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O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em 
torno de um conhecimento científico ou técnico, seja em torno 
de um conhecimento ‘experencial’), é a problematização do 
próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a 
realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para 
melhor compreendê-la, explicá-la e transformá-la. (FREIRE,  
1989). 
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RESUMO 

 



 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar as relações de saberes que se articulam em 
projetos de construção do desenvolvimento rural sustentável para o semi-árido 
paraibano, analisando as práticas cotidianas dos agricultores e sua relação com as 
práticas tecnológicas difundidas por ONGs. Tomamos como objeto empírico a 
comunidade rural de Lajedo de Timbaúba, município de Soledade-PB, localizada na 
microrregião do Curimataú paraibano. Trata-se de uma comunidade onde se registra um 
dos primeiros casos de planejamento do desenvolvimento rural sustentável na Paraíba. 
A análise centrou-se nas vivências dos agricultores em experiência de sustentabilidade, 
procurando compreender como eles se apropriam de novos conhecimentos e com estes 
interagem. Em termos metodológicos, considerou-se factível situar a interação de 
saberes entre os agricultores e os técnicos das ONGs, situando a análise conforme 
questionamento de Paulo Freire (2006): extensão ou comunicação? Para o 
entendimento das práticas cotidianas dos agricultores, recorreu-se à contribuição 
teórica de Michel de Certeau (2008), no sentido de discernir um movimento de 
microrresistências, de inversão/rejeição/modificação pelos agricultores em relação aos 
saberes externos. Ainda do ponto de vista teórico, recorrendo ao imaginário social de  
Cornelius Castoriadis (1982), considerou-se o modo de viver dos agricultores 
pesquisados, tendo como referência a experiência na produção material e simbólica de 
suas vidas. Por isso, fez-se imprescindível não dissociar as relações de saberes entre 
agricultores e técnicos de ONGs dos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento 
rural sustentável e extensão rural. O estudo realizado revelou que os agricultores de 
Lajedo de Timbaúba, ao se depararem com as práticas tecnológicas propostas pelas 
ONGs que atuam na comunidade, expressam essas práticas a partir da sua lógica 
cotidiana e as constituem em estratégias de sobrevivência inseridas na sua própria 
idiossincrasia. Constatou-se, portanto, que os saberes externos, proporcionados pelas 
propostas de alternativas de convivência com as secas, na perspectiva de 
desenvolvimento sustentável, quando postos na relação cotidiana dos agricultores, são 
julgados como vantajosos ou desvantajosos ao serem confrontados com o seu modo 
peculiar do fazer cotidiano. As práticas tecnológicas são incorporadas, negadas ou 
recriadas a partir de critérios avaliativos relacionados à preservação da terra e à 
reprodução econômica e social da unidade de produção da agricultura familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 



 

The purpose of this work is to analyze the knowledge relationships that articulate in 
projects of maintainable rural development construction for the paraiban semi-arid, 
analyzing the farmers’ daily practices and their relationship with the technological 
practices spread by ONGs. We took as empirical object the rural community of Lajedo 
de Timbaúba, municipal district of Soledade-PB, located in the very small region of 
paraiban Curimataú. It is a community where registers one of the first cases of 
maintainable rural development planning in the state of Paraíba. The analysis was 
centered on the farmers’ experiences of life in sustainability experience, trying to 
understand how they acquire new knowledge and how they interact with them. In 
methodological terms, it was considered feasible to place the knowledge interaction 
between the farmers and technicians from ONGs by placing the analysis according to 
Paulo Freire’s questioning (2006): extension or communication? To understand the 
farmers’ daily practices, it was resorted to the theoretical contribution by Michel de 
Certeau (2008) in order to discern a microresistance movement of 
inversion/rejection/changing by the farmers in relation to their external knowledge. Just 
from the theoretical point of view and resorting to the imaginary social by Cornelius 
Castoriadis (1982), it was considered the way of living of the farmers researched, 
having as reference the experience in the material and symbolic production of their 
lives. It became indispensable, therefore, not to dissociate the knowledge relationships 
between farmers and technicians from ONGs from the sustainability concepts, 
maintainable rural development, and rural extension. The results of the study revealed 
that the farmers from Lajedo de Timbaúba while dealing with the technological 
practices proposed by ONGs that work in the community, express those practices from 
their daily logic, and they constitute them in survival strategies that are inserted in their 
own idiosyncrasy. It was verified, therefore, that the external knowledge presented by 
the proposals of sociability alternatives with the droughts in the perspective of 
maintainable development while placed in the farmers’ daily relationship, they are 
judged as advantageous or disadvantageous when they are confronted with their 
peculiar way of doing their daily work. The technological practices are incorporated, 
denied, or recreated starting from evaluative criteria related to the preservation of the 
soil and to the economical and social reproduction of the unit of production of family 
agriculture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva propor uma abordagem original sobre os mecanismos 

de articulação de saberes em projetos de construção da sustentabilidade em ambientes 

vulneráveis à seca, centrando a atenção nas práticas cotidianas dos agricultores e sua 

relação com as práticas tecnológicas difundidas por ONGs. Buscamos, pois, analisar as 

vivências  dos agricultores paraibanos em experiências institucionalizadas de construção 

do desenvolvimento local sustentável, procurando compreender como ocorre a interação 

de saberes no meio rural, como os agricultores se apropriam e interagem com novos 

conhecimentos e como novos sentidos são produzidos a partir dessa interação, 

articulando aquilo que Paulo Freire (2006) denominou como “relações dialógicas”. 

Não se trata apenas de questionar a participação dos saberes dos agricultores 

nas propostas de desenvolvimento sustentável, cuja mediação e disseminação é feita 

pelas ONGs, mas pesquisar como os agricultores se apropriam de um conhecimento que 

já vem pronto e como a comunidade constrói as maneiras de interagir com esses novos 

conhecimentos, quaisquer que sejam, e qualquer que seja a forma como a estes os 

agricultores têm acesso.  

Para tanto, tomamos como lócus empírico a comunidade rural1 de Lajedo de 

Timbaúba, município de Soledade, Estado da Paraíba, por tratar-se de uma localidade 

onde se registra um dos primeiros casos de planejamento do desenvolvimento local 

sustentável para o semi-árido paraibano. Nesse contexto, havia fortes indícios de que os 

agricultores, ao se relacionarem com as práticas tecnológicas propostas pelas ONGs, 

estas se constituíam em estratégias de sobrevivência – não sem ambiguidade e tensões – 

inseridas na própria idiossincrasia do pequeno produtor.  

Assim, buscamos investigar as práticas cotidianas dos agricultores de 

Lajedo de Timbaúba a partir do seu modo de sentir, pensar e agir no cotidiano do seu 

fazer. Abordamos o processo de construção das estratégias e resistências, engendrado 

individual e coletivamente, no âmbito da relação entre as propostas de sustentabilidade 

rural e a adequação de tal ou qual prática tecnológica nesse processo, entendidas como 

práticas orientadoras do fazer cotidiano desses agricultores. 

