 

bem como as tomadas de decisão acerca dos tipos de cultivos agrícolas que geralmente se dá 

em um sistema de cultivo com espécies variadas através de sementes crioulas com o objetivo 

primordial de suprimento das necessidades de consumo da família (MENDRAS, 1978). 
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Esse modo de produção familiar integra aspectos sociais, ambientais e econômicos 

bem diferentes dos aspectos levados em consideração pelo modelo convencional de 

agricultura e faz com que seja mais simples a inserção de técnicas e práticas incentivadas pela 

agroecologia que quando absorvidas tendem a trazer uma maior produtividade das culturas e 

valorização de quem as produz. 

Caporal e Costabeber (2001, p.7) afirmam que “é preciso desenvolver processos 

toleráveis de exploração da natureza, compatíveis com as exigências de reprodução social da 

agricultura familiar em seus diferentes segmentos”. Essa ideia é defendida pelas propostas 

lançadas através dos estudos agroecológicos, que buscam integrar as muitas disciplinas como 

a sociologia, agronomia, economia, entre outras, em uma visão holística e sistemática dos 

agroecossistemas para o desenvolvimento de metodologias que se contextualizem com a 

produção familiar de agricultura. 

Guzmán (2000) comenta sobre como feiras francas na Argentina, experiências 

agroecológicas no Sul do Brasil, a produção e comercialização de alimentos orgânicos no 

México e na Bolívia, trabalhos desenvolvidos no Chile sobre agroecologia e uma grande rede 

de troca de experiências entre agricultores que buscam a recuperação do conhecimento 

camponês na Colômbia. O autor mostra com isso que existe uma expressa insatisfação pelo 

modelo convencional de produção e ao mesmo tempo uma expectativa de que a agroecologia 

traga de volta ao produtor familiar à gestão e controle dos recursos naturais de forma a não 

dependerem de insumos externos.  

De acordo com Castro Neto (2010), as agriculturas de base ecológica fortalecem as 

raízes do homem no campo, contribuindo para a diminuição do êxodo rural, estabelecendo um 

modelo alternativo de agricultura familiar e favorecendo a produção de alimentos mais 

saudáveis. Em sentido análogo, Costabeber e Moyano (2000, p.1) comentam que, as 

agriculturas de base ecológica têm se convertido em um novo caminho utilizado por 

agricultores familiares frente à exclusão econômica e social e à deterioração ambiental, 

utilizando-se distintas formas associativas. 

Os resultados do envolvimento dos agricultores familiares com os conceitos 

agroecológicos têm demonstrado que as agriculturas de bases ecológicas são mais adequadas 

ao contexto da agricultura familiar e podem trazer benefícios significativos na vida desses 

produtores, comprovando também que a transição agroecológica é um processo real e tem 

acontecido em diversos locais. A agroecologia não é apenas um conceito ou uma nova 

ideologia, mas, acima de tudo uma ciência que além de aprofundar os estudos das diversas 

interações nos agroecossistmas, traz ferramentas, tecnologias e métodos práticos mais 

adequados e sustentáveis à vida do produtor, do consumidor e do meio ambiente em geral.  
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O item a seguir tem o objetivo de mostrar como os princípios agroecológicos se 

articulam com as novas tecnologias sociais.  

 

Tecnologias Sociais, de onde vieram e o que são? 
 

 

As crises ambientais, sociais e políticas das últimas décadas tem mostrado que o 

atual modelo de desenvolvimento segue em processo de declínio. A concepção de que há uma 

neutralidade na ciência tem levado os países capitalistas em geral a um entendimento de que 

todo avanço tecnológico advêm desta ciência e traz algum tipo de benefício à sociedade. 

Entendendo que a tecnologia é apenas a aplicação dessa ciência desenvolvida sem nenhuma 

influência de valores ou intenções, o avanço técnico seria então simplesmente a consequência 

benéfica do progresso na ciência. 

Essa visão restrita de tecnologia foi capaz de interferir diretamente no processo de 

criação e fabricação dos produtos, culminando no modelo linear de produção. Nesse modelo 

as atividades começam nos estudos científicos com pesquisas voltadas à criação de novas 

tecnologias. Os resultados dessas pesquisas aplicadas geram novos produtos que seguem para 

o processo de produção e logo após para a distribuição ou comercialização. Esse modelo não 

leva em conta a finitude dos recursos naturais nem as limitações do meio ambiente em receber 

de volta uma crescente geração de resíduos. 

O processo linear de produção contribuiu para uma supervalorização do 

conhecimento acadêmico, considerando menos importantes outros tipos de conhecimento 

“não científicos”, como o conhecimento de comunidades tradicionais. A inovação é vista 

sempre como um aspecto exógeno.Traz também uma visão de que os países precisam investir 

o máximo de seus recursos em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias que modifiquem o 

cenário geral das organizações e estruturas comerciais principalmente nos países em 

desenvolvimento. 

 Essa problemática se desdobra ainda mais arbitrária com a hipótese de 

homogeneização do padrão de consumo dos países chamados “desenvolvidos”. Furtado 

(1983) defende que essa generalização não pode nem sequer ser considerada, dentro das 

possibilidades evolutivas aparentes do sistema capitalista e ressalta que o estilo de vida desses 

países sempre será o privilégio de uma minoria. Além disso, quanto mais os países periféricos 

se aproximam do padrão de consumo dos países centrais maior é a pressão exercida sobre os 

recursos naturais não renováveis. 

Entretanto, ao que parece, o mundo ocidental tem dedicado sua política de 

desenvolvimento na conquista do maior número de compradores internos e externos. Quanto 
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mais um país aumenta o seu potencial de produção e consumo, e quão mais avançadas são as 

tecnologias disponíveis nesse país maior a ascensão do mesmo no patamar internacional do 

que é considerado moderno e bem desenvolvido.  

Segundo Rodrigues e Barbieri (2008), a forma com que os países em 

desenvolvimento se apropriam indiscriminadamente de tecnologias e produtos trazidos por 

multinacionais, tendo em mente um avanço político através do determinismo tecnológico, 

demostra que há uma necessidade de se debater os projetos de desenvolvimentos nacionais. 

Além do que, as sequelas deixadas pelo modelo econômico vigente, em termos de exclusão 

social e degradação ambiental são consequências categóricas da insustentabilidade dos 

projetos modernizadores desenvolvidos nesses países.  

Em contra partida a esse modelo linear de produção tem-se o conceito de tecnologias 

sociais, que busca integrar o conhecimento acadêmico com os demais tipos de conhecimento 

para o desenvolvimento de tecnologias que priorizem a sustentabilidade ambiental, a melhoria 

financeira e a ascensão social das populações que vivem em regiões onde condições básicas 

como acesso a água potável, alimento e moradia são precárias, provocando assim uma maior 

autonomia dessas comunidades. 

Os primeiros movimentos em torno do que hoje se chama, ‘tecnologia social’ nascem 

na Índia do final do século XIX. Com a popularização de uma roca de fiar (ferramenta 

utilizada para fabricação de tecidos), a população é acordada para a necessidade da 

autodeterminação e da renovação da indústria nativa, o que levou muitas pessoas a uma 

reflexão sobre o sistema de castas e as injustiças sociais vivenciadas pelas camadas mais 

baixas da pirâmide social. O desenvolvimento de tecnologias tradicionais nas aldeias era 

considerado uma estratégia de luta contra o domínio britânico, como retrata Gandhi em sua 

fala: “produção pelas massas, não produção em massa” (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 

2004). 

O economista alemão, Schumacher, estudando o tema designou o nome de tecnologia 

intermediária, como sendo uma “tecnologia de baixo custo de capital, pequena escala, 

simplicidade e respeito ao meio ambiente” sendo de uso mais adequado para os países pobres 

(DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004). 

As discussões iniciais sobre o assunto no Brasil surgem a partir da atuação do CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com a criação do 

Programa de Transferência de Tecnologias Apropriadas (PTTA) que funcionou de 1983 a 

1988 tendo retomadas suas atividades em 1993 com a mudança de nome para Programa de 

Apoio às Tecnologias Apropriadas (PTA) que durou até o ano de 2000. Esses programas 
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foram capazes de obter um banco de dados com cerca de 1.500 tecnologias apropriadas, de 

acesso rápido e de domínio público (ALBUQUERQUE, 2009. p. 15). 

Essas tecnologias foram inicialmente verificadas entre os setores de agropecuária, 

saneamento básico, saúde e alimentação, habitação, transporte, energia e educação. 

Atualmente no Brasil existe um grande acervo de tecnologias sociais disponíveis no portal da 

RTS – Rede de Tecnologias Sociais, além de outros recursos importantes que servem como 

suporte para a reaplicação das tecnologias em diversas localidades do país. Muitas 

organizações participam dessa rede, contribuindo com recursos financeiros, patrocinando 

vários empreendimentos solidários nas regiões escolhidas como prioritárias, em decorrência 

de suas maiores necessidades socioeconômicas. Mas, o que define um artefato ou ideia como 

uma tecnologia social? Para Sachs (2013), elas devem obedecer à equação seguinte: devem 

ser intensivas em conhecimento, intensivas em mão de obra, e ao mesmo tempo, poupadoras 

dos recursos naturais, criando oportunidades de trabalho decente. Além disso, essas 

tecnologias têm que ser de fácil aplicação e devem ter certo nível de produtividade, para 

assegurar uma remuneração digna, gerando autonomia da população local, sendo assim 

estabelecida, uma luta estrutural contra a pobreza. 

Optou-se nessa pesquisa por usar o conceito da Rede de Tecnologias Sociais (2009), 

onde a tecnologia social denominada também de tecnologia apropriada, “compreende 

produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, desenvolvidas em interação com a 

comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. Essas tecnologias 

tem o objetivo de criar e implantar soluções para problemas socioeconômicos em regiões 

economicamente fragilizadas, buscando a geração de trabalho e renda através da apropriação 

do potencial de cada localidade. 

Muitas delas nascem de ideias criadas pela própria sabedoria popular, outras pelo 

conhecimento científico e algumas vezes pelo envolvimento de ambas as partes conforme 

indicam Lassance e Pedreira (2003). São ideias simples que podem contribuir 

significativamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas, buscando garantir a inclusão 

social, a sustentabilidade ambiental e a independência financeira dessas populações.  

Têm-se alguns exemplos: o soro caseiro que consegue evitar a desidratação de pessoas 

ao redor do mundo somente com uma mistura simples de sal, açúcar e água em copo. A 

multimistura, composta basicamente de farelos de arroz, trigo, casca de ovo e folha de 

mandioca, consegue ajudar crianças desnutridas em várias localidades empobrecidas. O sabão 

ecológico fabricado a partir do óleo de cozinha descartado tem sido uma fonte de renda para 

muitas pessoas em diferentes regiões. Esses e outros exemplos fortalecem o conceito de que 
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as tecnologias sociais são mais apropriadas para um desenvolvimento socioeconômico 

sustentável.  

Para Lassance e Pedreira (2003), é imprescindível a compreensão de que as 

tecnologias sociais são estruturas de modelo flexível, podendo ser mais viável em 

determinado local do que em outro, assim, é totalmente normal que hajam adaptações por 

parte dos que trabalham diretamente com as tecnologias sociais, por isso se fala em 

reaplicação, e não em replicação, dessas tecnologias. Um único modelo poderá ser reaplicado 

em vários locais, com pequenas mudanças para adaptações de ambiente, mantendo-se a 

mesma ideia, enquanto outros são viáveis apenas em locais e públicos específicos.  

Uma tecnologia social não deve ser considerada o foco central do desenvolvimento 

onde a mesma é implementada. São os sujeitos que estarão interagindo com ela é que devem 

ser colocados como principais atores no desenrolar da mesma. Por isso, é importante perceber 

antes de tudo, os anseios, as práticas já realizadas e o conhecimento adquirido que compõem 

uma comunidade ou grupo de pessoas que irá interagir com a tecnologia. 

Quando não há o interesse em se aprofundar na cultura local, no modo como os 

indivíduos realizam costumeiramente suas atividades ou mesmo nas inovações criadas ali, 

tende-se a uma visão difusionista das tecnologias, em que os atores locais são percebidos 

apenas como receptores da tecnologia. Entretanto, como ressaltam Rozendo e Molina (2013) 

as inovações são resultado dos processos de interação social e o papel dos atores locais é 

importantíssimo, sendo eles sujeitos ativos na criação de inovações e no desenvolvimento das 

tecnologias sociais. Mas qual o papel que estes sujeitos assumem em uma proposta como o 

PAIS?  

 

Lógicas "Sebranianas" e lógicas da Agricultura Familiar: diálogos possíveis?  

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma 

entidade privada sem fins lucrativos que funciona desde 1972 e busca dar apoio técnico e de 

assessoria às pequenas e médias empresas do território nacional. Com o foco no estímulo ao 

empreendedorismo essa instituição coloca-se como um agente de capacitação e de promoção 

do desenvolvimento (SEBRAE, 2013). 

 O SEBRAE atua como instituição desde 1972, mas foi no começo dos anos 60 que 

tiveram início as ações voltadas para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas no 

Brasil, primeiramente através de programas de financiamentos criados por bancos como o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Quando criado, em 1972 

o hoje denominado SEBRAE se chamava CEBRAE - Centro Brasileiro de Assistência 
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Gerencial à Pequena Empresa. Somente em 1990 O Cebrae transforma-se em SEBRAE, pelo 

decreto 99.570, que complementa a Lei 8029, de 12 de abril, que desvinculava o Cebrae da 

administração pública, transformando-o em serviço social autônomo (SEBRAE, 2013).  

De acordo com documentos do próprio SEBRAE (2012 p. 16) ele tem como 

missão “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios 

e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional”. É interessante notar 

que, somente em um dos documentos analisados existe alguma menção ao desenvolvimento 

de atividades ou serviços para o meio rural. Apontando assim o lugar acessório ocupado pelo 

rural dentro das estratégias mais gerais desse órgão. Nem mesmo no documento que traça as 

metas e direcionamentos para os próximos anos há alguma referência ao trabalho no meio 

rural. 

Atualmente o SEBRAE atua com unidades em 26 estados e no Distrito Federal 

formando um sistema com aproximadamente 600 pontos de atendimento.  No Rio Grande do 

Norte o SEBRAE / RN foi originalmente denominado de NAE / RN – Núcleo de Assistência 

Empresarial do Rio Grande do Norte, constituído em 1973 por diversos órgãos e entidades 

governamentais e privadas. O principal objetivo elencado pelo SEBRAE/RN é o de 

“promover o desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, industriais, comerciais, 

agrícolas e de serviços, em seus aspectos tecnológicos, gerenciais e de recursos humanos, em 

consonância com as políticas nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento” contando 

atualmente com uma equipe de 135 funcionários. (SEBRAE, 2013). 

É na década de 90 que o SEBRAE-RN começa a intervir mais significativamente 

no campo, unindo-se com a EMATER para serviços voltados a negociação de dívidas do 

trabalhador rural. É nessa época também que o SEBRAE passa a participar da festa do boi, 

realizada todo ano no município de Parnamirim, próximo a Natal. A partir de 2005 ocorre a 

interação com o PAIS, o projeto que começou envolvendo 90 famílias e atualmente conta com 

um total 561 unidades implantadas, sendo uma unidade para cada família (SOUSA e ASSAF, 

2013). 

O setor responsável pela implementação do PAIS no SEBRAE é o setor do 

agronegócio. De acordo com publicação do próprio SEBRAE, este setor tem o objetivo de 

“priorizar o atendimento coletivo de empreendedores rurais, com enfoque na 

profissionalização da gestão das empresas cujas atividades se concentram no campo” 

(SEBRAE, 2013). Portanto, analisando os termos utilizados, o SEBRAE ainda tem se 

embasado no modo de produção do agronegócio e empresa agrícola. Mas, a ideia de 

empreendedorismo no meio rural nos remete às concepções de modernização da agricultura 
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debatida anteriormente e que trazem a visão de que quanto mais moderno for o campo mais 

bem sucedido ele será. 

Cabe então uma análise mais apurada sobre como essas ideias se chocam e se 

amalgamam por vezes às concepções de tecnologia social e agroecologia defendidas pelo 

PAIS, sem falar que trata-se de uma tecnologia voltada para o desenvolvimento da agricultura 

familiar e por isso devem ser levados em conta todos os aspectos envolvidos nesse segmento, 

aspectos estes relacionados também a forma como os agricultores são vistos pelo SEBRAE. 

Será que há um entendimento somente de difusão e repasse dos recursos ou os agricultores 

são encarados como cidadãos protagonistas de suas decisões e ações vinculadas ao projeto?  

Conforme visto anteriormente, a proposta do PAIS é fundamentada em conceitos 

como agroecologia, tecnologia social e sustentabilidade. Tem como objetivos primordiais 

estimular a agricultura orgânica, reduzir a dependência de insumos externos, apoiar o correto 

manejo dos recursos naturais, incentivar a diversificação da produção, e evitar o desperdício 

de alimento, água, energia e tempo do produtor (CARTILHA-PASSO-A-PASSO, 2009). Mas 

até que ponto essas referências informam as práticas dos agricultores e até que ponto estes 

preceitos são devidamente incorporados por agricultores e técnicos? É o que se verá mais 

adiante.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

                 

De acordo com o IDEMA (2008) Macaíba dista 14 km da capital, localizada entre os 

municípios de São Gonçalo e Ielmo Marinho ao Norte, Vera Cruz e São José de Mipibu ao 

Sul, Natal e Parnamirim à Leste e São Pedro e Bom Jesus à Oeste. Sua população é de 69.467 

habitantes, destes, 26.836 vivem em área rural, divididas em 32 comunidades rurais com 

aproximadamente 3.000 famílias de agricultores familiares, sete assentamentos cadastrados no 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), quatro pela SEARA 

(Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio a Reforma Agrária) e uma comunidade 

quilombola. O IDH do município é 0,665, sendo a média do estado de 0,711. Quanto ao 

clima, Macaíba apresenta clima tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa 

adiantando-se para o outono, com precipitação pluviométrica anual de 1.433,0 mm e 

temperaturas máximas anuais de 32,0 °C e mínima de 21,1 °C e período chuvoso de março a 

julho. 

Sua vegetação é composta basicamente de áreas de Manguezal e floresta 

Subcaducifólia, compostas de solo Podzólico Vermelho Amarelo Abrúptico Plinthico, 
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Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. Esses tipos de solo tem capacidade regular para 

lavouras, aptas para dois cultivos por ano, e culturas especiais de ciclo longo, tais como: 

algodão arbóreo, sisal, caju e coco. Estes solos são frequentemente usados para o cultivo de 

frutas como manga, banana, jaca, abacate, além de culturas de mandioca, sisal, milho, feijão e 

pastagens, recomendando-se, no entanto, adubações parceladas e irrigação no período seco. 