Daí justificar-se a importância deste estudo, já que pretende abordar essa 

nova realidade social do meio rural, surgida de novas ações de convivência e 

                                                           
1
 Comunidade se refere aqui a uma área (espaço) geograficamente delimitada em um meio rural (um 

sítio). 
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interferência num ambiente vulnerável à seca. Considera-se a participação dos 

agricultores como fator condicionante para a efetivação do processo local de 

desenvolvimento e o meio ambiente como um componente chave da sustentabilidade. 

Assim, centrou-se a atenção nos seguintes objetivos:  

 

1- realizar o estudo tendo como eixo de análise as práticas cotidianas dos 

agricultores como também a sua relação com as tecnologias alternativas 

propostas pelas ONGs;  

 

2- compreender como os agricultores se apropriam dos conhecimentos que 

vêm de fora e com estes interagem; como constroem, produzem e 

reelaboram novos conhecimentos e  quais os significados que a esses 

atribuem; 

 

3- retomar algumas abordagens ou concepções de desenvolvimento 

sustentável e de ONGs; avaliar o conceito de desenvolvimento rural 

sustentável trabalhado pelas ONGs para visualizar a noção do mesmo na 

lógica dos agricultores locais. 

 

A seguir, realizou-se o tratamento analítico dos dados coletados, articulando 

tanto os provenientes de informações bibliográficas e análise documental,  quanto os da 

pesquisa de campo, tarefa realizada durante os anos de 2007/08.  

A versão atual da  tese que ora se apresenta ficou distribuída da seguinte 

forma: 

 

No Capítulo I, intitulado O OBJETO DE ESTUDO E O MÉTODO, 

abordamos a construção do objeto, as hipóteses e as questões investigadas. Focalizamos 

o lócus empírico e a importância do estudo das relações de saberes  no meio rural como 

objeto de análise educacional. Ainda, neste capítulo, apresentamos o processo de 

construção metodológica da nossa pesquisa na comunidade rural de Lajedo de 

Timbaúba e o caráter participativo que este assumiu em todas as etapas desta 

investigação.   
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No Capítulo II, intitulado CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA 

DE RELAÇÕES DE SABERES SOB A PERSPECTIVA DE 

SUSTENTABILIDADE RURAL,  propomos, inicialmente, uma reflexão acerca dos 

elementos conceituais que ladearam todo o percurso da nossa pesquisa. Assim, 

enfocamos abordagens, origens e conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, desenvolvimento rural sustentável e extensão rural. Em seguida, deixamos 

registradas as nossas opções teóricas que serviram de suporte para nossas afirmações, 

considerando como referência principal as argumentações, conceitos ou concepções 

freireanas. Ainda do ponto de vista teórico, no que se refere às práticas cotidianas dos 

agricultores, abordamos o espaço dos saberes segundo a perspectiva de Michel de 

Certeau (2008) para um melhor entendimento de “quem manipula quem” num espaço 

rural que se relaciona com saberes externos. No campo das representações, enfocamos o 

imaginário social a partir de Cornelius Castoriadis (1982), considerando o modo de 

viver dos agricultores pesquisados, tendo como referência a experiência tradicional na 

produção material e simbólica de suas vidas. 

 

No Capítulo III, intitulado AS ONGs A SERVIÇO DO MODELO DE  

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,  focalizamos as ONGs como 

fundamentais na implementação dos “discursos” da sustentabilidade rural, 

desempenhando os papéis de mediadoras nos contextos nos quais os projetos de 

Desenvolvimento Sustentável são implementados. Para delinear como os agricultores se 

apropriam dos saberes externos, interagem com eles e redimensionam-nos, tivemos, 

pois, de identificar essas “mediações externas”. Assim, fazemos um breve histórico das 

ONGs e enfocamos as várias conotações ou conceitos que essas organizações receberam 

ao longo do tempo, para, assim, melhor abordá-las, mostrando seus objetivos, suas 

ações e falas, bem como as relações que estabelecem com os agricultores locais. As 

ONGs que atuam na comunidade pesquisada  são: PATAC – Programa de Aplicação de 

Tecnologia Aplicadas às Comunidades; PRACASA – Programa de Associativismo e 

Capacitação do Pequeno Produtor Rural no Semi Árido; SERTA – Serviço de 

Tecnologias Alternativas.  

  

No Capítulo IV, intitulado LAJEDO DE TIMBAÚBA: UMA 

EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, 

abordamos a comunidade a partir dos seus habitantes ou de suas práticas cotidianas: 
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quantos são, quem são, o que pensam, como se relacionam entre si, o que caracteriza a 

comunidade como grupo, como se organizam, como se relacionam com as tecnologias 

alternativas, como produzem saberes e como essa comunidade interage com os agentes 

e com os saberes externos.  Analisamos, também, a nova configuração local, o 

imaginário social, as representações dos agricultores sobre desenvolvimento sustentável 

e sobre ONGs, como se relacionam com os saberes externos ou como se dá o trato dos 

saberes na prática cotidiana. Analisamos, portanto, a nova realidade social do meio 

rural surgida da interação de saberes. Considerando a participação dos agricultores 

como fator condicionante para a efetivação da sustentabilidade local e a fusão dos 

diferentes saberes na configuração de uma nova realidade social.  

Tecemos, então, as considerações finais levantando aspectos relevantes da 

temática estudada, mas também construindo indagações que podem, posteriormente, ser 

aprofundadas.  
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Capítulo 1   

 

O OBJETO DE ESTUDO E O MÉTODO 
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Capítulo 1- O OBJETO DE ESTUDO E O MÉTODO 

 

Este capítulo pretende analisar o processo de construção metodológica da 

nossa pesquisa, realizada na comunidade rural de Lajedo de Timbaúba, município de 

Soledade-PB, analisando o modo como construímos os vários interesses entre a 

perspectiva de produção de conhecimento e a apreensão de uma realidade em 

experiência de construção de desenvolvimento rural sustentável. 

Assim, neste capítulo, tratamos questões de ordem teórico-metodológicas. 

Num primeiro momento, abordamos as inquietações que nos guiaram na construção do 

objeto. Informamos, então, as hipóteses e as questões investigadas nesse processo. Num 

segundo momento, focalizamos o lócus empírico para, em seguida, tratarmos da 

importância do estudo das relações de saberes no meio rural como objeto de análise 

educacional. 

 Em seguida, é analisado o caminho construído que nos permitiu abordar as 

práticas cotidianas dos agricultores. Apresentamos, aqui, o processo de construção 

metodológica, os nossos procedimentos em todos os passos da nossa pesquisa, e o 

caráter participativo que esta assumiu em todas as etapas da investigação. Deixamos aí 

registrados, portanto, o modo como construímos os vários interesses na perspectiva de 

produção de conhecimento elaborado a partir da pesquisa efetivada.  

 

 

O Capítulo comporta quatro itens: 

 

1.1- A construção do objeto, as hipóteses e as questões investigadas; 

1.2- O lócus empírico; 

1.3- A importância do objeto no campo de análise educacional; 

1.4- A metodologia da pesquisa. 
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1.1- A construção do objeto, as hipóteses e as questões investigadas: 

 

Toda pesquisa, análise ou estudo tem como ponto de partida uma situação 

percebida como problemática e que exige uma explicação. Um objeto de pesquisa é, 

assim, uma interrogação explícita em relação a um problema a ser examinado e 

analisado com o fim de obter novas informações. A partir de uma investigação empírica 

sistemática, a pesquisa visa, portanto, a dar uma “resposta”, uma solução satisfatória ao 

problema. O lugar da pesquisa é, pois, o lugar prático da elaboração e da  transformação 

do próprio objeto do conhecimento, de sua relação com o sujeito que pesquisa, de sua 

construção sistemática e da construção dos fatos que o manifestam (MELO NETO, 

2004). A partir dessa relação fica construído o objeto do conhecimento: o objeto 

científico. É o que acontece na construção do objeto no campo de análise educacional. 

Nossa reflexão sobre a temática das relações de saberes no meio rural surgiu 

ainda durante as pesquisas para a elaboração da  dissertação de mestrado em Sociologia 

Rural (A Problemática Hídrica em Área de Risco à Seca: o Caso do Município de 

Soledade-PB), na qual focalizamos a questão do abastecimento, acesso e uso da água 

num ambiente de seca.  Naquela ocasião, nossa análise revelou que os problemas 

referentes à escassez de água no semi-árido paraibano estavam associados muito mais a 

condições sociais, políticas e institucionais do que a fatores físico-climáticos.  

Todavia, essa revelação não foi suficiente para atender às nossas inquietações. 

Durante todo o processo de investigação, quando observávamos as comunidades rurais, 

e no contato direto com os agricultores, percebemos um modo peculiar desses 

agricultores se relacionarem com as práticas tecnológicas propostas por mediações 

externas. Havia fortes indícios de que tais práticas, quando expressadas a partir da 

lógica2 cotidiana desses agricultores, se constituíam em estratégias de sobrevivência que 

são construídas, não sem ambiguidade e tensões, inseridas na própria idiossincrasia do 

agricultor. 

Supúnhamos, portanto, que os saberes externos, proporcionados pelos modelos 

de desenvolvimento ou pelas propostas de alternativas de convivência com as secas sob 

a perspectiva de desenvolvimento sustentável, quando postos na relação cotidiana desses 

agricultores são ajuizados a partir de critérios avaliativos. Serão julgados como 

vantajosos ou desvantajosos pelos agricultores ao serem confrontados com o seu modo 

                                                           
2 Lógica aqui é entendida como o  modo de raciocinar peculiar a alguém ou a um grupo. 
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peculiar do fazer cotidiano. 

Nossa reflexão surgiu justamente dessa inquietação, qual seja: como os 

agricultores se apropriam dos conhecimentos que vêm dessas propostas de 

desenvolvimento rural sustentável e quais os significados que eles atribuem a esses 

saberes que já vêm prontos, proporcionados pelos modelos de desenvolvimento  para o 

semi-árido nordestino? 

Nas últimas décadas, sob o prisma de modelo de desenvolvimento, ganhou 

status de novo paradigma a idéia de sustentabilidade e o modelo de Desenvolvimento 

Sustentável, os quais têm originado vários movimentos e organizações sociais que, 

repensando a problemática da convivência com o semi-árido nordestino, procuram 

alternativas de desenvolvimento que permitam satisfazer, de forma adequada, as 

necessidades das populações presentes, sem comprometer o bem estar das gerações 

futuras (BRÜSEKE, 1998). Surgem, aqui e ali, indícios de que esse ambiente é 

percebido igualmente como portador de soluções. Esta percepção positiva crescente, 

real ou imaginária, encontra no meio rural alternativas para a convivência com a seca, 

para o problema do emprego e para a melhoria da qualidade de vida.  

No caso particular do semi-árido paraibano, as primeiras propostas de 

planejamento do desenvolvimento rural sustentável nasceram da organização dos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs), organizações comunitárias de produtores, 

(associações), Organizações Não Governamentais (ONG’s) e programas técnicos 

públicos. Esses grupos se propõem a desenvolver, junto aos agricultores familiares,  

experiências de convivência com o semi-árido, visando, em particular, à preservação 

dos recursos naturais e à participação dos agricultores nas políticas públicas. Pretendem, 

finalmente, melhorar a qualidade de vida das famílias agricultoras envolvidas, garantir 

sua permanência no meio rural e os vínculos mais estreitos com a agricultura familiar.  

Não foi nossa intenção, neste trabalho, analisar a proposta do Desenvolvimento 

Sustentável para o semi-árido paraibano ou teorizar sobre ela. Mas considerar a 

sustentabilidade como a base na qual se ergue a intervenção das propostas de 

desenvolvimento para essa região. Mesmo porque o próprio conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, que há quinze anos impõe-se nas agendas políticas e 

econômicas como a pedra angular da reflexão sobre a evolução das sociedades, ainda 

continua indefinido, pois, para alguns, o problema da sustentabilidade é percebido como 

um desafio tecnológico, enquanto que, para outros, é uma verdadeira reflexão sobre o 

futuro das sociedades e sobre o desenvolvimento (TONNEAU, 2004). 
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Geralmente, a idéia da sustentabilidade do modelo de Desenvolvimento 

Sustentável é tirada do campo das ciências naturais e/ou biológicas. Sua utilização nas 

análises dos cientistas sociais é frequentemente carregada dos sentidos em que é 

empregada naquelas ciências, tratando sua aplicabilidade em termos da definição 

biológica da espécie humana, que não permite a consideração dos aspectos 

contraditórios envolvidos, quando se leva em conta o mundo social (FERNANDES, 

2003). 

De acordo com Fernandes (2003), o próprio marco teórico da sustentabilidade 

não relaciona os problemas ambientais com as relações sociais e não leva em 

consideração as questões das desigualdades locais, o que compromete a efetividade da 

proposta de equidade feita no âmbito do modelo de Desenvolvimento Sustentável. 

Nesse caso, a idéia de equidade tem apenas sentido como discurso (FOLADORI, 1999). 

Nesse sentido, as ONGs são fundamentais para a implementação dos discursos das 

propostas de sustentabilidade, desempenhando os papéis de mediadoras, fazendo parte 

da estrutura gerencial das referidas políticas e veiculando o conjunto das ideias 

ecológicas, no sentido de disseminar um discurso que, geralmente, é construído em 

espaços exógenos aos contextos nos quais os projetos de Desenvolvimento Sustentável 

são implementados. 

Contudo, discutir o papel das ONGs também não foi nossa intenção neste 

trabalho. Centrar na intervenção, no trabalho ou apontar propostas de como elas 

poderiam atuar não foi nosso foco principal. O que entrou na discussão, que utilizamos 

como pano de fundo para dar suporte à nossa argumentação, foi apresentar um breve 

histórico e as várias conotações ou conceitos que as ONGs receberam ao longo do 

tempo para, assim, melhor argumentar que as ONGs, mesmo talvez sem uma 

intencionalidade de serem autoritárias, transmitem um conhecimento fechado, 

geralmente construído fora do espaço onde será implementado, cabendo aos agricultores 

unicamente absorverem esse conhecimento pronto. Acreditávamos, portanto, que as 

ONGs, por mais que trabalhem com tecnologia alternativa, estão levando propostas 

fechadas e que não têm mecanismos pra fazer uma troca com o conhecimento que os 

trabalhadores estabelecem. 