Esta região tem sido explorada com sistemas de manejo de baixo, médio e alto padrão 

tecnológico, as práticas agrícolas dependem tanto do trabalho braçal e da tração animal, com 

implementos agrícolas simples, como da motomecanização. 

De acordo com Rozendo (2011) Macaíba está localizada em uma região de mata-

atlântica com áreas de transição para o ecossistema da caatinga, e regime de chuvas bastante 

favorável. Possui áreas destinadas a extração de água mineral e consiste em uma das 

principais regiões de preservação do rio Jundiaí, importante fonte hídrica para a cidade de 

Natal. 

No território de Macaíba as atividades agrícolas são as principais fontes de gerações 

de renda para a população local. De acordo com o senso agropecuário de 2006, Macaíba 

possui cerca de 921 estabelecimentos agropecuários, abrangendo uma área de 28.544 

Hectares. Essas áreas são utilizadas para os mais diversos tipos de produção, como: lavouras 

permanentes e temporárias, cultivo de flores, criação de animais, produção de leite, entre 

outras (IBGE, 2006). 

Foram analisadas as possíveis dificuldades e benefícios trazidos pelo sistema PAIS, 

tendo como foco de estudo, os exemplares já implantados no município de Macaíba, região 

metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. Para isso, foram utilizadas técnicas de pesquisa 

de campo como entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados, onde agricultores e 

gestores envolvidos no sistema foram consultados.  

As localidades escolhidas foram: Traíras e Assentamento Margarida Alves para 

análise das possíveis causas de desistência dos agricultores pelo cultivo com o PAIS, e os 

assentamentos Quilombo dos Palmares II e Caracaxá para análise das questões que envolvem 

o desenvolvimento crescente dos trabalhos agrícolas através do PAIS nesses locais (Figura 1).  

Traíras é uma comunidade rural situada a Oeste do município de Macaíba a uma 

distância de cerca de 35 Km do centro urbano, com cerca de 900 habitantes e que de acordo 

com os próprios moradores existe há mais de cem anos. Com uma estrutura um pouco 

diferente dos assentamentos, Traíras possui ruas pavimentadas, escolas restaurantes, igrejas, 

mercadinhos e uma praça. 

O assentamento Margarida Alves está situado a uma distância de 4 Km da 

comunidade de Traíras e foi fundado em 2002 com 60 famílias, hoje são cerca de 80 famílias 
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residentes no assentamento. Todas as famílias residem em casas de alvenaria e assim como 

nos outros assentamentos cisternas de armazenamento da água das chuvas podem ser vistas na 

maioria das casas. Estas cisternas tem capacidade de armazenar até 16 mil litros de água e 

foram disponibilizadas para as famílias através da rede Articulação no Semiárido Brasileiro – 

ASA.  

O assentamento Quilombo dos Palmares II está a uma distância de 22 km da sede do 

município em Macaíba e dista cerca de 15 km da comunidade de Traíras. De acordo com 

Sousa (2013) os assentados passaram uma média de seis anos vivendo em acampamentos e 

em 2006 houve a desapropriação de uma área que pertencia a um único proprietário, através 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), foram assentadas 47 

famílias, hoje são 52. Ainda de acordo com Sousa (2013) as casas foram projetadas por uma 

equipe de professores de arquitetura da UFRN, sendo a área de cada residência em torno de 

180m² destinado especificamente à moradia e para criação de animais. “Além da área de 

residência, cada assentado recebeu um lote de terra, destinado à produção agrícola, 

denominada por eles de roçado” (SOUSA, 2013. p. 54). 

O assentamento Caracaxá fica a uma distância de aproximadamente 11 Km da sede 

municipal de Macaíba, e foi fundado em 2001. Os assentados não precisaram acampar, o 

processo de seleção dos agricultores se deu através do sindicato dos trabalhadores rurais e as 

60 famílias escolhidas residem lá até hoje. As residências foram construídas pelo INCRA e 

praticamente todos os agricultores possuem uma cisterna de armazenamento de água das 

chuvas em seus quintais. Existe em Caracaxá um grupo de mulheres que se reuniram com o 

objetivo inicial de plantarem uma horta sem o uso de produtos químicos, e como já existiam 2 

poços perfurados no território do assentamento, a horta começou a dar seus frutos em 2007. 

Portanto, quando o PAIS chegou em Caracaxá essas mulheres já cultivavam hortaliças 

orgânicas. 

Figura 1 – Mapa designatório das áreas em estudo 
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Fonte: Luzimar Pereira da Costa, 2013. 

 

 

METODOLOGIA GERAL  

Esta pesquisa, do ponto de vista do objetivo, se constitui uma pesquisa exploratória, 

pois, procurou uma maior familiarização com o problema, para torna-lo mais explícito, 

objetivando a construção de hipóteses. Seu planejamento foi flexível, de forma que 

possibilitou a consideração de variados aspectos relativos ao fenômeno em estudo (GIL, 

2002).  

Quanto a sua abordagem, a pesquisa se desenvolveu de forma qualitativa. De acordo 

com Neves (1996), a pesquisa qualitativa supõe um corte temporal-espacial de determinado 

fenômeno por parte do pesquisador. Segundo Chizzotti (2003) o termo qualitativo implica 

uma partilha com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa do pesquisador, 

para extrair desse convívio, significados visíveis e latentes, onde o mesmo interpreta e traduz 

esses significados em um texto.  

Como procedimentos técnicos para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas 

semiabertas aplicadas aos agricultores participantes do sistema PAIS e aos gestores dessa 

tecnologia. Sendo consultados todos os agricultores participantes do PAIS no município de 

Macaíba, ao todo foram 24 agricultores entrevistados, dezoito mulheres, uma com 19 anos, 

oito com idades entre 26 e 45 anos, sete com 46 a 55 anos e duas com mais de 56 anos de 

idade. Seis homens, três com idades entre 26 e 45 anos, e três com 46 a 55 anos. A maioria 
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tem o ensino fundamental incompleto, todos agricultores familiares com uma renda familiar 

de um salário mínimo por mês ou pouco mais que isso. Os principais gestores participantes do 

processo de reaplicação da tecnologia social PAIS também foram consultados, sendo eles, o 

secretário da agricultura do município de Macaíba, a coordenadora do projeto do PAIS no RN 

e o técnico agrícola responsável pela assistência técnica aos produtores que receberam as 

unidades do PAIS. 

O procedimento metodológico usado para a análise dos dados escolhido é bastante 

utilizado para este tipo de pesquisa, onde os indivíduos são coparticipantes da pesquisa, pois é 

através de suas definições e opiniões que o pesquisador pode verificar as variáveis do assunto 

em destaque e, com isso interpretar os dados obtidos. Trata-se do método comparativo que, 

segundo Schneider e Schmitt (1998) é importante para se perceber deslocamentos e 

mudanças, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças nos 

acontecimentos estudados, sendo eles direcionados a um evento singular ou voltados para 

uma pesquisa que envolva uma série de casos previamente escolhidos.  

De acordo com Hantrais, (1995), a abordagem comparativa para o estudo da 

sociedade tem uma longa tradição que remonta à Grécia Antiga. Desde o século XIX, 

filósofos, antropólogos, cientistas políticos e sociólogos usam comparações interculturais para 

atingir vários objetivos. Esse método de acordo com Gil (1989, p.35) “procede pela 

investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre eles”. 

Segundo Schneider e Schmitt (1998), alguns pesquisadores têm dificuldade em 

aplicar o método experimental nas pesquisas de cunho social, pois, não há como reproduzir o 

social em um ambiente de laboratório, os fenômenos estudados, faz do método comparativo 

um requisito fundamental em termos de objetividade científica. É ele “que nos permite 

romper com a singularidade dos eventos, formulando leis capazes de explicar o social”.  

Foram realizadas comparações sincrônicas com variáveis heterogêneas entre as 

comunidades rurais. Aplicou-se as mesmas perguntas, ou perguntas similares aos agricultores 

em ambas as situações. Obtendo-se as respostas foi possível a comparação das mesmas, 

buscando diferenças ou semelhanças nas conjunturas das localidades envolvidas. 
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RESUMO 

 

O PAIS é uma tecnologia social criada para desenvolver a agricultura familiar por meio de 

padrões agroecológicos, integrando em um mesmo sistema a criação de animais e produção 

de hortaliças, frutas, cereais e adubação por compostagem. Agricultores em diversas regiões 

do país têm recebido unidades do PAIS através da iniciativa do SEBRAE, Fundação Banco 

do Brasil e o Ministério da Integração Nacional. Apesar da propagação desta tecnologia há 

uma grande disparidade em relação ao desempenho desse sistema entre as unidades 

implantadas. O presente artigo faz uma análise dos principais fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da tecnologia social PAIS, tendo por base, estudos realizados em 24 

unidades no município de Macaíba, região metropolitana de Natal, RN, distribuídas em quatro 

comunidades Através do método comparativo foi possível observar que duas comunidades 

houve desistência da produção pelo PAIS e em outras duas há uma produção crescente de 

alimentos através desse sistema. Os resultados demonstram que, os fatores que mais 

influenciaram na desistência ou permanência dos agricultores na produção com o PAIS foram 

aspectos relacionadas ao nível de organização comunitária, pois as comunidades onde os 

agricultores tinham uma maior entrosamento social foram as que conseguiram continuar com 

a manutenção das unidades do PAIS, por outro lado, nas comunidades onde houveram 

desistências foi notado um menor grau de coesão social entre eles. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar. Agroecologia. PAIS. Tecnologia social. 

Sustentabilidade.  

 

 

ABSTRACT 

The PAIS is a technology created to develop social family agriculture through agroecological 

patterns, integrating in a single system the production of animals, vegetables, fruits, cereals 

and organic fertilizer. Farmers in various regions of the country have received units PAIS 

through the initiative of SEBRAE, Foundation Bank of Brazil and the Ministry of National 

Integration. However, there is an impasse that has been observed over time: the fact that there 

is a great disparity in the performance of the system between the units deployed. This article 

aims to analyze the main factors that contribute to the development of social technology 
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PAIS, based on studies performed in units already deployed in the city of Macaíba 

metropolitan region of Natal, RN. Through the comparative method was possible to observe 

some differences and similarities between the situations analyzed, where two of them are 

communities where there was discontinuance of production by PAIS and the other two are 

settlements where there is an increasing food production through the same system. The results 

show that the factors that most influenced the withdrawal or farmers remain in production 

with PAIS were aspects related to the level of community organization, as in the communities 

where farmers had greater social rapport were able to continue with the maintenance of PAIS 

units, on the other hand, in communities where there were dropouts noted a lower level of 

social cohesion among them. 

 

KEYWORDS: Family farming. Agroecology. PAIS. Social technology. Sustainability  

 

Introdução 

  

As tecnologias sociais denominadas também de tecnologias apropriadas, “compreende 

produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, desenvolvidas em interação com a 

comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social” (REDE DE 

TECNOLOGIAS SOCIAIS, 2009). Essas tecnologias tem o objetivo de criar e implantar 

soluções para problemas socioeconômicos em regiões economicamente fragilizadas, buscando 

a geração de trabalho e renda através da apropriação do potencial de cada localidade. 

Mas, o que define um artefato ou ideia como uma tecnologia social? para Sachs 

(2013), elas devem obedecer à equação seguinte: devem ser intensivas em conhecimento, 

intensivas em mão de obra, e ao mesmo tempo, poupadoras dos recursos naturais, criando 

oportunidades de trabalho decente. Além disso, essas tecnologias tem que ser de fácil 

aplicação e devem resultar em certo nível de produtividade para assegurar uma remuneração 

digna, gerando autonomia da população local, sendo assim estabelecida, uma luta estrutural 

contra a pobreza. 

A tecnologia social em estudo, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável-

PAIS, foi criada pelo agrônomo senegalês Aly Ndiaye, que em meados dos anos 1990 veio 

estudar no Brasil e construiu pela primeira vez uma unidade do PAIS em 1999, na região 

serrana de Petrópolis (RJ), juntamente com uma família de produtores rurais (SOUZA, 2007). 

Segundo a Cartilha Passo-a-passo do PAIS (2009) esse sistema atua como uma tecnologia 

social que pretende garantir a preservação ambiental, a melhoria na renda dos trabalhadores 

rurais, a diversificação de alimentos na mesa das famílias a partir de fundamentos da 

agroecologia. 

Segundo Altiere (2004, p. 23) a agroecologia é “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”. O mesmo autor 
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ressalta que é necessário incorporar as estratégias trazidas pela agroecologia para haver uma 

maior valorização da agricultura camponesa, no sentido de torná-la mais sustentável e 

produtiva, objetivando a promoção de uma melhor qualidade de vida para os agricultores que 

produzem em pequenas e médias propriedades. 

O PAIS tem seus fundamentos assentados nesses conceitos e, consiste em um 

sistema de produção aplicado em pequenas propriedades de agricultores, onde planta-se uma 

horta orgânica em formato de mandala e no centro desta horta instala-se um galinheiro 

contendo dez galinhas e um galo, ao redor da horta faz-se o plantio de diversas culturas como 

fruteiras, leguminosas e cereais. A irrigação é realizada por sistema de gotejamento e, em 

alguns locais, a energia usada vem de uma placa solar. O adubo utilizado é produzido a partir 

dos dejetos das galinhas e resíduos da própria plantação através da compostagem (Figura 1), 

(MDS, 2012). 

FIGURA 1 – Unidade do PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Banco do Brasil, 2010. 

 

O uso de tecnologias sociais para o desenvolvimento da agricultura familiar tem 

recebido elogios por parte da comunidade internacional. Notícias publicadas pela FAO - 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (2013) revelam essas 

tecnologias têm servido para o combate à fome e fortalecimento das comunidades rurais. 

Existem hoje no Brasil, cerca de dez mil unidades já implantadas através dessa 

parceria entre Banco do Brasil, SEBRAE e Ministério da Integração Nacional. Estão previstos 

para os próximos anos, um investimento de 30 milhões de reais para implantação de 4,5 mil 

novas unidades e restauração de 1,5 mil já existentes (EMEDIATO, 2012). Segundo a 

coordenação do SEBRAE. No Rio Grande do Norte, esse sistema tem envolvido diversas 

famílias de agricultores, abrangendo também a região metropolitana de Natal, são 562 
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famílias participantes no RN, destas, 24 residem no município de Macaíba, área de estudo da 

pesquisa. 

Apesar da disseminação desta tecnologia no território potiguar, há uma grande 

disparidade em relação ao desempenho desse sistema, pois em algumas localidades essa 

tecnologia social consegue ser implementada como previsto, com expansão da produção e 

crescimento do número de agricultores envolvidos, já em outras áreas ocorre o contrário, os 

produtores não conseguem manter um padrão de produção e consequentemente não alcançam 

a manutenção do sistema. 

Neste estudo, parte-se da hipótese que fatores como a fragilidade na organização 

comunitária, falta de apoio institucional, pouca experiência com o mercado consumidor, 

ocorrências de problemas estruturais entre outras, podem estar influenciando no 

desmantelamento deste projeto.  

Assim, objetivou-se responder: quais fatores permitem a continuidade ou ruptura no 

desenvolvimento dessa tecnologia social? Que efeitos são gerados no modo de vida da família 

que recebe essa tecnologia?   

Utilizando o método comparativo, o presente artigo tem como objetivo entender 

como essa mesma tecnologia aplicada em lugares diferentes pode gerar resultados distintos, 

avaliando as possíveis causas das disparidades no desenvolvimento das 24 unidades 

implantadas no município de Macaíba-RN. 

 

Material e métodos 

 

Caracterização da área de estudo 

 

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte – IDEMA (2008) Macaíba dista 14 km de Natal, capital do Estado. Sua 

população é de 69.467 habitantes, destes, 26.836 vivem em área rural, divididas em 32 

comunidades rurais com aproximadamente 3.000 famílias de agricultores familiares, sete 

assentamentos cadastrados no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), quatro pela SEARA (Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio a 

Reforma Agrária) e uma comunidade quilombola. O IDH do município é 0,665, sendo a 

média do estado de 0,711. Quanto ao clima, Macaíba apresenta clima tropical chuvoso com 

verão seco e estação chuvosa adiantando-se para o outono, com precipitação pluviométrica 

anual de 1.433,0 mm e temperaturas máximas anuais de 32,0 °C e mínima de 21,1 °C e 

período chuvoso de março a julho. 
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Segundo Rozendo (2011) Macaíba está localizada em uma região de mata-atlântica 

com áreas de transição para o ecossistema da caatinga, e regime de chuvas bastante favorável 

para a agricultura. Possui áreas destinadas a extração de água mineral e consiste em uma das 

principais regiões de preservação do rio Jundiaí, importante fonte hídrica para a cidade de 

Natal. 

No território de Macaíba as atividades agrícolas são as principais fontes de gerações 

de renda para a população local. De acordo com o censo agropecuário de 2006, Macaíba 

possui cerca de 921 estabelecimentos agropecuários, abrangendo uma área de 28.544 

hectares. Essas áreas são utilizadas para os mais diversos tipos de produção, como: lavouras 

permanentes e temporárias, cultivo de flores, criação de animais, produção de leite, entre 

outras (IBGE, 2006). 

Foram escolhidas as quatro comunidades participantes do PAIS em Macaíba, são 

elas: Traíras, com duas unidades do PAIS e Assentamento Margarida Alves com quatro, estas 

foram as duas comunidades onde houve desistência pelos agricultores. Os assentamentos 

Quilombo dos Palmares II e Caracaxá com nove famílias participantes em cada um deles, ou 

seja, nove unidades do PAIS em cada assentamento são os locais onde o PAIS continua em 

funcionamento (Figura 2). 

Figura 2 – Mapa designatório das comunidades em estudo. 

 

 

Fonte: Luzimar Pereira da Costa, 2013. 

 

Traíras é uma comunidade rural situada a Oeste do município de Macaíba a uma 

distância de 35 Km do centro urbano, com cerca de 900 habitantes e que de acordo com os 

próprios moradores existe há mais de 100 anos. Com uma estrutura um pouco diferente dos 
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assentamentos, Traíras possui ruas pavimentadas, escolas restaurantes, igrejas, mercadinhos e 

uma praça. Seus moradores trabalham principalmente com a agricultura e pecuária de animais 

de pequeno porte como galinha, cabras e ovelhas, exercendo também atividades ligadas ao 

comercio local como a venda dos produtos advindos da agricultura. 

O assentamento Margarida Alves está situado a uma distância de 4 Km da 

comunidade de Traíras e foi fundado em 2002 com 60 famílias, hoje são cerca de 80 famílias 

residentes no assentamento. Todas as famílias moram em residências próprias construídas 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. “Além da área de 

residência, cada assentado recebeu um lote de terra, destinado à produção agrícola, 

denominada por eles de roçado” (SOUSA, 2013. p. 54).  