Desse modo, o objetivo central da pesquisa para a elaboração deste trabalho 

foi analisar como se estabelece a relação entre os agricultores de Lajedo de Timbaúba e 

os técnicos das ONGs que atuam nesta comunidade. Tratava-se, pois, de entender as 

relações entre os vários saberes que se articulam nos projetos de construção do 
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desenvolvimento sustentável no semi-árido paraibano, analisando as tensões entre os 

discursos construídos a partir das práticas cotidianas dos agricultores e aqueles 

articulados pelos pólos técnico e científico, com referência à construção de alternativas 

de convivência com o semi-árido na perspectiva da sustentabilidade rural.   

Não era só questionar sobre a participação dos saberes dos agricultores nas 

propostas de Desenvolvimento Sustentável cuja mediação e disseminação é feita pelas 

ONGs, mas pesquisar como os agricultores de Lajedo de Timbaúba se apropriam de um 

conhecimento que já vem pronto, como é que a comunidade constrói as maneiras de 

interagir com esses novos conhecimentos e quais os significados que a esses atribuem.  

Portanto, o foco principal da nossa pesquisa foi analisar as vivências dos 

agricultores paraibanos em experiências institucionalizadas de construção do 

desenvolvimento local sustentável, procurando compreender como ocorre a interação de 

saberes no meio rural, como os agricultores se apropriam e interagem com novos 

conhecimentos e  como novos sentidos são produzidos a partir dessa interação. Trata-se, 

pois, de perceber como os agricultores se apropriam do conhecimento que vem de fora, 

seja qual for esse conhecimento e a forma como a ele têm acesso e como constroem 

novos conhecimentos. Trabalhamos com a hipótese de que, embora haja um discurso de 

reconhecimento do saber tradicional por parte dos produtores externos dos discursos da 

sustentabilidade, persistem, ainda, as mesmas práticas de autoritarismo epistemológico 

observadas em momentos anteriores.  

Outra ideia a ser desenvolvida era a de que os pequenos produtores, ao se 

apropriarem das estratégias de sustentabilidade geradas em circunstâncias exteriores à 

sua unidade de produção, num processo de enfrentamentos e conflitos, com a finalidade 

de solucionar seus principais dilemas, buscam redimensioná-las em seu favor.  

Acreditávamos, portanto, que as estratégias coletivas de convivência com o 

semi-árido, quer as de cunho estatal, quer as que se originam em entidades da sociedade 

civil, ainda se relacionam de modo tenso com os valores culturais e históricos, 

responsáveis pela autonomia e pela coesão social nas comunidades rurais.   

Sob essa concepção, buscamos investigar as práticas tecnológicas dos 

agricultores familiares a partir do modo de sentir, pensar e agir destes no cotidiano do 

seu fazer.  Abordamos o processo de construção das estratégias de convivência com as 

secas, engendradas individual ou coletivamente, no âmbito da relação entre as propostas 
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de sustentabilidade e a adequação de tal ou qual prática tecnológica desse processo, o 

que é aqui entendido como práticas educativas3 do fazer cotidiano desses agricultores.  

Para colocar em cheque as ideias acima apresentadas, foi importante a  

investigação das “práticas cotidianas” dos agricultores, com o objetivo de compreender 

como se estabelece a interação de saberes (técnico, científico e tradicional) nesse meio, 

focalizando eventuais  contradições, omissões, censuras, associações e mobilizações de 

símbolos, mitos e outros elementos discursivos em experiências de  construção da 

sustentabilidade no meio rural nordestino.  

Por isso tomamos como lócus empírico da pesquisa a comunidade rural de 

Lajedo de Timbaúba, município de Soledade-PB, uma vez que, nesta localidade, se 

registra um dos primeiros casos de planejamento do desenvolvimento local sustentável 

para o semi-árido paraibano, sendo, portanto, cenário no qual se encontram as narrativas 

e discursos relativos à adequação das práticas agrícolas, agora com referência ao manejo 

sustentável dos recursos naturais implicados nas atividades rurais.   

 

 

                                                           
3 Entendemos práticas educativas como ações nas quais acontecem a aprendizagem. Nesse processo, a  
teoria deve ser adequada à prática do educando e se enfatiza a necessidade de uma reflexão crítica sobre a 
prática educativa (ação-reflexão-ação), sem a qual a teoria pode se tornar apenas discurso e a prática uma 
reprodução alienada. Ver Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, 13 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1984.  
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1.2 - O Lócus Empírico: 

 

A comunidade rural de Lajedo de Timbaúba, município de Soledade-PB, 

está localizada na microrregião do Curimataú, parte integrante da região semi-árida do 

Agreste paraibano. Caracterizado por uma vegetação rasteira e um clima quente e seco, 

com precipitações pluviométricas anuais variando de 300 a 400 mm, o município 

concentra, no período de três meses do ano, chuvas escassas e irregulares, o que 

provoca os fortes déficits  hídricos nele registrados.  

Distante da sede do município 15 km, a comunidade de Lajedo de Timbaúba 

abrange uma área de 300 hectares e uma população de 108 habitantes distribuídos em 

trinta famílias. A concentração predominante é a de pequenos produtores cuja produção 

agrícola destina-se praticamente à subsistência. A estrutura fundiária é 

predominantemente constituída por minifúndios, onde se declaram estabelecimentos 

rurais variando de quatro a vinte hectares cada unidade de produção.  

A origem dessa comunidade data de 1922. Um senhor conhecido pelo nome de 

Antonio Goiana, pai de onze filhos, compra uma área de 200 hectares. A partir daí a 

propriedade foi dividida por igual em heranças entre os filhos. Tempos depois, alguns 

destes filhos foram comprando mais terras de propriedades vizinhas e, assim, dos 200 

hectares iniciais, Lajedo de Timbaúba foi estendendo seus limites e conta atualmente 

com uma área de 300 hectares. A origem do nome da comunidade deve-se ao fato da 

existência, na mesma, de um grande lajedo rodeado por mata nativa com árvores de 

Sipaúba. 

Segundo relatos de moradores locais, da fundação (1922) até o início da década 

de 90, a comunidade de Lajedo de Timbaúba, a exemplo de outras comunidades rurais 

do curimataú paraibano, passava por muitas necessidades em decorrência de secas 

prolongadas, o que ocasionava a falta de água e de alimento para os agricultores locais. 

Na década de 90, no quadro do debate sobre políticas públicas voltadas para a 

agricultura e o meio rural, surge o modelo do Desenvolvimento Local Sustentável, 

dando origem a novas propostas de desenvolvimento para o semi-árido nordestino. É 

nessa ocasião que se iniciam os programas de alternativas de convivência com as secas 

em Lajedo de Timbaúba, na perspectiva da sustentabilidade rural a qual propõe 

alternativas para a convivência com a região e programas locais de geração e difusão de 

inovações sustentáveis.   

A busca de alternativas sustentáveis para a convivência com a seca partiu da 
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iniciativa das ações sociais da Igreja Católica. Dessas ações resultou a fundação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em 1979 (membros da Igreja formaram o primeiro 

diretório do sindicato). Já em meados da década de 1980, o Sindicato, atuando em 

parceria com a Igreja, inicia a organização dos trabalhadores rurais em associações. A 

associação da comunidade em questão foi fundada em 03/11/1993, agregando trinta 

associados e com o nome de “Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lajedo 

de Timbaúba”.  