O assentamento Quilombo dos Palmares II está a uma distância de 22 km da sede do 

município em Macaíba e dista cerca de 15 km da comunidade de Traíras. De acordo com 

Sousa (2013) os assentados passaram uma média de seis anos vivendo em acampamentos e 

em 2006 houve a desapropriação de uma área que pertencia a um único proprietário, através 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), foram assentadas 47 

famílias, hoje são 52. Também possuem o lote de terras destinados as plantações agrícolas.  

O assentamento Caracaxá fica a uma distância de aproximadamente 11 Km da sede 

municipal de Macaíba, e foi fundado em 2001. Os assentados não precisaram acampar, o 

processo de seleção dos agricultores se deu através do sindicato dos trabalhadores rurais e as 

60 famílias escolhidas residem lá até hoje. As residências foram construídas pelo INCRA e 

todas as famílias também tiveram direito a territórios próprios para a plantação do roçado. 

Existe em Caracaxá um grupo de mulheres que se reuniram com o objetivo inicial de 

plantarem uma horta sem o uso de produtos químicos, e como já existiam dois poços 

perfurados no território do assentamento, a horta começou a dar seus frutos em 2007, 

portanto, quando o PAIS foi implantado em Caracaxá elas já cultivavam hortaliças orgânicas.  

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa de campo 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores do PAIS, sendo eles, 

o Secretário da Agricultura do município de Macaíba, a coordenadora do projeto do PAIS no 

RN vinculada ao SEBRAE e o técnico agrícola responsável pela assistência técnica aos 

agricultores que receberam as unidades do PAIS. Aplicou-se questionários com todos os 

agricultores envolvidos diretamente com o PAIS no município de Macaíba. 

Foram consultados ao todo 24 agricultores, sendo dezoito mulheres e seis homens. A 

média de idade entre as mulheres consta de 26 até 56 anos, todas donas de casa nove delas 
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com ensino fundamental incompleto, duas analfabetas, e as outras sete com ensino 

fundamental ou médio completos.  

A escolaridade entre eles os homens também é baixa, cinco deles tem apenas o 

ensino fundamental incompleto e um deles com o ensino médio completo. Todos os 

entrevistados declararam manter uma renda familiar de até um salário mínimo por mês ou 

pouco mais que isso, e essa renda é gerada pelo trabalho com a agricultura e complementada 

com auxílios do governo como bolsa família.  

O procedimento metodológico usado para a análise dos dados foi o método 

comparativo que, segundo Schneider e Schmitt (1998) é importante para se perceber 

deslocamentos e mudanças, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e 

diferenças nos acontecimentos estudados, sendo eles direcionados a um evento singular ou 

voltados para uma pesquisa que envolva uma série de casos previamente escolhidos.  

Foram realizadas comparações sincrônicas com uso de variáveis heterogêneas 

envolvendo fatores físicos, organizacionais, comerciais entre outros observados nas 

comunidades rurais em análise. Dentre as variáveis físicas foram analisadas: acesso a água 

nos períodos de estiagem, situação do terreno e influência do clima; nas variáveis comerciais: 

a participação dos agricultores em feiras, inserção em mercados institucionais e negócios na 

comunidade; entre as variáveis organizacionais:  verificou-se nível de coesão, formas de 

atuação das lideranças e o tempo de implantação das unidades. Outras variáveis também 

foram analisadas como: acesso à assistência técnica, participação nas capacitações oferecidas 

pelo SEBRAE, manutenção do material das unidades, quantidade de agricultores beneficiários 

do bolsa família e possíveis adaptações estruturais feitas pelos agricultores 

Aplicaram-se as mesmas perguntas, ou perguntas similares aos agricultores em 

ambas as situações, tanto aos desistentes quanto aos que ainda participam ativamente do 

projeto. Obtendo-se as respostas foi possível a comparação das mesmas, buscando diferenças 

ou semelhanças das localidades envolvidas. 

  

Resultados e discussão 

 

De acordo com a coordenação do SEBRAE, em 2006 foi lançado o projeto intitulado 

‘Unidade Familiar de Produção Agroecológica Sustentável’, esse projeto visava implantar as 

primeiras unidades do PAIS no Rio Grande do Norte. Com a intenção de verificar seu 

desempenho na região, foram instaladas 90 unidades, todas no Vale do Assú. Desde então 

vem sendo instaladas outras unidades em diversas localidades do Estado. Na região 
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metropolitana de Natal as primeiras unidades chegaram no ano de 2008 e esse processo durou 

até o final do de 2011, totalizando 100 unidades implantadas num período de três anos.  

O processo de implementação do PAIS no RN envolveu a escolha das comunidades 

por meio de visitas às residências dos agricultores, com o propósito de esclarecer os objetivos 

do projeto buscando perceber o grau de interesse dos mesmos. Em seguida os agricultores 

passaram por um curso de formação, ocasião em que foram esclarecidos sobre os conceitos 

que fundamentam a experiência. Só então foram disponibilizados os kits do material para 

montagem das unidades. Segundo técnicos do SEBRAE os critérios para determinar em quais 

comunidades seriam desenvolvidas as atividades com o PAIS foram: disponibilidade de água, 

energia elétrica, tipo de solo, um terreno disponível (próprio ou cedido pela prefeitura) e 

interesse dos agricultores na proposta. Para tanto foram feitas reuniões com os responsáveis 

vinculados à agricultura no município, geralmente o secretário de agricultura ou outras 

pessoas ligadas aos órgãos capazes de fornecer os dados necessários ao SEBRAE. 

Depois das verificações e reuniões, escolha das comunidades, realização de visitas, 

fase de capacitações e entrega dos kits contendo o material para montagem das unidades, os 

agricultores passaram a receber as visitas do técnico do SEBRAE por pelo menos duas vezes 

ao mês durante um período de dois anos e meio. 

A despeito dos agricultores terem relatado que em nenhuma das fases houve 

qualquer tipo de contratempo, foram detectados dois fatos consideráveis: o primeiro foi a 

alegação de um dos agricultores quanto a impossibilidade de sua presença nas palestras em 

virtude de estar trabalhando em um período coincidente, porém isso não foi razão de impedi-

lo de ter acesso ao conhecimento oferecido nessas capacitações, dado que, os agricultores 

vizinhos repassaram-lhe o que aprenderam nesses eventos. O segundo caso diz respeito ao 

recebimento do kit, pois houve reclamações por parte de alguns agricultores em razão da 

demora na entrega. Além disso as aves previstas no projeto nunca foram disponibilizadas.  

A fase de capacitação foi lembrada com bastante entusiasmo por parte dos 

agricultores que faziam questão de citar as localidades que eles haviam visitado para aprender 

sobre o PAIS. Estes momentos foram relatados de forma unânime pelos agricultores como 

proveitos. Os mesmos se mostraram satisfeitos com os cursos e oficinas ministradas através 

do SEBRAE, que trouxeram em suas pautas temas como agroecologia, associativismo e 

cooperativismo e desenvolvimento sustentável, entre outros. Por outro lado, as reclamações 

feitas acerca da demora e falta de material na chegada dos kits do PAIS demonstraram ter 

havido falhas nesse procedimento. 

 

Particularidades e apropriações 



44 

 

 

Uma das primeiras constatações foi o fato de que, nenhum dos agricultores manteve 

o local destinado ao galinheiro funcionando no formato original do PAIS, e alguns deles 

nunca chegaram a ativar esses espaços. Entretanto, a não disponibilização das aves por parte 

do SEBRAE não se constituiu em fator decisivo de impedimento para a criação desses 

animais nos moldes do projeto original. O único motivo, segundo todos eles é o perigo de 

roubo das galinhas. Como o galinheiro fica situado no meio da horta, um pouco distante das 

residências, permite que o acesso dos ladrões às galinhas não seja percebido pelos donos, 

favorecendo assim os constantes furtos. Alguns construíram o galinheiro em outro local mais 

próximo a residência e outros optaram em não criar esses animais mantendo somente a 

produção de hortaliças. Isso demonstra que, a tecnologia tem sido adaptada pelos produtores 

de acordo com a realidade da cada uma dessas famílias.  

Outra característica modificada pelos produtores foi o formato circular dos canteiros. 

Nove, dos vinte e quatro agricultores decidiram plantar a horta no formato convencional, ou 

seja, em canteiros retangulares, isso porque de acordo com os que fizeram essa adaptação, 

quando se muda as unidades de lugar, e alguns precisaram fazer isso, fica difícil manter o 

formato circular em terrenos menores, segundo eles, nesses casos, os espaços pequenos são 

melhor aproveitados quando os canteiros são retangulares.  

Também foram feitas mudanças no sistema de irrigação. A maioria dos agricultores 

entrevistados revelou ter preferência pelo sistema de irrigação por aspersão e alguns deles já 

trocaram a irrigação através do gotejamento por mecanismos de aspersão. Outros preferiram 

continuar com o gotejamento em virtude da economia de água gerada por este sistema. 

Entretanto a maioria continuou irrigando parte da plantação através do gotejamento e as 

demais por meio de regadores manuais ou mecanismos de aspersão. 

Essas adaptações são totalmente aceitáveis e estão dentro do que o conceito de 

tecnologia social estabelece como parte da reaplicação de tecnologias. Diferente de outros 

tipos de tecnologias, criadas para serem usadas da mesma forma em todos os locais, as 

tecnologias sociais não objetivam um padrão de uso. De acordo com Barros (2009) reaplicar é 

uma ação aberta ao novo. Esta ideia de reaplicação está baseada na certeza de que, quando 

uma solução for implementada em locais diferentes daquele em que foi desenvolvida, a 

tecnologia social será adaptada à nova realidade e serão agregados novos valores e 

significados sobre a mesma. 

Para Lassance e Pedreira (2003) é imprescindível a compreensão de que as tecnologias 

sociais são estruturas de modelo flexível, podendo ser mais viável em determinado local do 

que em outro, assim, é totalmente normal que hajam adequações por parte dos que trabalham 
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diretamente com as tecnologias sociais, por isso se fala em reaplicação, e não em replicação, 

dessas tecnologias. Um único modelo de tecnologia social poderá ser reaplicado em vários 

locais, com pequenas mudanças para adaptações de ambiente, mantendo-se a mesma ideia, 

enquanto outras tecnologias são viáveis apenas em locais e públicos específicos.  

Uma tecnologia social não deve ser considerada o foco central do desenvolvimento 

onde a mesma é implementada. São os sujeitos que estarão interagindo com ela que devem ser 

colocados como protagonistas no desenrolar da mesma. Por isso é importante perceber antes 

de tudo, os anseios, as práticas já realizadas e o conhecimento adquirido que compõem uma 

comunidade ou grupo de pessoas que irá interagir com a tecnologia social. 

Quando não há o interesse em se aprofundar na cultura local, no modo como os 

indivíduos realizam costumeiramente suas atividades, ou mesmo nas inovações criadas ali, 

tende-se a uma visão difusionista das tecnologias, em que os atores locais são percebidos 

apenas como receptores da tecnologia. Entretanto, como ressaltam Rozendo e Molina (2013) 

as inovações são resultado dos processos de interação social e o papel dos atores locais é 

importantíssimo, sendo eles sujeitos ativos na criação de inovações e no desenvolvimento das 

tecnologias sociais. 

Uma das características que continuou se mantendo foi o cultivo das hortaliças de 

forma orgânica. De todos os agricultores entrevistados nenhum falou em modificar isso. 

Todos eles concordaram que plantar organicamente é a melhor forma de plantar, inclusive 

demostrando reprovação pela forma convencional de cultivo. Isso fica claro na fala de um dos 

agricultores que afirmaram não usar agrotóxicos na horta porque “a verdura fica doente por 

causa do veneno e as pessoas que comem também”. Este resultado pode ter sido alcançado em 

decorrência das explicações e incentivos por parte dos gestores do projeto em deixar claro os 

princípios que o PAIS traz como essenciais para uma produção agroecológica e os malefícios 

que uma produção no modelo convencional pode gerar na vida dos que a praticam. 

Quando perguntado sobre possíveis problemas com pragas, grande parte dos 

agricultores revelou que vez por outra ocorrem ataques de pragas em algumas culturas como 

tomate, coentro e alface. Entretanto eles afirmaram que preferem perder algum cultivo a ter 

que aplicar pesticidas industriais na plantação, pois sabem dos riscos que estas substâncias 

podem causar à saúde. Além disso, eles se disseram muito satisfeitos quando os clientes 

reconhecem as diferenças que há em seus produtos que, por serem orgânicos são mais 

saudáveis e duram mais tempo na geladeira.  

Esta certeza que os agricultores envolvidos com o PAIS demonstraram sobre os 

perigos que podem ser causados pelo uso de agrotóxico, é confirmado por eles próprios, como 

sendo fruto do contato com os conceitos de agroecologia desenvolvidos pelo PAIS. Aos 



46 

 

poucos pode-se considerar os benefícios trazidos por este novo paradigma na agricultura, com 

ênfase no desenvolvimento saudável da produção. Alguns agricultores familiares ao longo das 

últimas décadas, se viram forçados a aderir as práticas da agricultura convencional inclusive 

se utilizando de produtos sintéticos prejudiciais à saúde dos mesmos, como é o caso de muitos 

agrotóxicos comercializados no Brasil. 

Raquel Carson (1969, p.26) alertou que esses elementos “possuem poder imenso não 

somente de envenenar, mas também de penetrar nos processos mais íntimos e vitais do 

organismo, modificando-os em sentido sinistro e com frequência, em sentido mortal”. Com 

efeito, esses agrotóxicos não são prejudiciais apenas quando em contato direto com os seres 

humanos e animais, mas também se tornam um perigo quando são ingeridos, em virtude de 

sua própria composição química considerada nociva. 

A utilização desses produtos tem trazido resultados danosos à saúde dos agricultores 

e a sua relação com o meio natural. Como exemplo disto tem-se o estudo efetuado em uma 

comunidade agrícola de Nova Friburgo - RJ, onde foram feitas análises clínicas em amostras 

sanguíneas de 101 trabalhadores rurais cujas atividades são corriqueiramente ligadas à 

exposição dos agrotóxicos, como também uma análise ambiental na região da microbacia do 

Córrego de São Lourenço e outras análises para verificação de possíveis sintomas ou doenças 

em moradores adultos e crianças da mesma comunidade. Na investigação clínica dos 

moradores obteve-se um diagnóstico que retratou altos índices de contaminação pelo uso de 

agrotóxicos, entre os trabalhadores ocorreram casos de intoxicação e na biota local pôde-se 

observar uma diminuição na diversidade de animais (MOREIRA et al., 2002). 

Gliessman (2009, p.42) ressalta que “todas as práticas da agricultura convencional 

tendem a comprometer a produtividade futura em favor da alta produtividade no presente”, 

ficando a cargo do tempo a comprovação da insustentabilidade desse modelo entre os países 

que adotaram em larga escala as práticas da revolução verde.  

Por outro lado, a agricultura familiar estando baseada nos princípios da agroecologia 

é capaz de provocar diversos efeitos positivos nos processos produtivos e na vida do produtor, 

como a conservação de energia e de recursos, a qualidade do ambiente, a saúde pública e o 

desenvolvimento socioeconômico justo, promovendo para o agricultor um aumento na 

geração de renda, maior produtividade e melhores condições de vida (ALTIERI, 2004).  

Em relação a possíveis mudanças na vida dos agricultores entrevistados, todos 

afirmaram que houve uma mudança para melhor, com o aumento na renda familiar e melhora 

na alimentação. Alguns relataram que antes do PAIS passavam por privações severas por falta 

de alimentos, “a vida da gente mudou muito depois do PAIS porque antes as condições eram 

precárias, as vezes a gente tinha o que comer no almoço e na janta faltava e hoje tem o que 
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comer sempre”. Uma outra agricultora explicou que sua família também passava por grandes 

dificuldades antes da chegada do PAIS e agora isso mudou, eles não tem mais privações de 

falta de alimentos e conseguiram pagar um curso para a filha em decorrência do aumento de 

renda na família através do cultivo com o PAIS. 

Outros pensavam em ir embora para buscar melhores oportunidades nas cidades. 

Depois da chegada do PAIS, estes, desistiram da ideia de sair do assentamento e mostraram-

se decididos a aumentar a produção para abarcarem um maior espaço no mercado. Também se 

disseram satisfeitos em poder plantar e colher alimentos saudáveis para o consumo próprio, o 

que ajuda nas despesas da família, já que esses alimentos não precisarão ser comprados. 

Portanto fica claro o impacto que essa tecnologia social tem gerado na vida dos agricultores 

que a recebem e conseguem continuar com o projeto. Mesmo com mudanças no seu formato 

original, o PAIS tem se mostrado como um instrumento de transformação social para as 

famílias que conseguiram se apropriar dessa tecnologia. Até os que não produzem mais 

através do PAIS falaram dos benefícios trazidos por ele e lamentaram o fato de não poderem 

mais cultivar sua plantação por meio do PAIS.  

Como ressaltado por Canuto (1998) 

 

A aplicação dos fundamentos da ciência ecológica se mostram 

revolucionários do ponto de vista social. Sistemas ecologicamente 

degradados reforçam o ciclo da pobreza mas a ecologia pode ser o elemento 

chave para reverter tal ciclo, provocando um ponto de inflexão nos 

comportamentos, práticas e resultados (CANUTO, 1998, p. 36) 

 

Quanto à desistência dos agricultores, todos os entrevistados citaram a problemática 

da falta ou diminuição da água no período da estiagem como fator que interfere 

significativamente na manutenção das unidades.  Foi possível verificar que, entre as 

comunidades rurais que continuam a produção através do PAIS existe o abastecimento de 

água continuo por meio de poços artesianos, mesmo havendo uma diminuição no nível de 

água dos poços nos períodos mais secos conforme visualização do (Quadro 1) os mesmos 

ainda conseguem manter um nível regular de água sendo possível a irrigação durante todo o 

ano. Essa continuidade no abastecimento de água possibilita a manutenção da horta. De todos 

os agricultores que deixaram de produzir com o PAIS somente um deles não ligou o problema 

da falta de água com a escolha de desistir, todos os outros fizeram a mesma reivindicação de 

que necessitam de soluções para o período de estiagem e que, se não fosse por isso estariam 

ainda com suas unidades em funcionamento, entretanto não foi percebido nenhum sinal de um 

envolvimento mais prático desses agricultores na busca das soluções para este problema. 
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Alguns agricultores no assentamento Margarida Alves e na comunidade de Traíras 

afirmaram que precisavam pagar o serviço público de abastecimento de água para poderem 

continuar a irrigação principalmente da horta e isso gerava despesas altas, os que não podiam 

pagar precisavam interromper a plantação. Outra queixa é em relação à qualidade dessa água, 

pois, de acordo com os agricultores a água fornecida pelo serviço público contém quantidades 

elevadas de cloro e por isso não é boa para a irrigação da horta. 

Organizações como o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio 

Grande do Norte - EMATER, têm integrado variadas tecnologias sociais que têm sido usadas 

juntamente com o PAIS no objetivo de minimizar esse problema da falta de água, como 

barragens subterrâneas, renques, barramentos assoreadores, cacimbões, entre outras 

(EMATER, 2013). 