Dos encontros e das reuniões entre igreja, sindicato e associação rural ou do 

intercâmbio destes com outros municípios, nasceu o contato com Organizações Não 

Governamentais, interessadas em divulgar ou adaptar tecnologias alternativas para a 

convivência com as secas.  

Assim, os primeiros casos de ação visando ao desenvolvimento local 

sustentável em Lajedo de Timbaúba surgiram do empenho do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais, da Igreja Católica e da Associação local. Esses grupos buscaram 

o apoio de Organizações Não Governamentais (ONG’s) para a implementação de 

programas locais de geração e difusão de inovações sustentáveis para agricultores 

familiares e desenvolvimento de metodologias participativas, tendo por base 

fundamental a participação efetiva dos agricultores em todas as fases do processo.  

As ONGs que passaram a atuar no município, desde então, foram: o 

PRACASA (Programa de Associativismo e Capacitação do Pequeno Produtor no Semi-

Árido) e o PATAC (Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às 

Comunidades). Só mais recentemente, em 2005, o SERTA (Serviço de Tecnologia 

Alternativa) implementou, em Lajedo de Timbaúba, a PEADS (Programa Educacional 

de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável). 

O PRACASA foi a primeira ONG a chegar à comunidade, porém,  por falta de 

um corpo técnico, buscaram esse tipo de apoio e passaram a atuar em parceria com o 

PATAC, que chega pouco tempo depois a Lajedo de Timbaúba. O PATAC se propõe à 

criação de tecnologias, respondendo a problemas práticos colocados pelos produtores, e 

a produzir ou aprimorar tecnologias adaptadas. Trata-se de testar a aceitação dessas 

novas técnicas junto aos agricultores e a organizar sua divulgação em todo o Estado da 

Paraíba, graças ao apoio dos próprios produtores experimentadores e a uma ampla rede 

de entidades parceiras, sendo as principais a Articulação do Semi-Àrido em nível de 

Estado (ASA/PB) e em nível de Nordeste (ASA/Brasil). O PATAC é apoiado pela 

UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), cujo papel é dar suporte científico 
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ao trabalho, equacionando certos problemas técnicos e monitorando as experiências, 

trabalho que envolve os estudantes dessa universidade. 

Assim, o grupo PATAC-UFCG se propõe a desenvolver junto aos agricultores 

familiares e suas organizações experiências de convivência com o Semi-Árido, visando, 

em particular, à preservação dos recursos naturais, ao equilíbrio nas relações de gênero 

e à participação dos agricultores nas políticas públicas, pretendendo finalmente 

melhorar a qualidade de vida das famílias camponesas envolvidas. Propõe, portanto, 

tecnologias já testadas e divulgadas em larga escala, entre as quais cisternas de placas, 

capacitação das águas nos lajedos, barragens subterrâneas, viveiros de mudas, criação 

de animais, etc. E outras que ainda estão em fase de aprimoramento ou constituem 

apenas ideias a serem experimentadas (DUQUE; URBANO, 1999). 

As primeiras ações das ONGs PRACASA e PATAC na comunidade foram 

direcionadas a um grande problema da região – não o único, mas aquele que chama 

mais à atenção – a falta de água. Assim, as primeiras alternativas tecnológicas 

implementadas em Lajedo de Timbaúba foram as de captação e uso da água: as 

cisternas de placas. Outras ações se seguiram a esta; entre as principais podemos citar: 

barragens subterrâneas; silagem; apicultura; poços artesianos; beneficiamento de frutas 

nativas, etc. 

Nesse processo de mudanças, os agricultores receberam e produziram novos 

saberes, conheceram e produziram novas técnicas de convivência com as secas. A  

própria participação permitiu o processo ativo, cognitivo com o qual os agricultores 

acabaram tendo muitos ganhos e uma condição de vida melhor. Assim, a comunidade 

de Lajedo de Timbaúba configura muito bem um espaço experimental de ações visando 

ao desenvolvimento rural sustentável, representando, pois, um quadro de reorganização 

da pequena produção, resultante da interação de saberes no meio rural relativos à 

adequação das práticas tecnológicas, aqui entendidas como práticas educativas do fazer 

cotidiano dos agricultores. 
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1.3 - A importância do objeto no campo de análise educacional 

 

Partindo-se do pressuposto de que as práticas educativas se efetivam no 

fazer cotidiano dos agricultores, enquanto esses produzem suas condições de existência, 

podemos inferir que a educação, de modo especial, é o resultado de um complexo 

processo de construção realizado através das atividades práticas que os agricultores 

desenvolvem na realidade concreta, numa interação permanente e intensa com a 

natureza material, com os outros sujeitos e consigo mesmos. A educação se torna, pois, 

mediadora para intencionar  essas atividades realizadas através de ações concretas: a 

prática (SEVERINO, 2002).  

Nesta concepção, o significado de educação que defendemos neste 

trabalho4, é um conceito abrangente, não se restringe à educação entendida como 

formal, mas a um processo educativo que surge das práticas sociais. Um processo 

metodológico de relações de saberes, de produção de conhecimentos e de construção de 

estratégias e resistências, engendradas individual e coletivamente, no qual se definem 

técnicas apropriadas e adequação de tal ou qual prática tecnológica na busca de se obter 

melhor “rendimento educativo”.  

Essas estratégias ajudarão a pensar, agir e descrever o mundo, com base nas 

relações com o próprio mundo, como expressão dialética de um movimento de análises, 

de crítica e de anseios das transformações necessárias. Assim, a condição de aprender – o 

fato pedagógico – terá maior adequação ao expressar a relação do homem com o mundo, 

baseada nas dimensões das práticas. Paulo Freire (1989) já alertara que a aprendizagem 

das letras e da escrita é, antes de tudo, aprendizagem e leitura do mundo. O que significa 

compreender o seu contexto, localizar-se no espaço social mais amplo, a partir da 

linguagem de sua própria realidade.  

                                                           
4
 Na concepção de Gramsci, o desafio da educação era articular o ensino técnico-científico ao saber 

humanista. Para Gramsci, essa seria uma chave para que os trabalhadores pudessem perseguir a sua 
autonomia: realizar a educação para a emancipação. Essa relação  não aconteceria apenas na escola, mas 
em toda a vida social. Seria o fundamento de uma nova e integral concepção do mundo. Uma vez que, 
segundo Gramsci,  o trabalho é uma modalidade de práxis, a própria atividade com que o homem se 
caracteriza e pela qual se apodera do mundo. (GADOTTI, M. História das Idéias Pedagógicas. 8 ed. São 
Paulo: Ática, 2003, p. 138..). As ideias de Gramsci para um sistema educacional correspondem à noção 
de pedagogia crítica e educação popular, segundo foram teorizadas e postas em prática décadas depois 
por Paulo Freire no Brasil.  
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Freire entende que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, 

independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que 

o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o 

mundo. Pelo seu poder criador, o homem pode eminentemente interferir em sua 

realidade objetiva. Assim, o conceito de relações em Freire guarda em si conotações de 

pluralidade, de transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade. As 

relações que o homem trava no mundo, com o mundo apresentam uma ordem tal de 

características que as distinguem totalmente dos puros contatos (FREIRE, 1989).  