Em todas as comunidades estudadas foi verificado que a maior parte dos agricultores 

possui em seus quintais uma cisterna com capacidade de armazenamento de 16 mil litros de 

água das chuvas, porém a escassez de água é tão severa no período da seca que essa água só é 

suficiente para ser usada no consumo doméstico. Portanto essa é uma tecnologia que auxilia 

as famílias nesses períodos mais críticos, porém, ainda é necessária a interação com outras 

tecnologias capazes de trazer uma maior abundância de água, suficiente também para a 

irrigação das plantações, como no caso das tecnologias sociais implementadas pela EMATER. 

 

Quadro 1 - comparativo das variáveis físicas nas comunidades. 

 

Comunidade 

                                                           

 

 

 

           

variáveis         

Físicas 

 

Situação do terreno Influência do clima Acesso a água 

nos períodos de 

estiagem 

       

Quilombo 

Continuam com 

água suficiente 

para irrigação das 

unidades. 

As unidades ficam 

localizadas nos quintais 

das casas 

Conseguem um bom 

rendimento tanto no período 

de seca quanto no período 

chuvoso. 

       

Caracaxá 

Continuam com 

água suficiente 

para irrigação das 

unidades. 

Todas as unidades 

localizam-se em uma área 

coletivo do assentamento. 

Conseguem um bom 

rendimento tanto no período 

de seca quanto no período 

chuvoso. 

       

Margarida 

Alves 

Falta água para 

irrigação das 

unidades nos 

períodos de seca. 

As unidades ficam 

localizadas nos quintais 

das casas 

Sofrem com escassez de água 

durante a época de estiagem 

mas no período chuvoso 

conseguem um bom 

rendimento 
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Traíras 

Falta água para 

irrigação das 

unidades nos 

períodos de seca. 

Uma das unidades fica 

localizada no quintal da 

família e a outra a outra 

família reside a mais de 1 

km da unidade. 

Sofrem com escassez de água 

durante a época de estiagem e 

durante o período chuvoso os 

terrenos ficam alagados. 

 

Com relação aos tipos de alimentos cultivados, todos afirmaram plantar uma lista de 

hortaliças contendo principalmente coentro, alface, tomate cereja, hortelã, quiabo, maxixe, 

couve, cebolinha entre outras. De acordo com os entrevistados todas as hortaliças têm boa 

aceitação por parte dos clientes, mas as que são mais facilmente vendidas são o coentro, a 

alface e o tomate-cereja. 

Quando perguntados sobre a questão da comercialização, todos os agricultores 

entrevistados falaram da importância da feira agroecológica que havia no centro de Macaíba, 

onde eles vendiam seus produtos toda semana. De acordo com Sousa (2013) nem sempre os 

agricultores conseguiam vender tudo o que levavam, pois os alimentos produzidos através do 

PAIS são orgânicos e por isso eram vendidos com preços mais elevados que os demais, 

fazendo com que os agricultores voltassem para casa com algumas sobras, mesmo assim 

todos eles lamentaram o fato da feira ter sido cancelada. 

Há uma só opinião sobre o cancelamento da feira agroecológica, tanto os agricultores 

que ainda trabalham com o PAIS quanto os que desistiram lamentaram o ocorrido, pois essa 

feira ajudava no escoamento da produção e era considerada um mercado próspero pelos 

agricultores que sabiam que toda semana teriam onde levar seus produtos para vender. De 

acordo com os relatos dos produtores o cancelamento da feira foi uma decisão política, 

quando houve a mudança do governo local.  A nova gestão não aprovou o local onde a feira 

costumava funcionar mudando várias vezes o seu local de funcionamento.  Na última 

mudança, os agricultores foram mandados para um local próximo a um bar onde sempre 

ocorriam situações de violência e os agricultores temendo estas condições foram deixando de 

ir aos poucos. 

Na fala do secretário de agricultura de Macaíba, durante a entrevista, foi exposto o 

interesse do mesmo pelo retorno da feira agroecológica, agora em um local um pouco distante 

de onde a mesma situava-se, segundo ele, para dar o sentido de diferenciação da feira comum, 

valorizando assim os produtos agroecológicos. Contudo, até o momento de finalização da 

pesquisa, a feira em Macaíba continua sem operação.   

Outro canal de comercialização utilizado pelos agricultores é o dos chamados 

mercados institucionais. Praticamente todos participam de programas como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa de Aquisição de Alimentos o PAA. O 
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PNAE através da Lei nº 11.947/2009, determina que a agricultura familiar poderá fornecer 

gêneros alimentícios a serem servidos nas escolas da Rede Pública de Ensino (MDA, 2013). 

O PAA compreende as compras governamentais de gêneros alimentícios destinados a ações 

de alimentação empreendidas por entidades da rede socioassistencial como  restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos e para famílias em situação de 

vulnerabilidade social (MDS, 2013). 

Os entrevistados se disseram satisfeitos com essa parceria, inclusive, segundo Sousa 

(2013), ajudando outros agricultores quando não dispõem da quantidade necessária de 

produtos para serem entregues às escolas as quais ficaram responsáveis, ou mesmo para ser 

comercializado de outra forma, neste caso, recorre-se a um vizinho ou amigo da mesma 

comunidade de modo a suprir esta demanda, que então é paga com o mesmo gesto na hora em 

que o doador necessita (Quadro 2). Entretanto, esse comportamento de parceria só é uma 

realidade entre os assentados de Caracaxá e Quilombo dos Palmares II. Nas comunidades de 

Traíras e Margarida Alves é observada uma certa rivalidade entre eles, uma das agricultoras 

inclusive diz ter desistido do PAIS por causa da concorrência entre os agricultores da própria 

comunidade. 

 

Quadro 2 - Comparativo das variáveis comerciais nas comunidades  

Comunidade 

                                                           

 

 

 

           Variáveis         

Comerciais 

 

Inserção em 

mercados 

institucionais 

Negócios na 

comunidade. Participação em 

feiras 

       

Quilombo 

Participavam da feira 

agroecológica e agora 

participam da feira 

livre convencional 

Participam 

efetivamente do 

PNAE e PAA. 

Fazem troca de produtos, 

e raramente vendem entre 

os moradores 

       

Caracaxá 

Participavam da feira 

agroecológica e agora 

participam da feira 

livre convencional. 

Participam 

efetivamente do 

PNAE e PAA 

Vendem os produtos porta 

a porta e fazem trocas de 

produtos entre eles. 

       

Margarida Alves 

Participavam da feira 

agroecológica e 

convencional, no 

momento fornecem 

aos atravessadores ou 

trabalham em outras 

atividades 

Participavam do 

PNAE 

Vendiam os produtos 

porta a porta e para alguns 

atravessadores 

       

Traíras 

Participavam da feira 

agroecológica, mas 

agora fornecem aos 

Não conseguiram se 

inscrever nos 

programas 

Vendiam os produtos 

porta a porta e a pessoas 

que iam até lá comprar. 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/7e2ea50645a4b14681f61af2339d87f3
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/7e2ea50645a4b14681f61af2339d87f3
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/6bb8acfd8361c1fc3ffbcfeb08ff2bae
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/decom/paa/resolveuid/64d0f9e9869a583f40d276a7ae740127
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atravessadores ou 

trabalham em outras 

atividades 

 

A comercialização é um ponto bastante importante na discussão, pois cabe a 

observação sobre uma das possíveis razões que pode explicar os diferentes desempenhos do 

trabalho com o PAIS entre estas comunidades. Além disso não se pode esquecer o problema 

de falta de água que esses agricultores enfrentam a cada período de estiagem. Uma das 

agricultoras do assentamento Margarida Alves comentou que as vezes fica emocionalmente 

abalada por ter tido que abandonar a produção de hortaliças de sua unidade em decorrência da 

falta de água. 

Entretanto, a estiagem é um problema recorrente em todas as comunidades 

estudadas, mas, alguns agricultores conseguem se articular melhor do que outros e a forma 

com que cada grupo de produtores lida com esta questão é diferente. Nos assentamentos 

Quilombo dos Palmares II e Caracaxá foi possível observar um comportamento mais ativo e 

maior união entre os agricultores, facilitando assim as iniciativas que podem ser tomadas para 

resolução de problemas principalmente relacionados à produção. O contrário é notado em 

Traíras e Margarida Alves onde há rivalidade entre os produtores do PAIS e uma certa 

passividade por parte desses agricultores quanto aos problemas emergentes, como também a 

ausência de uma liderança mais envolvida com as problemáticas locais (Quadro 3). 

Um outro dado relevante foi o do nível de conhecimento que os entrevistados têm 

sobre os conceitos teóricos nos quais se baseia o PAIS. Para tanto, foi perguntado aos 

agricultores o que eles entendiam sobre: agroecologia e tecnologia social. De todos os 

entrevistados 19 agricultores não souberam explicar ou não lembravam do significado do 

termo agroecologia, os que responderam ligaram o termo a questões de saúde e manejo 

correto do solo. Quanto ao conceito de tecnologia social 21 dos entrevistados não souberam 

responder, uma das 3 pessoas que respondeu diz se tratar de um projeto que ajuda na renda da 

família, a outra que é uma tecnologia que está sempre se renovando e a outra pessoa falou que 

é uma tecnologia mais acessível. Porém, mesmo não lembrando do significado dos conceitos 

envolvidos no PAIS, esses agricultores têm vivenciado na prática do seu dia a dia muitas 

dessas temáticas e se mostram bem engajados na proposta de trabalho dessa tecnologia social. 

Não houve objeções quanto à periodicidade e disponibilidade do técnico agrícola 

responsável por prestar orientações aos agricultores, pelo contrário, todos eles se disseram 

satisfeitos com o trabalho exercido pelo técnico que por sua vez estava presente 

quinzenalmente nas comunidades de acordo com relatos dos agricultores. Além do mais, 
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todos os entrevistados também afirmaram que o PAIS é uma ótima ideia, mesmo os que não 

exercem mais o trabalho produtivo através do sistema. 

 

Quadro 3 – Comparativo das variáveis organizacionais nas comunidades. 

Comunidade 

                                                           

 

 

 

           Variáveis         

organizacionais 

 

Forma de atuação  Tempo de projeto 
Nível de coesão 

       

Quilombo 

Mantêm boa relação 

com os demais 

agricultores 

O líder da associação é atuante 

nas questões da comunidade e 

participa do PAIS. 

4 anos 

       

Caracaxá 

Mantêm boa relação 

com outros 

agricultores 

O líder da associação é atuante 

nas questões da comunidade e 

participa do PAIS. 

4 anos 

       

Margarida Alves 

Não há uma boa 

relação com todos 

os agricultores 

O líder da associação é atuante 

em algumas questões mas não 

participa do PAIS. 

4 anos 

       

Traíras 

Não há uma boa 

relação com todos 

os agricultores 

Os agricultores não conhecem os 

líderes na comunidade. 

6 anos 

 

 

Segundo os próprios agricultores a falta de água é a principal causa que os leva a 

decisão de interromper com a produção agrícola através do PAIS. As hortaliças são os 

produtos considerados mais importantes no cultivo do PAIS, visto que, os galinheiros das 

unidades não estão funcionando e as culturas do quintal agroecológico que compõe as 

unidades, necessitam de um maior período de tempo para a colheita, as hortaliças são o carro-

chefe na produção com o PAIS e as mesmas necessitam de irrigação diária.  Quando o 

período da seca chega nessas comunidades os agricultores muitas vezes precisam deixar de 

usar a pouca água que ainda resta nas cisternas ou nos poços para as plantações e usar 

somente para o consumo doméstico. Contudo, observa-se que a falta de água é uma limitação 

presente nas comunidades em que não há uma maior organização dos agricultores.  

Em todas as comunidades existem sistemas de captação de água como poços 

artesianos ou cacimbões, porém, a forma como essa água é disponibilizada entre os moradores 

e a quantidade desses sistemas pode ser diferenciada. Em Quilombo dos Palmares II por 

exemplo, foram detectados dois modelos de distribuição de água, um particular em que as 

famílias pagam pela perfuração de poços em seus próprios terrenos e um comunitário no qual 

várias famílias usam a água advinda de um único poço. Eles fazem um tipo de racionamento 



53 

 

dessa água, dividindo a conta de energia entre eles, sendo feita uma arrecadação pelo vice-

líder da associação o qual se encarrega de ir de casa em casa para o recebimento do valor que 

é repassado em frações iguais por cada família do valor total da conta, gerada em decorrência 

do uso da bomba responsável por captar a água do poço. 

Nos assentamentos Quilombo dos Palmares II e Caracaxá existem poços suficientes 

para o abastecimento de todas as famílias, na época de estiagem a quantidade de água nesses 

poços diminui, mas ainda é possível usar a água para a irrigação das unidades. No 

assentamento Caracaxá houve o problema da quebra da bomba de água em um dos poços e 

uma bomba nova foi comprada com os esforços dos próprios agricultores que se reuniram e 

cada um deles contribuiu com uma quantia em dinheiro.  Uma ação como esta é capaz de 

demonstrar a capacidade de adaptação e resiliência desses agricultores familiares que, mesmo 

com muitas dificuldades conseguem reagir aos problemas de forma prática e decisiva 

(ANDRADE, ROZENDO e SILVA, 2013). 

O protagonismo das mulheres no trabalho com o PAIS é um aspecto evidente.  Dos 

24 participantes envolvidos no projeto 18 são mulheres e apenas 6 são homens. Quando 

perguntado sobre o porquê das mulheres se envolverem mais que os homens elas próprias 

afirmam que, por se tratar de um trabalho que não exige tanto esforço físico quanto o trabalho 

no roçado as mulheres acabam se envolvendo mais com a produção das hortaliças. Elas 

conseguem se articular frente aos desafios que vão surgindo formulando ideias criativas para 

as resoluções dos problemas e criando sempre novas estratégias. Contudo, embora sejam as 

mulheres responsáveis pela atividade essa é uma tarefa que envolve toda a família.  

No assentamento Caracaxá por exemplo, foi através da líder da associação que a 

equipe do SEBRAE tomou conhecimento do interesse das agricultoras pelo PAIS. Além 

disso, quando houve problemas com a falta de materiais essenciais para a manutenção das 

unidades como uma bomba usada para puxar a água dos poços, as mulheres tiveram a ideia de 

comprar uma nova bomba para ser paga com o auxílio de todos os envolvidos com o PAIS no 

assentamento. 

Problemas com o transporte das mercadorias até o local das feiras foram sublinhados 

pela maioria dos agricultores entrevistados. Os agricultores de Caracaxá, por exemplo, 

precisam pagar uma quantia relevante ao motorista de um carro fretado para leva-los 

juntamente com as mercadorias até as feiras ainda frequentadas por eles nos centros de Natal 

e Macaíba. Eles se dizem bastante prejudicados e alguns deles até desistiram de ir vender seus 

produtos na capital do estado – Natal, em razão dos altos custos com o transporte. 

Essa é uma informação significativa, pois, sem ter como vender seus produtos os 

agricultores não têm os recursos necessários para compra de novos materiais como sementes, 
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e ferramentas que auxiliem o processo produtivo. O fato dos agricultores terem conseguido se 

inserir em programas governamentais como o PNAE e o PAA tem sido um aspecto 

fundamental para reprodução do PAIS. Essa interação principalmente entre PAIS e PNAE 

tem dado aos agricultores de Quilombo dos Palmares II e Caracaxá certo nível de estabilidade 

financeira promovendo assim melhores condições de vida, incentivando-os a continuarem 

com o PAIS. Interessante observar que a implementação do PAIS chega como alternativa de 

trabalho e como uma forma de complementar a renda, mas no decorrer do processo se torna a 

principal atividade da unidade familiar em função da interação entre esses dois programas.  

Existe portanto uma complementaridade entre os programas em que, através do PAIS 

os agricultores conseguem cultivar e colher seus produtos e por meio do PNAE esses produtos 

são escoados. É importante considerar também que uma comunicação adequada entre os 

agricultores e o poder público, com intervenções capazes de incentivar a participação dos 

agricultores familiares nesses programas conferem o verdadeiro papel do poder público nesta 

questão, ao invés de coibir o desenvolvimento comercial dos mesmos, como tem ocorrido na 

questão do cancelamento da feira agroecológica em Macaíba. 

Nas variáveis organizacionais o que se vê é que, os assentamentos que continuam 

com as unidades do PAIS em funcionamento são exatamente os mesmos em que há um maior 

grau de coesão social entre os agricultores. Nos assentamentos Caracaxá e Quilombo dos 

Palmares II, por exemplo, há uma ajuda mútua no compartilhamento de produtos com outros 

agricultores vizinhos, principalmente nos períodos de entrega dos alimentos para os 

programas de compra direta bem como uma troca de informações relativas ao funcionamento 

e manutenção do PAIS. Há uma relação direta entre o bom desempenho do PAIS e as 

dinâmicas sociais das comunidades. Quando há uma boa interação entre os participantes 

consequentemente há uma situação de envolvimento e persistência desses agricultores com as 

práticas de produção do PAIS.  

Outro fator de importância é a presença de uma liderança atuante na comunidade. 

Nas comunidades em que o PAIS ainda segue em operação os líderes das associações dos 

agricultores são bastante envolvidos com as demandas locais. Além do que, esses líderes 

participam do PAIS e têm mais possibilidades de saber quais são as dificuldades que os outros 

produtores enfrentam por estarem em contato direto e constante com a produção em sua 

própria unidade. 

No que diz respeito a participação dos agricultores em programas como o bolsa 

família 10 dos 24 agricultores disseram receber este benefício, o que traz uma maior 

vantagem a essas famílias em se tratando de poder de investimento. Se há uma quantia em 

dinheiro disponível para ser usada em produtos e ferramentas que auxiliam na plantação 
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haverá também uma maior possibilidade de êxito na produção. A localidade que mais se 

destacou nesta variável foi Caracaxá, com 6 agricultores participantes do bolsa família, o que 

pode ser indicado como um mecanismo que tem ajudado na compra dos materiais necessários 

à horta, como sementes e adubos (Quadro 4). Entretanto, o principal programa de subsídios 

para a agricultura familiar, o PRONAF, não tem sido alcançado por nenhuma das 

comunidades ou assentamentos estudados, seja pelo motivo de os assentamentos não estarem 

totalmente regulamentados seja por outros motivos individuais, esses agricultores não tem se 

apropriado dos financiamentos deste programa. Isso pode estar refletido de forma negativa, 

pois, sem esses subsídios financeiros o produtor deixa de investir em estratégias que melhore 

a produção, perdendo em rentabilidade, deixando também de adquirir materiais para a 

manutenção do projeto. 

 

Quadro 4 - Comparativo das variáveis de manutenção nas comunidades. 

Comunidade 

                                                           

 

 

 

           Variáveis         

de Manutenção 

 

Manutenção do material 

Agricultores 

participantes do bolsa 

família 
Acesso à assistência 

técnica 

       

Quilombo 

Presença de 

assistência técnica do 

SEBRAE por 2 anos e 

assistência técnica 

permanente através do 

INCRA. 

Compra-se novos 

materiais que não foram 

fornecidos pelos órgãos 

gestores como: bomba de 

puxar água, caixas d’água 

maiores, equipamentos de 

irrigação, sementes e 

adubos. 

2 agricultores 

participantes 

       

Caracaxá 

Presença de 

assistência técnica do 

SEBRAE por 2 anos e 

assistência técnica 

permanente através do 

INCRA. 

Compra-se novos 

materiais que não foram 

fornecidos pelos órgãos 

gestores como: bomba de 

puxar água, caixas d’água 

maiores, equipamentos de 

irrigação, sementes e 

adubos. 

6 agricultores 

participantes 

       

Margarida Alves 

Presença de 

assistência técnica do 

SEBRAE por 2 anos e 

assistência técnica 

permanente através do 

INCRA. 

Houve aquisição somente 

de material para o uso 

cotidiano como sementes e 

adubos. 

2 agricultores 

participantes 

       

Traíras 

Assistência técnica do 

SEBRAE por 2 anos e 

assistência técnica 

permanente através da 

secretaria de 

Houve aquisição somente 

de material para o uso 

cotidiano como sementes e 

adubos. 

Nenhum agricultor 

participante 
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agricultura. 

 

Com relação a alimentação dos agricultores envolvidos com o PAIS todos eles 

falaram da importância do PAIS para a melhoria da alimentação, citando as mudanças que 

tem sido observadas na vida da família. Se disseram contentes por poder comer alimentos 

saudáveis e produzidos por eles próprios. Também relataram sobre mudanças de hábitos 

alimentares como a inserção de maior quantidade de hortaliças e frutas que são consumidas 

também com maior frequência depois que se envolveram com o PAIS. Portanto a questão da 

segurança alimentar tem sido demostrada na prática pelos agricultores que falam inclusive de 

uma melhora na saúde em decorrência da ingestão de alimentos providos pelo PAIS. 

A criação de condições para melhorar a base alimentar das famílias é a meta 

primordial do PAIS, o aspecto da segurança alimentar é tido como o foco principal nos 

esforços para o combate à pobreza e desigualdade. Um estudo sobre o PAIS realizado na 

comunidade quilombola Chácara do Buriti em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ressalta 

que a segurança alimentar “tem sido satisfatoriamente alcançada, à medida que houve uma 

melhora na base alimentar das próprias famílias quilombolas”. Porém, em se tratando do 

desenvolvimento econômico ou melhoria de renda entre esses agricultores notou-se que a 

falta de planejamento dos próprios participantes tem impedido que os mesmos alcancem 

melhores resultados (MAZZARO, 2011. p. 85).  

Entre os agricultores consultados em Macaíba todos eles afirmaram ter ocorrido uma 

melhora tanto no quesito alimentar quando no aumento de renda das famílias e, mesmo os que 

desistiram do trabalho com o PAIS ainda explicitaram a vontade de voltar a produzir em suas 

unidades tendo em vista os benefícios proporcionados pelo projeto. 

Altieri (2004) reflete sobre o desenvolvimento de novas metodologias agrícolas 

baseados em princípios agroecológicos, que se assemelham ao processo de produção 

camponês e que tem sido aplicadas em vários países, trazendo resultados satisfatórios, esses 

novos elementos possibilitam o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Assis 

(2006) comenta sobre como 

   

Sistemas de produção agroecológicos, ao integrarem princípios ecológicos, 

agronômicos e socioeconômicos, surgem como possibilidade concreta de 

implementação de um processo democrático de desenvolvimento rural 

sustentável a partir de uma ação local, no qual os agricultores tenham 

condições de assumir a posição de atores principais (ASSIS, 2006. p.86).  

 

Tecnologias sociais como o PAIS tem contribuído para a inclusão social, a geração 

de trabalho e renda e a promoção do desenvolvimento rural sustentável principalmente entre 
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os agricultores familiares (BARROS, 2009). Cabe agora ao poder público perceber “a 

importância do planejamento de estratégias e políticas públicas que permitam implementar 

uma proposta de desenvolvimento rural sustentável” (ASSIS, 2006, p.82). Investindo em 

ideias que estão dando certo na maioria dos casos, verificando os embates que já podem ser 

visualizados através das experiências já vividas por agricultores familiares que se arranjam e 

se adaptam as novas formas de produção agroecológicas. Levando em conta todos os aspectos 

que foram desprezados ao longo das históricas tentativas de modernização da agricultura 

familiar. 

Algumas medidas tem sido tomadas considerando a proposta de tornar o PAIS uma 

política pública nacional. Audiências públicas tem sido realizadas no objetivo de discutir o 

tema que, entre outras pautas tem-se a disponibilização de recursos previstos no orçamento da 

união para a reaplicação desta tecnologia em todas as regiões do território brasileiro 

(COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, 2009).  

Os resultados do envolvimento dos agricultores familiares com os conceitos 

agroecológicos tem demonstrado que as agriculturas de bases ecológicas são mais adequadas 

ao contexto da agricultura familiar e podem trazer benefícios significativos na vida desses 

produtores, comprovando também que a transição agroecológica é um processo real e tem 

acontecido em diversos locais. A agroecologia não é apenas um conceito ou uma nova 

ideologia, mas, acima de tudo uma ciência que além de aprofundar os estudos das diversas 

interações nos agroecossistmas, traz ferramentas, tecnologias e métodos práticos mais 

adequados e sustentáveis à vida do produtor, do consumidor e do meio ambiente em geral e o 

PAIS tem contribuído para a ampliação desses conhecimentos e práticas. 

 

 

Considerações Finais  

 

A tecnologia social PAIS tem sido considerada pelos agricultores e gestores, uma 

importante estratégia de desenvolvimento socioeconômico, trazendo melhorias na 

alimentação e na renda das famílias, levando em conta os aspectos ambientais e saúde da 

população. Entretanto, algumas dificuldades em se tratando da manutenção e continuidade 

dessa tecnologia vem sendo enfrentadas pelos produtores, visto que uns tomam a decisão de 

deixar de produzir por meio do PAIS enquanto outros, mesmo com dificuldades, conseguem 

seguir com o projeto.  

Entre os casos estudados, as maiores dificuldades dizem respeito à organização 

comunitária, aspecto que influencia diretamente em outros fatores abordados na pesquisa, por 
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exemplo, os problemas de estruturas físicas como a falta de água em períodos de seca 

poderiam ser resolvidas com o envolvimento mais ativo de todos os agricultores na busca de 

soluções inclusive junto a órgãos governamentais ou outras instituições. Identificou-se que os 

casos de desistência do PAIS ocorreram exatamente entre aqueles agricultores com menos 

interação social com outros agricultores e com a comunidade em geral.  

Nas comunidades em que a organização comunitária é mais sólida existe maior 

persistência por parte dos agricultores e melhores perspectivas em relação ao futuro da 

produção com o PAIS. Entre os agricultores que desistiram do PAIS a falta de coesão social 

foi considerada o principal obstáculo. Essa se expressa tanto internamente na comunidade; 

com dificuldades de estabelecer redes de confiança que possam servir de suporte para o 

enfrentamento dos desafios, quanto pela pouca capacidade de estabelecer novas redes de 

comercialização e ou de se inserir nos mercados institucionais como nos casos de Traíras e 

Margarida Alves.  

Nos assentamentos de Quilombo dos Palmares II e Caracaxá, embora haja muita 

queixa sobre o fator climático, assim como nas outras comunidades, isso não tem impedido 

que os participantes continuem produzindo. Nestas localidades os problemas mais citados são 

a falta de incentivos principalmente para a comercialização e transporte dos produtos.  

Contudo, com diferentes formas de organização interna (associação, ajuda mutua, redes com 

outros agricultores) conseguiram driblar os problemas que foram surgindo. 

Esses e outros fenômenos carecem de maior atenção por parte dos gestores do PAIS 

para que, por meio dos exemplos tanto dos que desistem quanto dos que persistem, haja um 

aproveitamento das experiências já vivenciadas, alçando assim, melhorias na reaplicação das 

próximas unidades. Além disso, é preciso reconhecer que apesar dos agricultores receberem 

todo o treinamento, material e assistência técnica dos órgãos gestores do PAIS, torna-se 

necessária uma parceria entre poder público e esses órgãos para a criação de estratégias que 

possam minimizar os problemas.   

Portanto, para que essa tecnologia social seja melhor desenvolvida é imprescindível 

o conhecimento das características locais, visando não só a implantação das unidades, mas 

também sua manutenção em longo prazo, tentando identificar problemas futuros que poderão 

ser motivo de desestímulo por parte dos agricultores que a desenvolvem, sendo importante 

também maior acompanhamento de todo o processo para que haja a continuidade nesses 

projetos. É indispensável também o reconhecimento da importância da interação entre o 

PAIS, outras tecnologias sociais e programas governamentais que tem auxiliado na 

reprodução deste sistema. Além disso, é de suma importância reconhecer o papel ativo que os 
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agricultores assumem nesse processo como produtores das inovações e não apenas como 

reprodutores de uma tecnologia.   
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Capítulo 2 

LÓGICAS SEBRANIANAS E LÓGICAS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, UM DIÁLOGO A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DA 

TECNOLOGIA SOCIAL PAIS – PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 

INTEGRADA E SUSTENTÁVEL EM MACAÍBA-RN. 
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LÓGICAS SEBRANIANAS E LÓGICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UM 

DIÁLOGO A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL PAIS – 

PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL EM MACAÍBA-

RN. 

 

SEBRANIANAS LOGIC AND LOGIC FAMILY OF AGRICULTURE, A DIALOGUE 

FROM THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL TECHNOLOGY PAIS - 

AGROECOLOGICAL INTEGRATED AND SUSTAINABLE PRODUCTION IN 

MACAÍBA-RN 

 

Este artigo será submetido ao periódico Revista do Programa de Pós graduação em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná e, portanto, está formatado 

de acordo com as recomendações desta revista. 

 

RESUMO 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é a instituição 

responsável pela implementação da tecnologia social PAIS em vários estados do Brasil 

inclusive no Rio Grande do Norte. O PAIS é voltado ao desenvolvimento da agricultura 

familiar e se baseia em princípios como o da agroecologia. No Sebrae, o setor instituído para 

as realizações de atividades com o PAIS é o do agronegócio, entretanto os princípios 

desencadeados por este modelo se contrapõem aos defendidos pelo PAIS, além disso o 

SEBRAE é um órgão com o foco voltado para o auxílio às pequenas e médias empresas e 

indústrias, só recentemente se envolvendo em projetos ligados ao meio rural. Portanto, o 

objetivo desse estudo é entender como esses diferentes conceitos são trabalhados na 

implementação dessa tecnologia social, para isso foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os principais gestores do PAIS, sendo eles, a coordenadora do projeto 

no SEBRAE, o técnico agrícola responsável pelo acompanhamento dos agricultores e o 

secretário de agricultura do município de Macaíba sendo entrevistados também os 24 

agricultores envolvidos no projeto PAIS em Macaíba. Os resultados demonstraram que apesar 

do SEBRAE desenvolver práticas ligadas a agricultura familiar, a retórica e os termos 

utilizados por este órgão ainda estão enraizados nas concepções de modernização agrícola 

com uma visão difusionista dos conhecimentos ligados a agricultura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sebrae. Agroecologia. Agronegócio. Agricultura Familiar. PAIS. 

 

ABSTRACT 
The Brazilian Service of Support for Micro and Small Enterprises (Sebrae) is the institution responsible for the 

implementation of PAIS social technology in several states of Brazil including Rio Grande do Norte. The PAIS 

is focused on the development of family farming and is based on principles such as agroecology. In Sebrae, the 

instituted industry for the achievements of activities with PAIS is the agribusiness, however the principles 

triggered by this model are contrary to those advocated by PAIS, besides the SEBRAE is an agency with a focus 

on assistance to small and medium enterprises and industries, only recently getting involved in projects related to 

rural areas. Therefore, the aim of this study is to understand how these different concepts are worked out in 

implementing this social technology. In order to do so,  semi-structured interviews were conducted with PAIS 

key managers, namely, the project coordinator in SEBRAE, the agricultural technician responsible for 

monitoring farmers and the secretary of agriculture of the city of Macaíba,  24 farmers involved in the project 

PAIS of Macaíba were also interviewed. The results showed that despite the practices related to family farming 
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the SEBRAE develop, the rhetoric and the terms used by this institution are still rooted in the concepts of 

agricultural modernization with a diffusionist view of knowledge related to agriculture.  

 

KEYWORDS: Sebrae. Agroecology. Agribusiness. Family Farming. PAIS 

 

 

KEYWORDS: SEBRAE. Agroecology. Agribusiness. Family Farming. PAIS. 

 

1. Introdução 

 

A Produção Agroecológica Integrada e Sustentável-PAIS se constitui como uma 

tecnologia social que visa trazer aos agricultores familiares uma perspectiva de 

sustentabilidade, produtividade e melhoria de renda da família por meio de princípios 

agroecológicos. Consiste em um sistema de produção aplicado em pequenas propriedades 

rurais, onde planta-se uma horta orgânica em formato circular e no centro desta horta instala-

se um galinheiro contendo dez galinhas e um galo, ao redor da horta faz-se o plantio de 

diversas culturas como fruteiras, leguminosas e cereais, a irrigação é por gotejamento e em 

alguns locais a energia usada vem de uma placa solar, o adubo orgânico é produzido a partir 

dos dejetos das galinhas e resíduos da própria plantação (MDS, 2012). 

Segundo documento intitulado “Cartilha Passo-a-passo” o PAIS se mostra como uma 

produção agroecológica porque dispensa o uso de ações danosas ao meio ambiente, como o 

emprego de agrotóxicos, queimadas e desmatamentos. Integrada porque alia a criação de 

animais com a produção vegetal e ainda utiliza insumos da propriedade em todo o processo 

produtivo. Sustentável porque preserva a qualidade do solo e das fontes de água, incentiva o 

associativismo dos produtores e aponta novos canais de comercialização dos produtos, 

permitindo boas colheitas agora e no futuro. Tem como objetivos primordiais estimular a 

agricultura orgânica por meio de processo produtivo sem o uso de agrotóxicos, reduzir a 

dependência de insumos vindos de fora da propriedade, apoiar o correto manejo dos recursos 

naturais, incentivar a diversificação da produção, e evitar o desperdício de alimento, água, 

energia e tempo do produtor (CARTILHA PASSO-A-PASSO, 2009). 

Diversas regiões do país tem recebido unidades do PAIS, criada pelo agrônomo 

senegalês Aly Ndiaye, que em meados dos anos 1990 veio estudar no Brasil e construiu pela 

primeira vez um sistema PAIS em 1999, na região serrana de Petrópolis (RJ), juntamente com 

uma família de pequenos produtores (SOUZA, 2007).  

A implementação da tecnologia social PAIS é fruto de uma parceria entre o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Fundação Banco do Brasil e 

o Ministério da Integração Nacional (SEBRAE, 2012). Há hoje no Brasil, cerca de dez mil 

unidades já implantadas através dessa parceria e são previstos pra aos próximos anos um 
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investimento de 30 milhões de reais para implantação de 4,5 mil novas unidades e restauração 

de 1,5 mil delas. (EMEDIATO, 2012). 

O SEBRAE é o órgão responsável por executar os projetos de implementação das 

unidades do PAIS. Consiste em uma entidade privada sem fins lucrativos que funciona desde 

1972 e busca dar apoio técnico e de assessoria às pequenas e médias empresas do território 

nacional. Com o foco no estímulo ao empreendedorismo essa instituição coloca-se como um 

agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento (SEBRAE, 2013). 

É no setor denominado de agronegócio onde são desenvolvidas as atividades 

relacionadas ao PAIS, no SEBRAE. De acordo com o próprio Sebrae, este setor tem o 

objetivo de “priorizar o atendimento coletivo de empreendedores rurais, com enfoque na 

profissionalização da gestão das empresas cujas atividades se concentram no campo” 

(SEBRAE, 2013). Apesar do PAIS ser uma tecnologia social com o foco na agricultura 

familiar e na agroecologia o SEBRAE se utiliza de termos bastante voltados às concepções da 

modernização agrícola como: produção do agronegócio e empresa agrícola. A ideia de 

empreendedorismo e modernização no meio rural nos remete a visão de que, quanto mais 

moderno for o campo mais bem sucedido ele será, trazendo assim uma falta de sincronia entre 

os conceitos defendidos pelo PAIS e as concepções empregadas pelo SEBRAE. 

O PAIS se baseia no pressuposto de um novo tipo de desenvolvimento para o meio 

rural, através de um sistema que integra conceitos ligados ao que se define como agricultura 

sustentável. Cabe então uma análise mais apurada sobre como essas diferentes concepções 

que informam essa tecnologia por vezes se amalgamam às concepções de tecnologia social, 

de agroecologia e de agricultura familiar e por vezes se repelem.  Há a hipótese de que esta 

tecnologia possa estar sendo pautada em uma visão fundamentalmente difusionista, em que o 

agricultor se constitui apenas como receptor da tecnologia, raramente sendo percebido como 

sujeito capaz de atuar significativamente no processo de inovação. 

Partindo dos conceitos que fundamentam o PAIS e as concepções de agricultura 

defendidas pelo SEBRAE, o objetivo desse estudo é entender como as diferentes concepções 

envolvidas na implementação de uma tecnologia social para o meio rural estão sendo 

trabalhadas. Para tanto foram consultados os gestores envolvidos diretamente com o PAIS no 

SEBRAE e agricultores que trabalham com esta tecnologia no município de Macaíba, Rio 

Grande do Norte. 

 

Agricultura Familiar e Agroecologia, conceitos abarcados pelo PAIS 
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Grande parte dos territórios agrícolas no Brasil é ocupado atualmente por vastas 

plantações em monocultura, integradas ao pacote tecnológico da revolução verde que desde 

meados dos anos 70 vem trazendo múltiplos problemas sociais com a concentração de 

riquezas pelo agronegócio aumentando as desigualdades (MOREIRA, 2000). Os empresários 

do setor agrícola receberam fortes estímulos por parte do Estado para uma crescente 

mecanização e modernização do campo. A agricultura familiar também passou a incorporar 

essas novas práticas modernas.  Os produtores familiares se viram obrigados a participarem 

desse processo modernizador e acabaram por inserir em seu cotidiano algumas dessas 

técnicas, como sementes transgênicas e produtos químicos para o combate de pragas na 

lavoura.  

Os conceitos de progresso, desenvolvimento econômico e prosperidade financeira 

geralmente não eram ligados às discussões sobre a agricultura familiar no Brasil. Isso porque, 

os setores considerados responsáveis por tais benefícios no país, eram associados ao avanço 

tecnológico e a expansão industrial baseada no consumo de massas. A agricultura familiar era 

frequentemente resumida pela ideia de pequenos agricultores trabalhando em “pedaços de 

terra”, utilizando técnicas ultrapassadas e obtendo com isso o suficiente somente para 

sobreviver. 