Desde os primeiros escritos, Paulo Freire enceta uma grande crítica à 

educação tradicional como instrumento de dominação cultural de parcela significativa 

da população pelas elites conservadoras. Assim, critica o modelo educacional 

tradicional, que vê o professor como detentor do conhecimento e único capaz de 

transmiti-lo aos ignorantes, ou seja, aos estudantes como um mecanismo da elite 

conservadora no poder para dominar e oprimir ideologicamente a população. Dessa 

forma, como ele explica, os oprimidos podem esperar subir na escala social existente, 

desde que aprendam bem a lição que lhes foi imposta. "Nenhuma pedagogia 

verdadeiramente libertadora pode permanecer distante dos oprimidos, tratando-os como 

desafortunados e oferecendo-lhes modelos forjados pelos opressores. Os oprimidos 

devem ser seus próprios exemplos na luta pela redenção", afirmava Freire.  Surge então, 

o conceito de uma educação voltada para o aprendizado mútuo, na qual o aluno aprende 

com o professor e este com o aluno (FREIRE, 1989).  

Os estudos de Paulo Freire foram assimilados pelos pesquisadores latino-

americanos, que propuseram um modelo horizontal na comunicação, em que a 

retroalimentação, ou seja, o diálogo, existe. Esse modelo pretende enxergar a 

comunicação de uma maneira mais democrática, cujo propósito deve servir ao 

aprofundamento do conhecimento humano e não mais à dominação pela persuasão. A 

comunicação passa a ser vista sob o enfoque do acesso, do diálogo e da participação, 

inerentes à necessidade do ser humano. 

O modelo educacional tradicional, ao contrário, vê o professor como único 

detentor do conhecimento e único capaz de transmiti-lo aos ignorantes, como um 

mecanismo da elite conservadora no poder para dominar e oprimir ideologicamente a 

população. Assim, o processo de desumanização imposto pela relação 

opressor/oprimido, leva, muitas vezes, à introjeção da figura do opressor pelo oprimido, 

que a ele adere, tomando-o como modelo e seguindo suas prescrições, tal a imersão em 
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que se encontra na situação opressora. Essa situação é, então, vivida como dada, e o 

homem oprimido, acomodado e adaptado, passa a temer a liberdade, porque lutar pela 

liberdade é lutar contra si mesmo. Desse modo, não basta o reconhecer-se nessa relação 

contraditória com seu opressor para se libertar; é necessário que se empenhe em uma 

práxis libertadora, em um fazer que o liberte.  

Para Freire, a situação opressor/oprimido, além de estar claramente 

configurada nas relações de classe, é também transposta para outras relações de poder. 

No que concerne à Educação, esses papéis estão muito bem expressos no que Freire 

chama de “concepção bancária da Educação” (que deposita conhecimento) e pode ser 

observada no cotidiano do ensino, infelizmente, com bastante frequência. O aluno que 

introjeta a figura do professor, que “adere” ao seu modelo e às suas prescrições, abrindo 

mão de sua autonomia e criatividade, submete-se a uma educação desumanizadora e não 

cumpre o seu papel histórico de transformador e criador de conhecimento e cultura. Não 

aprende, imita e reproduz. É o que Paulo Freire chama de educação bancária.  

Ao contrário da concepção bancária, Paulo Freire (1959) propõe a educação 

dialógica e problematizadora, de caráter reflexivo, um ato cognoscente de construção e 

reconstrução do conhecimento. O papel fundamental da Educação é, portanto, promover 

a passagem de uma consciência transitiva ingênua para uma consciência crítica. É nesse 

processo de conscientização, quando adquire a consciência crítica, que o homem 

aumenta também o seu poder de diálogo com os outros homens e com o mundo: 

  

 

No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que 
se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que 
pode, por isso mesmo, re-inventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o 
aprendido-apreendido a situações existenciais concretas. Pelo 
contrário, aquele que é “enchido” por outros de conteúdos cuja 
inteligência não percebe, de conteúdos que contradizem a própria 
forma de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende. 
(FREIRE, 2006, p.13) 

 

 

Isso, porque é próprio do homem estar em constantes relações com o 

mundo. Relações em que a subjetividade, que toma corpo na objetividade, constitui, 

com esta, uma unidade dialética, em que se gera um conhecer com o agir e vice-versa. 

Assim, na concepção freireana, é preciso ver o homem em sua interação com a realidade 

que ele sente, percebe e sobre a qual exerce uma prática transformadora. É exatamente 
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nas relações  dialéticas do homem com a realidade que Paulo Freire discute a educação 

como um processo de constante libertação. Educação que, por isso mesmo, não aceitará 

nem o homem isolado do mundo - criando este em sua consciência - nem tampouco o 

mundo sem o homem - incapaz de transformá-lo. 

A tomada de consciência, como uma operação própria do homem, resulta, 

pois, de sua defrontação com o mundo, com a realidade concreta que se apresenta como 

uma objetivação. Não se dá nos homens isolados, mas enquanto travam entre si e o 

mundo relações de transformação, assim também somente aí,  a conscientízação pode se 

instaurar. Esta é a razão pela qual, para Freire, a educação não é simplesmente uma 

transmissão de saberes: 

 

 

Para nós, a “educação como prática da liberdade” não é a transferência 
ou a transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão de 
conhecimentos técnicos; não é o ato de depositar informes ou fatos 
nos educandos; não é a perpetuação dos valores de uma cultura dada; 
não é o esforço de adaptação do educando a seu meio (...) para nós, a 
“educação como prática da liberdade” é, sobretudo, e antes de tudo, 
uma situação verdadeiramente gnosiológica. Aquela em que o ato 
cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto que se comunica 
a outros sujeitos, igualmente cognoscentes (FREIRE, 2006, p. 78). 

 

 

Desse modo, a concepção educativa defendida por Freire gira em torno da 

problematização do homem-mundo. Não em torno da problematização do homem 

isolado do mundo nem da problematização do mundo sem o homem, mas de relações 

indicotomizáveis que se estabelecem entre ambos. A problematização, na verdade, não é 

a do termo relação em si mesma. O termo relação indica o próprio do homem frente ao 

mundo, que é estar nele e com ele, como um ser do trabalho, da ação, com que 

transforma o mundo: 

 

 

O que importa fundamentalmente à educação, como uma autêntica 
situação gnosiológica, é a problematização do mundo do trabalho, das 
obras, dos produtos, das ideias, das convicções, das aspirações, dos 
mitos, das artes, da ciência, enfim, o mundo da cultura e da história, 
que, resultando das relações homem-mundo, condiciona os próprios 
homens, seus criadores. (FREIRE, 2006, p. 83) 
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Portanto, para Freire, o homem não apenas está no mundo, mas com o 

mundo. O que significa dizer que, estar com o mundo resulta de sua abertura à 

realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Desse modo, a partir das relações do 

homem com a realidade, resultantes de “estar com ela e de estar nela”, pelos atos de 

criação, recriação e decisão, ele vai dinamizando, dominando e humanizando a 

realidade. E é nesse jogo de relações do homem com o mundo e do homem com os 

homens, desafiando e respondendo ao desafio, alterando, criando, recriando, por meio 

de atividades, de ações e práticas, que não permite a imobilidade. “Assim é que vemos o 

trabalho do agrônomo-educador. Trabalho no qual deve buscar em diálogo com os 

camponeses, conhecer a realidade, para com eles, melhor transformá-la”. (FREIRE, 

2006, p. 85). 

Baseados nesta concepção, buscamos compreender as relações que o homem 

trava no mundo com o mundo. A partir das relações do homem com a realidade, 

resultantes de estar com ela e de estar nela, procuramos abordar a relação entre meio 

ambiente (espaço material), cultura (espaço dos saberes e do simbólico) e realidades 

sociais.  

Assim, procuramos investigar as práticas tecnológicas dos agricultores 

familiares como práticas educativas do seu fazer cotidiano. Aí reside a característica do 

nosso objeto a ser explicitada pela educação. Daí resulta a importância do estudo da 

relação entre as práticas cotidianas dos agricultores e as práticas tecnológicas 

implementadas por ONGs, no âmbito de propostas de sustentabilidade rural, como objeto 

de análise educacional.  
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1.4- A metodologia da pesquisa: 

 

Para analisar as práticas tecnológicas dos agricultores de Lajedo de 

Timbaúba como práticas educativas do seu fazer cotidiano, tomamos o posicionamento 

metodológico que entende o método como o caminho percorrido pelo investigador, 

tendo como ponto de partida a teoria e como objetivo a captação da realidade. Baseados 

nessa concepção, operacionalizamos nossa pesquisa através de dados secundários e 

primários. Assim, iniciamos a pesquisa bibliográfica que deu subsídios sobre questões 

teóricas e de conteúdo sobre o objeto de estudo. A seguir, realizamos a pesquisa de 

campo na comunidade em foco, onde foram aplicados questionários e feitas observações 

e entrevistas. 

Conhecer a comunidade, por residir no município, mas também, e 

principalmente, pela pesquisa realizada ainda durante a elaboração da dissertação de 

mestrado em Sociologia Rural5, favoreceu o delineamento do espaço a ser analisado e a 

nossa volta à comunidade para observá-la com um “novo olhar”. E esse novo olhar 

tinha como objetivo central investigar como os agricultores se apropriam dos 

conhecimentos que vêm dessas propostas de alternativas de convivência com as secas e 

quais os significados que eles atribuem a esses saberes que já vêm prontos. 

Além disso, teríamos também de identificar as mediações externas para 

delinear como os agricultores se apropriam dos saberes que vêm de fora, com eles 

interagem e redimensionam-nos.  

Para tanto, fez-se necessário o constante questionamento mútuo entre teoria 

e dados de campo. A pesquisa se desenvolveu em duas vertentes: estudos de dados 

secundários e pesquisa de campo. Esta se realizou através do uso sistemático e 

articulado de um conjunto de instrumentos de discussão e de coleta de informações, que 

se traduziu na prática, em diversas estadas de duração variada, utilizando-se a 

observação participante e diversos tipos de entrevistas (individuais e coletivas), 

especialmente histórias de vida e entrevistas semidirigidas, aplicação de questionários e 

gravações, entre outros recursos disponíveis.  

Nosso desafio foi desenvolver um processo de pesquisa que resultasse na 

produção de conhecimento científico da realidade local, objetivando o caminho e as 

etapas da organização da comunidade, bem como a produção do conhecimento das 

                                                           
5
 A Problemática Hídrica em Área de Risco à Seca: o Caso do Município de Soledade-PB. Dissertação a 

partir da qual focalizamos a questão do abastecimento, acesso e uso da água num ambiente de seca. 
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relações de saberes da realidade dos agricultores, seu cotidiano e suas expectativas 

como grupo sócio-econômico relevante no processo de construção de sustentabilidade 

rural. 

O ponto de partida de nossa pesquisa foi, portanto, a realidade concreta dos 

agricultores em experiência de sustentabilidade rural, incorporada às alternativas 

técnicas e às representações em torno daquela realidade. Com esse propósito, 

primeiramente tentamos entender e definir melhor o que seria partir da realidade 

concreta da comunidade. Buscamos em Freire a compreensão que nos parecia atender à 

nossa inquietação: 

 

 

Para mim, a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados 
tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é todos esses dados e mais 
a percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida. 
Assim a realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre 
objetividade e subjetividade. (FREIRE, 1985, p. 35). 

 

 

Nessa relação entre objetividade e subjetividade elegemos a observação-

participante como estratégia metodológica, o que nos possibilitou a efetivação de coleta, 

análise e socialização do processo de construção do conhecimento, na medida em que 

ao mesmo tempo que observávamos, fazíamos parte do contexto em observação. 

Respaldamos-nos na possibilidade dessa estratégia metodológica possibilitar o 

desenrolar de uma participação político-educativa em que tivéssemos lugar como 

pesquisador e intelectual e que os participantes desenvolvessem suas potencialidades 

cognitivas no próprio processo de produção do conhecimento.  

Em busca de relações que pudessem esclarecer as questões específicas 

contidas no âmbito das relações mais internas de cada família, incorporamos as 

entrevistas individuais com cada agricultor, considerando-o no cotidiano de sua unidade 

de produção. 

Esse afunilamento metodológico permitiu-nos articular as particularidades 

de cada unidade de produção e suas relações sociais. Trabalhamos assim com os fatores 

constitutivos do processo de desenvolvimento sustentável que tem determinado o 

processo de relação com as novas tecnologias empregadas. Tentamos, com isso, 

apreender o papel e a influência das práticas tecnológicas  na organização do trabalho de 

cada família e como eles se articulam em função da garantia do modo de viver. 
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Para observar as ações das ONGs, analisamos suas propostas através dos 

programas e suas ações através de relatórios, atas etc. Recorremos a entrevistas tanto 

com os agentes destas, como também com os agricultores locais, tentando resgatar o 

que as ONGs fizeram, como é que foi feito, etc. De maneira que pudéssemos  perceber, 

também, o que essas entidades pensam sobre Desenvolvimento Sustentável (DS), para 

então, conseguir os elementos necessários para as observações na comunidade. Essa 

perspectiva se efetivou, de fato, ao decidirmos entender, primeiro, como as ONGs 

trabalham ou conceituam o Desenvolvimento Sustentável para, a partir daí, entendermos 

como esse conceito é trabalhado ou entendido pelos agricultores de Lajedo de 

Timbaúba.  

Identificado o que as ONGs falam sobre DS, o que foi proposto e como 

foram feitas as ações, o passo seguinte foi observar como os agricultores se apropriaram 

dos conhecimentos que vêm das ONGs e como eles se articularam com os elementos 

que estão envolvidos dentro da discussão. Para isso, provocamos situações, individuais 

ou de grupo, nas quais tentamos ver o pensamento dos agricultores em ação, 

perguntando, por exemplo, quem são essas pessoas que vêm para a comunidade, o que 

essas pessoas estão propondo, porque estão fazendo tais  ações e o que acham destas. 