Não é por acaso que esses agricultores foram chamados por muito tempo de 

pequenos produtores, agricultores de subsistência, lavradores, caipiras entre outros termos 

sempre ligados a ideia de pobreza (OLALDE, 2014). Somente com a utilização da expressão 

agricultura familiar, a partir da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995, se consolidou o uso da principal característica 

desses indivíduos para denomina-los de maneira menos pejorativa. Essa característica diz 

respeito à estrutura familiar nas relações sociais e econômicas. É a organização da família que 

determina as práticas de trabalho e comércio que envolve a produção, assim como a divisão 

dos lucros. 

Existem muitos fatores abordados pelos estudiosos da agricultura familiar, que 

demonstram as peculiaridades desse segmento. Entretanto, há divergências de opiniões 

quando se trata de considerar quais elementos a agricultura familiar atual ainda conserva do 

campesinato mais tradicional e se a mesma ainda pode ser chamada de campesinato, visto que 

a modernização agrícola e o envolvimento desse segmento com aspectos cada vez mais 

capitalistas vêm trazendo mudanças em seu arranjo. 

Mendras (1978) elenca cinco das principais características do que seria para ele, o 

tipo ideal de sociedade camponesa, sendo elas: uma autonomia relativa das coletividades 

camponesas frente a uma sociedade que as domina, mas tolera suas originalidades, a 
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importância estrutural do grupo doméstico na organização da vida econômica e social, um 

sistema econômico que não distingue consumo e produção e tem relações com a economia 

envolvente, uma coletividade local caracterizada por relações internas de interconhecimento e 

a função decisiva do papel de mediação dos notáveis entre as coletividades camponesas e a 

sociedade envolvente. 

O mesmo autor também defende que, 

 

“A economia camponesa, organizada em grupos domésticos no seio de uma 

coletividade local que goza de relativa autonomia, é uma espécie de 

“biocenose” social, que acomoda a todos os tipos de condições naturais, 

mesmo as mais difíceis, que se submete aos tipos mais diversos de 

sociedades envolventes e que é capaz de assimilar as novidades técnicas e 

sociais aparentemente mais estranhas a sua lógica”. Entretanto, mesmo 

“através de todas as suas transformações, ela sempre conservou as suas 

características essenciais” (MENDRAS, 1978, p. 245). 

 

O conceito de agricultura familiar defendido na presente pesquisa é o elencado por 

Wanderley (1996) em que a agricultura familiar é entendida como, aquela em que a família, 

ao mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo. O fato de uma estrutura produtiva associar família-produção-

trabalho tem consequências fundamentais para a forma como ela age econômica e 

socialmente.  

A mesma autora também defende que, o campesinato é uma das formas particulares 

da agricultura familiar, que se constitui enquanto um modo específico de produzir e viver em 

sociedade e, as transformações do agricultor familiar moderno não produzem uma ruptura 

total e definitiva com as do campesinato mais antigo, antes, formam um agricultor adaptado 

às novas exigências da sociedade, sem extinguir muitas de suas práticas tradicionais. Ploeg 

argumenta que “é enorme e indispensável sua contribuição para a produção de alimentos, a 

geração de emprego e renda, a sustentabilidade e o desenvolvimento de modo geral” 

(PLOEG,2009 p. 17). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006) através do 

Censo Agropecuário de 2006, enquanto a agricultura familiar emprega 12,3 milhões de 

pessoas, o que representa quase 75% da mão de obra agrícola disponível, a agricultura não-

familiar emprega apenas 4,2 milhões de pessoas, ou seja, 25,6% desse total. Os 

estabelecimentos agrícolas familiares usam uma média de 15,3 de pessoas por 100 hectares, 

enquanto fazendas não-familiares empregam 1,7 por cada 100 hectares. A produção familiar 

também contribui com 33% do valor bruto da produção agrícola e chega a ser responsável por 

cerca de até 80% da produção de alguns alimentos consumidos no mercado interno. 
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Apesar de toda a importância cultural, econômica e social, a agricultura familiar só 

recentemente vem se constituindo em uma referência positiva. Como argumenta Wanderley 

(1999), “visto sempre como a fonte de problemas – desenraizamento, miséria, isolamento, 

currais eleitorais etc – surgem, aqui e ali, indícios de que o meio rural é percebido igualmente 

como portador de “soluções”’ (WANDERLEY, 1999, p.23). 

A imposição de adaptação dessas famílias de agricultores ás práticas da agricultura 

moderna, levando-as a introduzir em seu dia-a-dia novas técnicas, ferramentas ou sementes, 

podem ter gerado mudanças em seu arranjo, contudo, sem modificar por completo suas 

características essenciais. 

Através do projeto de modernização da agricultura no Brasil foram consolidadas 

estratégias para incorporar tecnologias que aumentassem a produtividade no campo gerando 

maiores lucros. Segundo (GARCIA e MARTINE, 1987) esse projeto modernizador provocou 

algumas mudanças profundas na estrutura agrícola tradicional, o modelo agrícola das grandes 

monoculturas para exportações de commodities, com o emprego de insumos químicos, 

mecânicos e biológicos passou a ser cada vez mais incentivado. 

Entretanto, esse projeto tem sido criticado, e novos estilos de desenvolvimento têm 

surgido nos diferentes segmentos da sociedade, incluindo o meio rural.  O conceito de 

desenvolvimento sustentável resulta desse processo de busca por novas estratégias de 

desenvolvimento, integrando a preocupação ambiental, a justiça social e a viabilidade 

econômica nos projetos. A sustentabilidade na agricultura é defendida através de uma 

multiplicidade de conceitos, com destaque para a agroecologia, que pretende uma visão mais 

ampliada e holística dos agroecossistemas
3
, certificando-se que os mesmos sofram o mínimo 

de modificações antrópicas, para uma maior produtividade tanto imediata quanto em longo 

prazo e uma melhor qualidade de vida entre os agricultores. Conforme sugerida por Rozendo 

(2006) 

[...] a noção de meio ambiente emerge como uma possibilidade de se repensar novas 

vias de desenvolvimento rural, como um elemento capaz de legitimar a 

reivindicação de ruralidade, sobretudo da agricultura familiar, e também como fator 

de recomposição dos espaços rurais a partir da adoção de uma nova racionalidade 

originária da crítica ao modelo vigente (ROZENDO 2006, p. 4). 

 

Surge então um novo modelo de desenvolvimento para o meio rural, apoiado agora 

pelos ideias de sustentabilidade no campo vinculados a questões ecológicas mais abrangentes, 

em que a agricultura familiar é concebida como principal protagonista desse desenvolvimento.  

                                                           
3
Agroecossistemas são ecossistemas agrícolas que têm como objetivo básico a manipulação dos recursos naturais 

visando a otimização da captura da energia solar e transferência desta para as pessoas na forma de alimentos ou 

fibras (LIMA et al. 2011, p.86). 
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O foco que se dá a produção familiar na agricultura sustentável é explicado por sua 

estrutura e lógica diferentes da produção convencional. O produtor familiar tem uma ligação 

estreita com a terra, tendo ela um valor maior do que somente o de ferramenta de obtenção de 

lucro. Na produção familiar as relações de trabalho são determinadas por vínculos familiares 

bem como as tomadas de decisão acerca dos tipos de cultivos agrícolas que geralmente se dá 

em um sistema de cultivo com espécies variadas através de sementes crioulas com o objetivo 

primordial de suprimento das necessidades de consumo da família (MENDRAS, 1978). 

Para Moreira (2000) 

A especificidade do trabalho familiar, o conhecimento das condições 

biossistêmicas locais próprias desses agricultores e a escassez de recursos 

financeiros que possuem, ou têm acesso, são considerados como elementos  

positivos à aplicação de novas práticas produtivas – todas elas vinculadas a 

um saber camponês que foi renegado como atrasado no período da revolução 

verde. A revalorização destas práticas teria, assim, as características de 

rompimento com a monocultura, a redução de custos monetários e a 

ampliação de emprego no campo (MOREIRA, 2000, p.47). 

 

De acordo com Castro Neto (2010), as agriculturas de base ecológica fortalecem as 

raízes do homem no campo, contribuindo para a diminuição do êxodo rural, estabelecendo 

modelos alternativos para a agricultura familiar, favorecendo a produção de alimentos mais 

saudáveis. Em sentido análogo, Costabeber e Moyano (2000, p.1) comentam que, as 

agriculturas de base ecológica têm se convertido em um novo caminho utilizado por 

agricultores familiares frente à exclusão econômica e social e à deterioração ambiental, 

utilizando-se distintas formas associativas. 

 

 

2. Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

O município de Macaíba situa-se na região metropolitana de Natal, capital do Estado, 

a uma distância de 14 km da mesma. Sua população é de 69.467 habitantes, destes, 26.836 

vivem em área rural, divididas em 32 comunidades rurais com aproximadamente 3.000 

famílias de agricultores familiares, sete assentamentos cadastrados no INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária), quatro pela SEARA (Secretaria de Estado de 

Assuntos Fundiários e Apoio a Reforma Agrária) e uma comunidade quilombola. O IDH do 

município é 0,665, sendo a média do estado de 0,711 (IDEMA, 2013).  
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De acordo com Rozendo (2011) Macaíba está localizada em uma região de mata-

atlântica com áreas de transição para o ecossistema da caatinga, e regime de chuvas bastante 

favorável. Possui áreas destinadas a extração de água mineral e consiste em uma das 

principais regiões de preservação do rio Jundiaí, importante fonte hídrica para a cidade de 

Natal. 

No território de Macaíba as atividades agrícolas são importantes fontes de geração de 

renda para a população local, principalmente para os agricultores familiares que constituem o 

segmento majoritário nesta região. De acordo com o senso agropecuário de 2006, Macaíba 

possui cerca de 921 estabelecimentos agropecuários, abrangendo uma área de 28.544 

Hectares. Essas áreas são utilizadas para os mais diversos tipos de produção, como: lavouras 

permanentes e temporárias, cultivo de flores, hortaliças, criação de animais, produção de leite, 

entre outras (IBGE, 2006). 

Dentre as comunidades rurais existentes em Macaíba, foram escolhidas quatro delas 

para análise da pesquisa de campo, o motivo da escolha se deu em decorrência das mesmas 

estarem inseridas no projeto de implementação de unidades do PAIS pelo SEBRAE.  Foram 

escolhidas: Traíras, Quilombo dos Palmares II, Caracaxá e Margarida Alves, sendo a primeira 

uma comunidade com cerca de 100 anos de existência e as três últimas assentamentos rurais 

criados mais recentemente. 

Algumas dessas localidades tem sido percebidas e elogiadas pela população de 

Macaíba e até mesmo de outros municípios por estarem desempenhando um papel importante 

na produção e comercialização de hortaliças orgânicas através do PAIS, sendo elas, os 

assentamentos Caracaxá e Quilombo dos Palmares II.  Quanto as outras localidades, em 

Traíras e no assentamento Margarida Alves os agricultores desistiram de manter suas 

plantações através do PAIS (Figura 1). 

 

Figura 1 – Foto de satélite com localização das comunidades em estudo. 
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Fonte: IBGE (2010); Pesquisa de campo; Imagem: Google Earth (2014). 

 

 

2.2 Procedimentos metodológicos para coleta de dados 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores do SEBRAE 

envolvidos diretamente na implementação do PAIS no município de Macaíba, sendo eles, a 

coordenadora do projeto do PAIS no RN, graduada em informática com pós-graduação em 

logística e gestão administrativa e o técnico agrícola responsável pela assistência técnica aos 

agricultores que receberam as unidades do PAIS. Também foram entrevistados os agricultores 

participantes dessa tecnologia no município supracitado. 

Todos os agricultores participantes do PAIS no município de Macaíba foram 

consultados, sendo 24 ao todo, divididos em 18 mulheres e 6 homens com idades entre 18 

mulheres, uma com 19 anos, 8 com idades entre 26 e 45 anos, sete com 46 a 55 anos e duas 

com mais de 56 anos. Seis homens, três com idades entre 26 e 45 anos, e três com 46 a 55 

anos. A maioria com ensino fundamental incompleto. Todos eles declararam manter uma 

renda familiar de até um salário mínimo por mês ou pouco mais que isso, essa renda é gerada 

pelo trabalho com a agricultura e complementada com auxílios governamentais como bolsa 

família e/ou aposentadoria. 

Pretendeu-se nessa pesquisa fazer também uma análise documental dos projetos e 

diretrizes utilizadas pelo setor do agronegócio no RN, entretanto não foi possível a realização 
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de uma consulta à esses documentos, portanto foram usados para o estudo os dados 

disponibilizados ao público em geral como o histórico do Sebrae, cartilhas e sites. 

 

3. Resultados e discussão 

 

O PAIS se baseia em alguns princípios, como da agroecologia e das tecnologias 

sociais, além disso, é voltado para o desenvolvimento da agricultura familiar. Na agricultura 

familiar o principal objetivo é a subsistência da família, onde cada membro tem sua função e 

todos acabam participando dos “lucros” da produção, que por sinal em sua maioria é a de 

pequena ou média escala onde o excedente é comercializado no mercado interno. A influência 

da gestão familiar na unidade de produção vai além de determinações das posições e funções 

de trabalho, pois delimita fatores culturais e de reprodução da própria família.  

Os impactos negativos provocados pela modernização do campo e a necessidade de 

se pensar em outro desenvolvimento para o meio rural, no qual fosse respeitado tanto o 

homem do campo quanto o meio ambiente fez surgir novos conceitos, técnicas e modelos de 

produção.  

Portanto, a agroecologia segundo Altiere (2004, p. 23) surge como “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”. Além de oferecer ferramentas importantes para o desenvolvimento de 

práticas que possibilitem uma maior produtividade, mas principalmente uma maior 

sustentabilidade nas produções agrícolas. 

Outro conceito defendido pelo PAIS é o da Tecnologia Social que segundo a Rede de 

Tecnologias Sociais (2009) “compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, 

desenvolvidas em interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 

transformação social”. Essas tecnologias buscam integrar o conhecimento acadêmico com os 

demais tipos de conhecimento para o desenvolvimento de tecnologias que priorizem a 

sustentabilidade ambiental, a melhoria financeira e a ascensão social das populações que 

vivem em regiões onde condições básicas como acesso a água potável, alimento e moradia 

são precárias, provocando assim uma maior autonomia dessas comunidades. 

Em contra partida a esses conceitos há o que é chamado de agronegócio, 

essencialmente representado por grandes produtores, concebe cerca de 22% de todo o PIB - 

Produto Interno Bruto e, “a política agrícola brasileira incentiva a expansão do setor, por meio 

da concessão de crédito e benefícios fiscais, além de programas como o seguro rural” 

(PORTAL BRASIL, 2012). Aqui, o objetivo final é o lucro, a produção é em grande escala e 
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destina-se geralmente à exportação da matéria-prima, além disso, utiliza-se de maquinários 

pesados, compostos sintéticos e sementes transgênicas para o aceleramento da produção. 

Segue abaixo uma tabela das diferenças geralmente observadas entre esses dois 

modelos, o agronegócio e a agricultura familiar, lembrando que, não se pode concluir que 

cada uma dessas características estão sempre ligadas a um dos grupos, existem aspectos 

distintos geralmente observados entre os dois grupos, mas também existem características que 

as vezes se encaixam nos dois modelos (Figura 2). Portanto somente para uma melhor 

visualização, as principais diferenças estão propostas em forma de tabela e bem definidas para 

cada um dos grupos. 

 

Figura (2) – Diferenças entre o conceito de agronegócio e de agricultura familiar, características geralmente 

observadas nos dois casos:  

Agronegócio Agricultura Familiar 

Grandes concentrações de terra Pequenas propriedades 

Socialmente excludente Maior inclusão social 

Geração de impactos ambientais negativos Ambientalmente mais adequada 

Voltado para o mercado externo Voltada para o mercado interno 

Uso intensivo de insumos químicos Menor uso de insumos químicos 

Mão de obra mecanizada Mão de obra advinda da própria família 

Inovações obtidas através de pesquisas  Inovações advindas do cotidiano 

Produção em monocultura Produção em policultura 

Fortes incentivos governamentais Algumas estratégias governamentais 

Fonte: Adaptada de Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 2006. 

 

É importante destacar as diferenças essenciais entre esses dois modelos de 

agricultura para uma verificação do que está sendo realmente proposto pelo SEBRAE no 

percurso de implementação do PAIS, se os princípios colocados por esta tecnologia social, 

estão mais ligados ao modo de vida familiar ou a lógica do agronegócio. 

O SEBRAE atua como instituição desde 1972, mas foi no começo doa anos 60 

que tiveram início as ações voltadas para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas 

no Brasil, primeiramente através de programas de financiamentos criados por bancos como o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Quando criado, em 1972 

o hoje denominado SEBRAE se chamava CEBRAE - Centro Brasileiro de Assistência 

Gerencial à Pequena Empresa. Somente em 1990 o CEBRAE transforma-se em SEBRAE, 

pelo decreto 99.570, que complementa a Lei 8029, de 12 de abril, que desvinculava o Cebrae 

da administração pública, transformando-o em serviço social autônomo (SEBRAE, 2013).  
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Segundo documentos do próprio SEBRAE (2012 p. 16) ele tem como missão 

“Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e 

fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional”. É interessante notar 

que, somente em um dos documentos analisados existe alguma menção ao desenvolvimento 

de atividades ou serviços para o meio rural. O que pode significar a falta de tradição no 

envolvimento deste órgão com questões do setor da agricultura, nem mesmo no documento 

que traça as metas e direcionamentos para os próximos anos há alguma referência ao trabalho 

no maio rural. 

Hoje o SEBRAE atua no Brasil inteiro com unidades em 26 estados e no Distrito 

Federal formando um sistema com aproximadamente 600 pontos de atendimento.  No Rio 

Grande do Norte o SEBRAE / RN foi originalmente denominado de NAE / RN – Núcleo de 

Assistência Empresarial do Rio Grande do Norte, constituído em 1973 por diversos órgãos e 

entidades governamentais e privadas. O principal objetivo elencado pelo SEBRAE/RN é o de 

“promover o desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, industriais, comerciais, 

agrícolas e de serviços, em seus aspectos tecnológicos, gerenciais e de recursos humanos, em 

consonância com as políticas nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento” contando 

atualmente com uma equipe de 135 funcionários (SEBRAE, 2013). 

É na década de 90 que o SEBRAE-RN começa a intervir mais significativamente 

no campo, unindo-se com a EMATER para serviços voltados a negociação de dívidas do 

trabalhador rural. É nessa época também que o SEBRAE passa a participar da festa do boi, 

realizada todo ano no município de Parnamirim, próximo a Natal. A partir de 2005 ocorre a 

interação com o PAIS, o projeto começou envolvendo 90 famílias havendo hoje um total 561 

unidades implantadas, sendo uma unidade para cada família (SOUSA e ASSAF, 2013). 

De acordo com a coordenadora do programa “os beneficiários recebem consultoria 

técnica e monitoramento para a implementação de todas as etapas: escolha e preparo do 

terreno, construção do galinheiro, preparo dos canteiros e da irrigação, compostagem, e por 

fim, a produção”. Ainda segundo a coordenadora, além do Vale do Assú, onde foram 

implementadas as primeiras unidades, “também estão sendo beneficiados 30 municípios das 

regiões do mato Grande, Oeste, Agreste, Trairi, Seridó e a região metropolitana de Natal. O 

SEBRAE irá iniciar um novo projeto com 105 unidades para atender os municípios de 

Mossoró, Caicó, Jucurutu e São José do Seridó” (SOUSA e ASSAF, 2013). 

Analisando a fala da coordenadora, nota-se que, para caracterizar os agricultores 

participantes dos projetos de implementação do PAIS, a mesma emprega o termo 

beneficiários. Tal expressão transparece a hipótese de que o agricultor familiar é de fato 

considerado como um simples receptor da tecnologia, sendo aquele que irá se beneficiar do 
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que está sendo posto ou ofertado através do SEBRAE, trazendo consigo a ideia de que o 

resultado do projeto terá somente aspectos positivos, levando a uma concepção de que o 

agricultor irá agir de forma passiva a esse processo. Entretanto, cabe observar também que 

essa expressão pode estar sendo usada em decorrência de simplesmente fazer parte da 

linguagem corriqueiramente utilizada na atual conjuntura do SEBRAE e que, apesar dos 

significados apregoados, não se pode afirmar que o pensamento da coordenadora do PAIS no 

SEBRAE retrata o sentido aqui atribuído, talvez o fato do desconhecimento de um outro 

termo mais apropriado faça-a utilizar a expressão mais conhecida. 

Menezes e Malagodi (2011) citando Ploeg falam sobre esse ponto frágil 

identificado na literatura, que é: 

  

o não reconhecimento do campesinato como agente ou como ator. Isto teria 

acarretado consequências epistemológicas nem sempre intencionais, mas que 

resultam em uma imagem dos camponeses como vítimas passivas. Essa visão 

coloca-os como indivíduos subordinados em uma situação de dominação econômica, 

política e cultural. Deste modo, eles acabam sendo colocados em uma posição de 

fragilidade ou até mesmo determinados por uma impossibilidade de agir sobre suas 

próprias vidas (MENEZES e MALAGODI, 2011, p 50).  

 

 

O modo de ver o agricultor e principalmente o agricultor familiar tem influenciado 

também na forma como são percebidas as inovações ocorridas no ambiente rural. Esse meio 

rural precisa ser visto não como um lugar de atraso, pobreza e miséria, mas sim como um 

espaço dinâmico, com constantes mudanças que podem indicar alternativas para soluções de 

vários problemas (CARVALHO, 2013). 

Quando o meio rural é visto como portador de soluções e não de problemas, 

surgem também indícios de inovações criadas entre os agricultores, em suas vivências com a 

natureza, em seus espaços de produção, em suas diferentes relações com a família, com o 

mercado e com a sociedade em geral. A forma de plantar, o jeito de viver, as ferramentas 

criadas, às conversas com o consumidor, em cada uma dessas e outras situações surgem novas 

propostas e formas de se fazer a agricultura, demostrando assim a grande capacidade criativa 

de inovação do agricultor familiar. Como comentado por Mendras (1978, p.201) “o fato de as 

sociedades camponesas serem tradicionais e de viverem sob a égide do costume e da rotina 

não as impede, no entanto, de receber e de adaptar as inovações que pouco a pouco induzem a 

mudanças”.  

Na fala dos agricultores foram percebidas várias alterações no projeto original do 

PAIS, como no formato dos canteiros, nos sistemas de irrigação, na confecção dos galinheiros 

e até mesmo na localização das unidades. Nenhum dos agricultores deixou o galinheiro no 

centro da horta como o desenho proposto inicialmente, alguns modificaram o formato dos 
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canteiros circulares para canteiros retangulares e outros inseriram um novo sistema de 

irrigação junto com o do gotejamento. Essas atitudes demonstram que há certa autonomia dos 

produtores, em si tratando das modificações que os mesmos acham necessárias para um 

melhor desempenho do trabalho produtivo com o PAIS. 

Seria importante uma avaliação mais concisa sobre como o SEBRAE tem 

enxergado essas iniciativas de mudanças no arranjo estrutural do PAIS, entretanto, não foi 

possível para este artigo a obtenção dos dados imprescindíveis a essa avaliação, pois o 

processo de interação com o órgão foi difícil e burocrático. Foi encaminhado um ofício para a 

instituição, realizadas várias ligações telefônicas, trocas de e-mails e visitas ao local, sem 

nenhuma resposta positiva em relação à obtenção dessas informações. 

Essa foi uma das falhas observadas envolvendo o SEBRAE, a dificuldade na 

comunicação, pois, mesmo com todas as tentativas, não foi possível uma comunicação mais 

direta com o gerente do setor do agronegócio nem mesmo o acesso aos documentos 

norteadores desse setor. Se esta comunicação já é difícil para um pesquisador, imagina-se que 

para um morador da zona rural, que as vezes não dispõe de linhas telefônicas ou mesmo 

internet, tendo que se deslocar até a sede da instituição sempre que precisar de algum auxílio 

ou informação, imagina-se que deve ser ainda mais problemática a tentativa de comunicação 

com esta organização. Entretanto a opinião dos agricultores nas entrevistas foi unânime 

quando perguntados sobre as possíveis dificuldades de comunicação com o Sebrae, todos eles 

responderam que nunca tiveram problemas com isso, sempre que precisavam do SEBRAE 

ligavam e falavam diretamente com a coordenação. 

Uma das perguntas feitas a coordenadora, diz respeito a essa comunicação entre os 

agricultores e o SEBRAE, onde a mesma responde que, quando um agricultor precisa se 

comunicar com o SEBRAE ele telefona e fala diretamente com ela, ou com o técnico agrícola. 

Porém, o técnico permanece em contato com os agricultores por apenas dois anos e meio, 

depois disso eles não recebem mais as visitas deste profissional e passam a “caminhar com as 

próprias pernas”.  

Por um lado é positivo o fato de esses produtores começarem a agir por conta 

própria, mas pensando por outro ângulo, as mudanças provocadas pela introdução de uma 

nova tecnologia no ambiente da comunidade rural é capaz de trazer outros tipos de mudanças, 

como no convívio social, no tempo de trabalho que terá de ser empenhado na produção e até 

na própria alimentação da família, e que o agricultor nem sempre está preparado para 

enfrentar. Mendras (1978, p. 207) analisando as sociedades rurais da Europa Ocidental revela 

que “experimentar “de verdade” traz riscos que um camponês não pode correr, sobretudo se 

nisso está em jogo a alimentação de sua família”. Portanto, pode-se considerar que foram 
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esses produtores que se atreveram a se envolver com uma nova tecnologia que fugia do seu 

modo de produção habitual e a despeito disto têm o direito de acharem auxílio quando 

precisarem de respostas. 

Ao passo que seguem os anos, surgem novas demandas, alguns agricultores 

desistiram de trabalhar com o PAIS, outros procuraram aumentar a produção e buscaram 

novos mercados. Uma das questões levantadas na entrevista foi em relação a continuidade do 

projeto entre os agricultores. Perguntou-se a coordenadora e ao técnico do SEBRAE, o que, 

na opinião deles era visto como um impecílio para a manutenção das unidades. A 

coordenadora diz que um dos obstáculos é “o pouco conhecimento técnico dos agricultores na 

área de gestão e empreendedorismo”, e o técnico que “a questão comercial, a falta de tradição 

na produção de hortaliças e a falta de persistência” são fatores que implicam em impecílios 

para a continuidade de alguns agricultores no projeto. 

De acordo com o próprio SEBRAE (2013) este é um órgão que presta assessoria 

em diversas áreas como empreendedorismo e gestão, promovendo cursos de capacitação que 

facilitam o acesso a serviços financeiros estimulando a cooperação entre as empresas, 

organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de atividades que 

contribuem para a geração de emprego e renda. Portanto, talvez fosse proveitosa a 

participação do SEBRAE nesses momentos em que os agricultores necessitam de maiores 

informações em relação à condução de atividades não corriqueiras. Essas atividades ligadas 

principalmente a questão comercial chamadas pelo SEBRAE de técnicas de 

empreendedorismo e gestão representam nos sistemas ecológicos familiares segundo Canuto 

(1998, p. 35) “uma alternativa estratégica nem sempre imprescindível”. Além disso, Mendras 

(1978) reforça a ideia de que, por em prática uma nova técnica ou introduzir um novo cultivo 

pode ser penoso para os agricultores, pois exigirá novos esforços dos indivíduos para a 

elaboração de mecanismos que colocam em questão as práticas tradicionalmente realizadas 

antes da introdução dessa nova tecnologia ou cultivo. 

Outra pergunta feita na entrevista foi: como essa organização poderia contribuir 

para a manutenção das unidades já instaladas? A resposta dada pela coordenadora foi a 

seguinte: “A gente sempre pede a parceria do município com o acompanhamento de um 

técnico”. Porém, como dito anteriormente, o SEBRAE presta diferentes serviços em 

consultorias e cursos de capacitação capazes de atender a diversos segmentos da sociedade, 

alguns com o foco em gestão e empreendedorismo que, segundo as palavras da própria 

coordenadora são áreas em que os agricultores sentem dificuldades, já que há uma falta de 

experiência para eles nesses aspectos.  O técnico respondeu que “é difícil para o SEBRAE 

ajudar mais porque cabe ao SEBRAE o papel de fomento e é um órgão da área de negócios”. 
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As palavras do técnico chamam a atenção, pois denunciam uma característica já observada 

sobre o Sebrae, o caráter estritamente empresarial desta instituição. Isso implica em mais uma 

constatação das inadequações de concepções que existem entre o que é defendido pelo PAIS e 

as visões em que o SEBRAE se fundamenta. Além disso, algumas expressões como “ajuda-

los” aponta para uma visão de que os agricultores precisam ser ajudados, e essa ideia denota 

um sentido de fragilidade ou até mesmo de incapacidade dos mesmos em se pronunciar de 

forma ativa quanto as suas decisões ou direitos. Oferecer condições para autonomia dos 

agricultores é diferente de ajudar. Contudo, prevalecem ainda perspectivas que se aproximam 

de ideias assistencialistas.  Aquilo que deveria ser compreendido como direito é concebido 

como favor, como ajuda.    

Uma das observações feitas nessa pesquisa foi em relação à formação acadêmica 

dos gestores do PAIS, pois a coordenadora dos projetos que envolvem o PAIS tem sua 

formação na área de informática, com pós-graduação em logística e gestão administrativa, e o 

técnico agrônomo é formado em agronomia. Não foi possível identificar se os mesmos 

passaram por algum tipo de treinamento nas áreas de agroecologia ou agricultura familiar. 

Isso não significa que a capacidade desses profissionais estão sendo colocadas a prova, até 

mesmo pelo fato dos próprios agricultores terem dado relatos de que o pessoal do SEBRAE 

esteve sempre disponível e dispostos a ajuda-los. Mas, seria de extrema importância que as 

pessoas que administram as atividades relacionadas ao PAIS tivessem algum tipo de formação 

ou capacitação na área de agroecologia e agricultura familiar. 

Pode-se visualizar várias estratégias desenvolvidas pelo SEBRAE/RN ligadas ao 

meio rural e a agricultura familiar como a própria implementação do PAIS, a criação de feiras 

agroecológicas em algumas regiões do Estado, como no município de Severiano Melo lançada 

ainda esse ano para o escoamento dos produtos agroecológicos advindos do PAIS, a 

confecção de cartilhas como a cartilha intitulada “o produtor rural e o Rio Grande do Norte 

semiárido” que dá sugestões para uma melhor convivência dos agricultores com as secas, 

entre outras. 

Entretanto, o termo que o SEBRAE se utiliza para designar os trabalhadores rurais 

é o mesmo usado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, órgão 

conhecido por defender as causas dos grades produtores rurais e do agronegócio. “Produtor 

rural” é a designação dada pela CNA para se referir tanto aos grandes proprietários de terras 

quanto aos agricultores familiares numa tentativa de abarcá-los em uma mesma categoria. 

Sem admitir as particularidades existentes entre os dois segmentos cria-se a ilusão de que o 

produtor familiar está consequentemente inserido na estrutura agrícola nacional, sendo mais 

conveniente para a CNA a apropriação de um termo generalizador. 
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Ao que parece, pelo contexto já apresentado, o SEBRAE se utiliza de uma visão 

muito mais ligada ao agronegócio e empreendedorismo rural, estando em contraposição aos 

princípios da agricultura familiar. A lógica do modo de vida familiar é bastante diferente 

dessa lógica defendida pelo SEBRAE, mesmo com o desenvolvimento de várias estratégias e 

projetos voltados a esse segmento, esta instituição insiste em colocar o agricultor familiar 

como um tipo de empreendedor, visualizando suas plantações como uma oportunidade de 

negócio. 

Entre os setores de agronegócio espalhados pelos vários outros Sebraes do país 

existem algumas subdivisões, são elas: agroenergia, apicultura, aquicultura e pesca, café, 

carne, derivados de cana, floricultura, fruticultura, horticultura, leite e derivados, 

mandiocultura e Ovinocaprinocultura. Essa setorização da agricultura, fazendo separações 

entre as culturas, para serem melhor trabalhadas unitariamente decorre de uma perspectiva da 

política de extensão rural inicialmente aplicada pelo governo brasileiro em que duas 

orientações básicas presidiram a sua ação: colonização e agro–industrialização. 

 Para se ter uma noção, no período de 1944 a 1945 houve um projeto do governo 

americano criado pelo Institute of Inter–American Affairs, cujo principal objetivo era atrair 

engenheiros agrônomos dos “países com maiores disponibilidades de áreas para ampliações 

de atividades agropecuárias, dispostos a aumentarem suas produções, com margem de 

exportações dos excedentes”. O projeto oferecia bolsas de estudo para professores 

universitários e através desse projeto, sete professores brasileiros passaram um período de um 

ano conhecendo todo o estilo americano de agricultura e extensão rural para aplicar esses 

conhecimentos no Brasil (PINTO, 2009, p.37).  

A partir daí a política de extensão rural foi influenciada para um modelo de cultivo 

norte-americano, em que as práticas agrícolas mais tradicionais passaram a ser enxergadas 

como ultrapassadas e as novas formas de lidar com o meio agrícola mais propícios ao sucesso 

seriam as empreendidas por meio dos novos conhecimentos trazidos de um país de primeiro 

mundo. É nesse período que as instituições voltadas para a extensão rural começam a se 

fortalecer no país e os meios que as mesmas se utilizam para o repasse dos conhecimentos 

agronômicos são essencialmente difusionistas, como pode ser percebido na fala de Pinto 

(2009, p.40), um dos professores participantes da caravana enviada aos Estado Unidos, 

retratado sobre como o restante dos professores  

 

[...] exerceram a difusão dos aludidos conhecimentos, passando–os às 

repartições estaduais e municipais, em primeiras mãos, ou através do 

Sistema ABCAR
4
, onde já existia. Em Pernambuco ficou decidido pela 

                                                           
4
 Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. 

http://www.sebrae.com.br/setor/agroenergia
http://www.sebrae.com.br/setor/apicultura
http://www.sebrae.com.br/setor/aquicultura-e-pesca
http://www.sebrae.com.br/setor/cafe
http://www.sebrae.com.br/setor/carne
http://www.sebrae.com.br/setor/derivados-de-cana
http://www.sebrae.com.br/setor/floricultura
http://www.sebrae.com.br/setor/fruticultura
http://www.sebrae.com.br/setor/horticultura
http://www.sebrae.com.br/setor/leite-e-derivados
http://www.sebrae.com.br/setor/mandiocultura
http://www.sebrae.com.br/setor/ovino-e-caprino
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Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, com a anuência da 

Universidade Rural de Pernambuco, que haveria a transmissão de 

conhecimentos para os Engenheiros Agrônomos e Médicos Veterinários do 

Estado, em reuniões mensais, de três dias cada, com a presença de todos 

aqueles funcionários da capital e do interior (PINTO, 2009, p.40). 

 

Esses eventos podem ter contribuído para a expansão da ideia de que, o repasse do 

conhecimentos agrícolas devessem ser primeiramente entre instituições consideradas de 

categorias mais elevadas no cenário político-social como agências, secretarias e universidades 

para só então chegarem aos agricultores. De modo que, a transição desse conhecimento 

estabelecido como mais adequado para o sucesso da produção agrícola se dá de uma forma 

linear e segregatícia. 

Talvez o SEBRAE esteja ainda pautado nessas concepções de difusão linear do 

conhecimento, modernização do campo e segregação entre os segmentos da agricultura. 

Contudo, é importante notar que as principais estratégias do SEBRAE nesse setor estão 

geralmente ligadas a agricultura familiar com um incentivo para agricultura orgânica ou 

agroecológica. Entretanto são utilizados termos e expressões totalmente voltadas ao avanço 

do agronegócio, o que se constitui como um tipo de contradição ou desajuste de conceitos, já 

que o que se percebe pelo o uso da terminologia de agronegócio é que ela está muito mais 

vinculada aos grandes produtores de monoculturas com suas práticas consolidadas a partir da 

revolução verde. Os agricultores familiares constituem-se como os principais atores entre as 

novas propostas de desenvolvimento para o meio rural, sustentado pelos princípios da 

agroecologia e sustentabilidade, portanto, é arbitrário olhar este segmento com os as lentes do 

agronegócio e da modernização agrícola. 

 

 

4. Considerações Finais 

 

O presente estudo demonstrou que existem diferenças significativas observadas 

nas concepções do PAIS e do SEBRAE, com utilização de termos totalmente divergentes 

entre o que se prega para a implementação de uma tecnologia social voltada à agricultura 

familiar e o que se vê nos documentos e falas do órgão responsável por esta implementação. 

Entretanto, os agricultores familiares participantes do projeto argumentam que, a 

implementação do PAIS pelo SEBRAE foi de total importância e consideram este órgão 

como sendo acessível e proveitoso. 

Há a possibilidade de que o SEBRAE esteja passando por uma fase de transição 

ou atualização de conceitos e que talvez futuramente o órgão passe a se utilizar dos termos 

mais adequados ao que se refere as questões ligadas a agricultura. É provável também que 
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mesmo com todas as práticas desenvolvidas no campo, ainda existam lacunas no que diz 

respeito à fundamentação teórica necessária para balizar melhor essas questões de 

terminologia e aplicação dos conceitos ao trabalho desenvolvido pela instituição em estudo. O 

que traz uma outra questão pertinente, a de como eles poderão aplicar os conceitos ligados a 

agricultura familiar e a agroecologia se não há um maior empenho em conhecer e apropriar-se 

desses conceitos? 

Portanto, uma das conclusões que se chega é que, o SEBRAE é um órgão 

responsável e de confiança de acordo com os agricultores entrevistados. Entretanto, por se 

tratar de uma instituição muito ligada ao desenvolvimento de empresas, com o alvo em 

negócios faz-se necessário uma maior e melhor apropriação dos conceitos que orçam os 

estudos e estruturas rurais e principalmente da agricultura familiar. Outra conclusão é a de 

que, possivelmente o SEBRAE se utilize de alguns termos de maneira consciente e até mesmo 

“oportunista” para obter maiores incentivos governamentais e melhor visualização do público 

em geral, já que o setor do agronegócio é o que mais se destaca no cenário político nacional. 

Considerando os princípios que norteiam a agricultura familiar no Brasil e as 

concepções desenvolvidas através do projeto modernizador da agricultura, conclui-se que a 

instituição em foco desenvolve projetos para o meio rural sem uma coesão entre estes 

conceitos, visto que, nos documentos analisados e nas falas dos entrevistados percebe-se uma 

discrepância entre as práticas incentivadas, os termos utilizados e as visões difundidas.   

 

 

5. Referências: 

 

ALTIERI, M. A. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável / Miguel 

Altieri. – 4.ed. – Porto Alegre : Editora da UFRGS, 2004.p. 23. 

CANUTO, João Carlos. Agricultura ecológica familiar, mercados e sustentabilidade 

socioecológica global. In: Agricultura Familiar: desafios para a sustentabilidade. Aracaju: 

EMBRAPA-CPATC, SDR/MA, 1998. P 35. 

CARVALHO, Luna Dalla Rosa. Fazendo diferença na agricultura familiar: um debate a 

partir de experiências na zona rural de Macaíba/RN. Monografia. UFRN, 2013. 

CARTILHA PASSO-A-PASSO. PAIS - Produção Agroecológica Integrada e Sustentável: 

mais alimento, trabalho e renda no campo. Saiba como produzir alimentos saudáveis e 

preservar o meio ambiente. 3ª Ed. 2009. Brasília: Fundação Banco do Brasil; plano mídia. 



82 

 

CASTRO NETO, Nelson de et al. Produção Orgânica: uma Potencialidade Estratégica para 

a Agricultura Familiar. Revista Percurso- NEMO Maringá, v. 2, n. 2 , p. 75, 2010. ISSN: 

2177- 3300 (on-line) 2010.   

COSTABEBER, J. & MOYANO, E. Transição Agroecologica e Ação Social Coletiva. In: 

Agroecol. e  Desenv. Rur. Sustent., v.1, n. 4, Porto Alegre: 2000. p. 1. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA - 

CONTAG. Cartilha do 1º Módulo. 3ª Ed. 2006. 

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA. Canal do 

Produtor. Disponível em<http://www.canaldoprodutor.com.br/ > Acesso em: 26 fev. 2014.  

EMEDIATO, Fátima. Produção agroecológica chegará a 4,5 mil novas famílias. Surgiu. 

Salvador, BA. 2012. Disponível em<http://surgiu.com.br/noticia/41842/producao-

agroecologica-chegara-a-45-mil-novas-familias.html> Acesso em: 24 ago. 2012. 

GARCIA, R. C e MARTINE, G. Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: 

Caetes, 1987. p.81-95. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1989.. 

p.35. 

IDEMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE 

DO RIO GRANDE DO NORTE. Perfil do seu Município, Macaíba. 2013. Disponível em< 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000016679.PDF> Acesso em: 15 

jan. 2014. 

IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Censo 

Agropecuário 2006. Agricultura Familiar - Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação. 2006. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/agri_familiar_20

06_2/notas_tecnicas.pdf> Acesso em: 09 out. 2013. 

LIMA, Juliano Silva et al. Estrutura e propriedades do agroecossistema “vida verde” em 

Itabaina (SE). Revista Geografia (Londrina), v. 20 mio/ago. 2011. p. 86. 

MDS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIASL E COMBATE A FOME. 

Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais). 2012. Disponível 

em<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/desenvolvimentoterritorial/consad/producao-

agroecologica-integrada-e-sustentavel-pais> Acesso em: 28 jun. 2012. 



83 

 

MOREIRA, Roberto José. Críticas ambientalistas à Revolução Verde. Estudos Sociedade e 

Agricultura, 15, outubro 2000, p.47. 

MENDRAS, Henri. Sociedades Camponesas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 245. 

MENEZES, Marilda e MALAGODI, Edgard. Os camponeses como atores sociais: a 

perspectiva da autonomia da resistência. In: Os atores do desenvolvimento rural. Org.: 

Schneider, Sergio e Gazolla, Marcio. Porto alegre: Editora da UFRGS, 2011.   

OLALDE, ALICIA RUIZ. Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. 

Publicações da CEPLAC – Comissão Executiva do Plantio da Lavoura Cacaueira.    Artigos 

técnicos. Disponível em: <http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo3.htm> Acesso em: 

12 mar. 2014. 

PLOEG, Jan Douwe van der. Sete teses sobre a agricultura camponesa. In: Agricultura 

familiar camponesa na construção do futuro/ Paulo Petersen (org) - Rio de Janeiro: AS-PTA, 

2009. p. 17. 

PINTO, Eudes de Souza Leão. A extensão rural no Brasil. Anais da Academia 

Pernambucana de Ciência Agronômica, Recife, vols. 5 e 6, p.37, 2008-2009. 

PORTAL BRASIL. Agronegócio. 2012. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/agronegocio/print> Acesso 

em: 11 jun. 2013. 

ROZENDO, Cimone de Souza. Políticas Ambientais, agricultura familiar e a 

recomposição dos espaços rurais na região metropolitana de Curitiba. 2006.293f. Tese 

(Doutorada em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade Federal do Paraná. 

Paraná, 2006, p.4. 

___________________ Metamorfoses do rural: a vez do meio ambiente. In: 35º Encontro 

Anual da Anpocs – 24 a 28 outubro- 2011- Caxambu, MG.  

REDE DE TECNOLOGIAS SOCIAIS, Tecnologias Sociais: caminhos para a 

sustentabilidade. Aldalice Otterloo [et al.]  - Brasília/DF: 2009. p. 8. 

SOUSA, Adriano de; ASSAF, Flávia. Existe um SEBRAE pra você. Natal-RN: 

SEBRAE/RN, 2013. 232p.: il. 

SOUZA, Jorge Luiz de. Produção agroecológica sustentável - Mais de mil pequenas áreas 

familiares em forma de círculo movimentam economias locais. IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada. São Paulo, 2007. Disponível 



84 

 

em<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1444

:catid=28&Itemid=23> Acesso em: 24 ago. 2012. 

SEBRAE-SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. Produção Agroecológica Integrada e Sustentável – PAIS. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/customizado/tv-sebrae/inovacao-tecnologica/producao-agroecologica-

integrada-e-sustentavel-paisAcesso> em: 08 de mai. 2012. 

_____________________. O que é o Sebrae? Institucional. Disponível em 

<http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/sebrae-um-agente-

de-desenvolvimento> Acesso em: 26 nov. 2013. 

_____________________. Sistema Sebrae: Direcionamento Estratégico 2013 – 2013. 2022. 

p 16. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/estrategia/html-

estrategia/direcionamento-estrategico-2022.pdf> Acesso em: 15 fev. 2014. 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Raízes históricas do campesinato brasileiro. 

In: XX encontro anual da ANPOCS. GT 17. Processos sociais agrários. Caxambu, MG. 

Outubro 1996. p. 2. 

______________Olhares sobre o “rural brasileiro”. Recife: outubro, 1999. Raízes, 

Campina Grande, vol. 23, nºs 01 e 02, p. 82–98. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Objetivando sempre a autonomia dos agricultores e a melhoria da qualidade de vida 

dos mesmos, as agriculturas de bases ecológicas têm surgido como uma alternativa prática e 

efetiva no âmbito da agricultura familiar. A junção dos conceitos de tecnologia social e 

agroecologia integrados em um mesmo sistema como o PAIS, tem demostrado que o caminho 

para a sustentabilidade na agricultura perpassa pelos fundamentos defendidos por essas duas 

categorias, além do que, como citado por Moreira (1997, p. 50) “a sustentabilidade ambiental 

tende a revalorizar o saber e o fazer “camponês” garantindo, às formas sociais da agricultura 

familiar melhores condições na competição e melhores condições de vida”. O respeito à 

cultura local, abandono do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, diversificação de 

culturas, apoio técnico aos produtores, integração com outros agricultores e com o mercado 

local entre outras, se constituem como práticas benéficas que auxiliam no desenvolvimento 

saudável do meio rural. 

A autonomia entre os produtores familiares é uma questão primordial no âmbito da 

sustentabilidade de seus agroecossistemas e só será alcançada quando esses agricultores forem 

percebidos como donos de seus destinos.  A incumbência de se entender suas dinâmicas a 

partir de seus próprios relatos e vivências com a terra, com a família, com o mercado e com a 

sociedade em geral é definitivamente o papel daqueles que se dedicam a compreender a 

agricultura familiar. Um olhar crítico para as problemáticas que emergem dessas relações 

também é importante, para se levantar questões que poderão ser proveitosas na resolução de 

problemas nessas comunidades, como a frágil organização social dos agricultores ou a falha 

na comunicação com o poder público entre outras demandas observadas na pesquisa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário aplicados aos gestores do PAIS 

Questionário - Gestores 

 

Nome:_________________________________________________Sexo:___________ 

Formação: Graduação_____________________ Pós graduação___________________ 

 

Organização:_______________________ Cargo que ocupa:______________________ 

 

Data: ___________________ 

 

 

1. Você acha que o PAIS é uma boa ideia para o desenvolvimento da agricultura familiar? Por que? 

 

Sim (   )      Não (   ) 

 

 

 

 

 

2. O que você acha que motiva os agricultores a participarem do PAIS? 

 

 

 

 

 

3. Qual a maior dificuldade na implantação do PAIS em uma comunidade/assentamento? 

 

 

 

 

 

4. Que critérios são levados em conta na hora da escolha da comunidade ou família para a implantação das 

unidades? 

 

 

 

 

 

5. Que tipo de treinamento há por parte dessa instituição antes, durante e depois da implantação do PAIS? 

 

 

 

 

 

 

6. Que benefícios você consegue visualizar nas famílias que já receberam as unidades? 

 

 

 

 

 

7. Se algum agricultor precisar de informações sobre o PAIS, como será realizado esse contato? 
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8. Algum agricultor já lhe procurou para esclarecimentos de dúvidas? Se sim, como se deu esse contato? 

 

 

 

 

 

9. O que você considera como impecílio na manutenção das unidades do PAIS pelos agricultores? 

 

 

 

 

 

10. Como essa organização poderia ajudar para a manutenção dessas unidades? 

 

 

 

 

 

11. Por quanto tempo você ou a instituição mantem contato com os agricultores? 

 

 

 

 

 

12. Entre as comunidades que conseguiram um bom desempenho com o PAIS, o que você considera que foi 

decisivo para obtenção desse desempenho? 

 

 

 

 

13. E entre as que não obtiveram um bom desempenho, o que você acha que faltou? 

 

 

 

 

14. Houve explicações sobre o termo: agroecologia? 

 

 

 

 

Anexo 2 – Questionário aplicado aos agricultores que ainda participam do PAIS 

 

Questionário – Agricultores 

 

Caracaxá-(   )  Quilombo dos Palmares II-(   )   Data: ____/____/____     

1. Nome:_______________________________________________ Idade: _____ S:_______________ 

2. Escolaridade: (   ) Analf.   (   ) Até a 4ª série (   ) até 8ª série    (   ) 1°grau completo 

(    )Ens. Médio incompl.   (   ) Ens. Médio Completo (   ) Superior incompl.   (   ) Superior Completo 
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3. Naturalidade: ___________________ (   )  Nativo   (   ) Quanto tempo mora aqui? _______________  

4. Renda: (   ) Até um salário min. (   ) Até três salários min. (   ) Até cinco salários mínimos (   ) Até dez salários mínimos (   

) Acima de dez. 

5. Profissão: ______________________     Nº. Pessoas na casa:  

6. Qtas trabalham:     Qtas com menos de 18 anos:  

7. Residência:  (   ) Própria   (   ) Cedida   (   ) Alugada   (   ) Outros  

8. Idade do PAIS _______________  

9. Onde fica localizado? No próprio quintal (   )  Em um terreno cedido pela prefeitura (   )  Terreno próprio em outro local (   

) área coletiva (   ) 

10.  A família se alimenta do que é produzido através do PAIS? Sim (   )   Não (   ) 

Questões abertas 

1. O que você acha do PAIS? 

 

 

 

 

2. O que lhe motivou a participar do PAIS? 

 

 

 

 

 

3. Quais foram as dificuldades iniciais? 

 

 

 

 

 

4. O que você acha que poderia mudar para melhorar? 

 

 

 

 

 

5. Surgiu algum problema depois da implantação? Quais? 

 

 

 

 

6. O que acha que não deu certo no seu PAIS? 

 

 

 

 

7. Houve alguma mudança na vida da família depois do PAIS? 

 

 

 

 

8. Como é a relação com o Mercado? 
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9. Participa de programas governamentais como PNAE ou PAA? 

 

 

 

 

10. Tem outra fonte de renda além do PAIS? Quais? 

 

 

 

 

11. Se precisarem de assistencia técnica, onde vão buscar? 

 

 

 

 

12. Que produtos vocês plantam? E o quais são o de melhor comercialização? 

 

 

 

 

13. Sempre tem excedente de produção ou só dá pra alimentar a família? 

 

 

 

 

14. Alguma vez toda a plantação já foi perdida? Por que? 

 

 

 

 

15. Houve aderência de pesticidas ou fertilizantes químicos? 

 

 

 

 

16. O que você entende sobre agroecologia? 

 

 

 

 

17. O que você entende sobre tecnologia social? 

 

 

 

 

18. Você acha que é melhor plantar usando agrotóxico? 

 

 

 

 

19. Você acha que o PAIS é bom ou ruim para o meio ambiente? Por que? 
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20. Você conseguiu ganhar mais dinheiro depois da implantação do PAIS? 

 

 

 

 

21. Você recebeu algum tipo de orientação sobre o PAIS? 

 

 

 

 

22. Quais dificuldade você enfrenta para a manutenção do PAIS? 

 

 

 

 

23. Você teve dificuldades para se comunicar com os gestores ou técnicos? 

 

 

 

24. Quanto tempo o técnico passou orientando você? 

 

 

 

25. Se você fosse aconselhar outra pessoa em relação ao PAIS, o que você diria? 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Questionários aplicado aos agricultores que não plantam mais através do PAIS. 

 

Questionário – Agricultores 

 

Traíras (   )  Margarida Alves (   )   Data: ____/____/____     

11. Nome:_______________________________________________ Idade: _____ S:___________ 

12. Escolaridade: (   ) Analf.   (   ) Até a 4ª série (   ) até 8ª série    (   ) 1°grau completo 

(    )Ens. Médio incompl.   (   ) Ens. Médio Completo (   ) Superior incompl.   (   ) Superior Completo 

13. Naturalidade: ____________ (   )  Nativo   (   ) Quanto tempo mora aqui? _______________  

14. Renda: (   ) Até um salário min. (   ) Até três salários min. (   ) Até cinco salários mínimos (   ) Até dez salários mínimos (   

) Acima de dez. 

15. Profissão: ______________________     Nº. Pessoas na casa:  

16. Qtas trabalham:     Qtas com menos de 18 anos:  

17. Residência:  (   ) Própria   (   ) Cedida   (   ) Alugada   (   ) Outros 

18. Quando foi implantado o PAIS? ________________________________ 
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19. Onde fica localizado? No próprio quintal (   )  Em um terreno cedido pela prefeitura (   )  Terreno próprio em outro local (   

) 

20.  A família se alimentava do que era produzido através do PAIS? Sim (   )   Não (   )  

 

Questões abertas 

 

1. O que você acha do PAIS? 

 

 

 

 

2. O que lhe motivou a participar do PAIS? 

 

 

 

3. Quais foram as dificuldades iniciais? 

 

 

 

 

 

4. O que você acha que poderia mudar para melhorar? 

 

 

 

 

 

5. Surgiu algum problema depois da implantação? Quais? 

 

 

 

 

6. O que acha que não deu certo no seu PAIS? 

 

 

 

 

7. Houve alguma mudança na vida da família depois do PAIS? 

 

 

 

 

8. Como era a relação com o Mercado? 

 

 

 

 

9. Participaram de programas governamentais como PNAE ou PAA? 

 

 

 

 

10. Vocês tinham outra fonte de renda além do PAIS quando ele foi implantado? Quais? 
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11. Se precisassem de assistencia técnica, onde iam buscar? 

 

 

 

 

12. Que produtos vocês costumam plantar e quais são os de melhor comercilização? 

 

 

 

 

13. Sempre tiveram excedente de produção ou só dava pra alimentar a família? 

 

 

 

 

14. Alguma vez toda a plantação já foi perdida? Por que? 

 

 

 

 

15. Houve aderência de pesticidas ou fertilizantes químicos? 

 

 

 

 

16. O que você entende sobre agroecologia? 

 

 

 

 

17. O que você entende sobre tecnologia social? 

 

 

 

 

18. Você acha que é melhor plantar usando agrotóxico? 

 

 

 

 

19. Você acha que o PAIS é bom ou ruim para o meio ambiente? Por que? 

 

 

 

 

20. Você conseguiu ganhar mais dinheiro depois da implantação do PAIS? 

 

 

 

 

21. Você recebeu algum tipo de orientação sobre o PAIS? 
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22. Quais dificuldade você enfrentou para a manutenção do PAIS? 

 

 

 

 

23. Você teve dificuldades para se comunicar com os gestores ou técnicos? 

 

 

 

24. Quanto tempo o técnico passou orientando você? 

 

 

 

25. Se você fosse aconselhar outra pessoa em relação ao PAIS, o que você diria? 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Fotografias da pesquisa de campo 

 

Imagem 1- Entrevista realizada com Maria de Fátima Martins Souza, líder da associação e do 

grupo de mulheres em Caracaxá. 

 

Fonte: Thiago Figueiredo de Bezerra, 2013. 
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Imagem 2 – Entrevista realizada com a família do senhor Wilson S. da Silva no assentamento 

Quilombo dos Palmares II. 

 

 
 

Fonte: Thiago Figueiredo de Bezerra, 2013. 

 

Imagem 3 – Parte de uma das unidades do PAIS em Caracaxá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Thiago Figueiredo de Bezerra, 2013. 
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Reunião com pesquisadores e agricultores na comunidade Quilombo dos Palmares II para uma 

explanação dos resultados obtidos através das pesquisas feitas nesta e em outras comunidades rurais de Macaíba. 

 