Não perguntando qual o conceito que eles têm de DS, mas tentando captar a visão que 

eles têm e como pensam ou trabalham a idéia do mesmo.  

Assim, pudemos perceber os mecanismos que os agricultores usam para 

explicar a realidade em que vivem; entender como é que eles lidam com as ações e 

compreender como se apropriam dos conhecimentos que vêm de fora. Então, pudemos 

identificar, naquilo que os agricultores estão pensando, o que é elemento que veio das 

ONGs e o que não é; o que eles absorveram; o que eles reconstruíram; a que eles deram 

novos sentidos ou significados e quais as práticas que foram incorporadas, negadas ou 

recriadas pelos agricultores em experiência de construção de sustentabilidade rural. 

O passo final da estratégia metodológica da nossa pesquisa deu-se na 

delimitação da problemática relacionada à compreensão do cotidiano desses agricultores 

e sua melhor definição no atual quadro das mudanças locais. Entre outras questões, 

inferimos uma questão central: como os agricultores veem ou recebem esses 

conhecimentos que vêm de fora e como se relacionam e se apropriam dos mesmos, o 

que acham desses conhecimentos e como seria a comunidade hoje sem o contato com 

esses saberes externos? 
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Essas indagações levaram os agricultores a reavaliar sua trajetória como 

pequenos produtores e a autoavaliar-se em relação a épocas passadas, quando ainda não 

estavam em contato com as propostas de desenvolvimento sustentável. Realizamos, 

assim, entrevistas individuais, com base na aplicação de questionários com tópicos 

abertos, de natureza qualitativa, e questões que remetem a dados quantitativos sobre a 

unidade de produção.  

A captura do espaço da particularidade compreendeu a unidade de produção 

familiar dos pequenos produtores e seus participantes e os níveis de representação que 

eles têm dessas relações. Ao resgatarmos as suas práticas, seus interesses e sua 

idiossincrasia no âmbito das práticas tecnológicas, não deixamos de nos referir à 

questão da “experiência”, tomada como um elemento com o qual os agricultores agem 

sobre uma situação determinada.  

Na pesquisa de campo nos defrontamos com as histórias de vida dos 

agricultores, presentes no discurso e na memória, e nas práticas cotidianas de cada um. 

Abordamos algumas questões conclusivas acerca do nível do trabalho cotidiano desses 

agricultores familiares, as estratégias de resistências e sobrevivência, a organização do 

trabalho familiar articuladamente ao processo seletivo de práticas tecnológicas que se 

adequem aos requerimentos internos desse processo produtivo e sobre o sentido das 

práticas tecnológicas difundidas pelas ONGs e sua relação com os agricultores.  

Buscamos analisar, assim, a questão das práticas tecnológicas como 

estratégias de sobrevivência e, ao mesmo tempo, como um elemento diferenciador no 

processo local de reprodução agrícola. Procuramos apreender, a partir da diversidade de 

inserção de cada um no processo de produção, os significados de cada prática 

tecnológica em cada sistema produtivo. Buscamos, assim, resgatar as relações 

cotidianas presentes nessas práticas, os interesses e as contradições nelas embutidas.  

Trabalhamos com o modelo de entrevistas semiestruturadas6, as quais 

consistiram de perguntas definidas, mas abertas, que ao mesmo tempo permitia-nos a 

introdução de novas questões visando a acompanhar o desenvolvimento ou o 

aprofundamento do “discurso” do informante. O que favorecia a participação do 

informante na elaboração do conteúdo da pesquisa. Essa flexibilidade, segundo nosso 

entendimento, possibilitou-nos, entre outras coisas, o desenvolvimento de questões 
                                                           
6
 A entrevista semiestruturada caracteriza-se pela abertura a profundidade do “discurso”, uma vez que 

corrobora com o princípio metodológico adotado, segundo o qual a categorização do material levantado 
não foi definido a priori e sim progressivamente à classificação e análise dos dados (CHIZZOTTI, 2001). 
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espontaneamente introduzidas ou sugeridas pelos informantes e obter destes os aspectos 

mais relevantes de determinado problema. 

 A entrevista foi subdividida em tópicos temáticos, os quais possibilitaram 

determo-nos nos diferentes aspectos da relação de saberes no meio rural, ao mesmo 

tempo em que podíamos retomar, de forma diferente, temáticas já exploradas em 

tópicos anteriores, visando a um maior controle e precisão das respostas. No tópico 

referente a unidade de produção, por exemplo, caracterizamos   o tipo de relação com a 

terra, quantos hectares, como adquiriu, morador há quantos anos, etc. 

No tópico temático tecnologia, buscamos apreender as diferentes visões de 

práticas tecnológicas por parte dos agricultores locais. Como esses agricultores se 

relacionam com essas práticas, como se apropriam delas e quais os significados que lhes 

atribuem. Buscamos delinear, portanto, as implicações sociais e econômicas associadas 

às práticas tecnológicas para a vida dos agricultores familiares e também as formas de 

representação e estratégia de resistências desenvolvidas para o enfrentamento das 

dificuldades. 

No tópico relações sociais, buscamos obter informações sobre os 

conhecimentos que os agricultores tinham sobre as ONGs que atuam na comunidade e 

conhecer as relações estabelecidas entre eles e essas ONGs. Questionamos os 

agricultores sobre como se dava essa relação e como os mesmos absorviam ou recebiam 

os conhecimentos proporcionados por elas. 

O contato e as entrevistas foram realizadas na casa, no roçado ou em um 

lugar próximo à moradia dos informantes, na associação, depois das reuniões, e em casa 

de vizinhos. Tal forma de proceder nos pareceu extremamente importante, porque assim 

diminuímos ou eliminamos agentes intermediários, institucionais e principalmente os de 

natureza pessoal, na relação entrevistador-entrevistado. Assim, ficamos mais confiantes 

de que a aceitação de ser entrevistado devia-se a uma decisão do agricultor, evitando, 

consequentemente, constrangimentos e favores e outros tipos de influências. 

Quando buscamos evitar a influência de terceiros na relação entrevistador-

entrevistado, procuramos, primeiro, não reproduzir nas entrevistas tais mecanismos e, 

segundo, estimular o exercício da autonomia pelo menos no que se refere à expressão de 

ideia, pontos de vista, sentimentos etc. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente. Depois da 

transcrição, fizemos uma leitura não-interpretativa das entrevistas, cuja finalidade era a 

classificação das respostas segundo os tópicos temáticos. Daí iniciamos a sistematização 
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por questões mais especificas para as quais as respostas dos agricultores mantinham 

certa identidade, o que facilitava o trabalho de análise propriamente dito, que consistiu 

da codificação (quando torna visível a realidade para entender seu significado) e 

categorização (mostragem classificatória) do material coletado (BRANDÃO, 1984).  

A codificação tratou da transformação descritiva e sua sistematização em 

unidades com o objetivo de atender à categorização. Esta foi realizada sob intenso 

diálogo em dois sentidos complementares: da elaboração de categorias (pertinência, 

concretude, homogeneidade, objetividade e fidelidade) com base nos pressupostos 

teóricos, os quais eram confrontados com os dados, visando a sua pertinência, donde se 

voltava para a teoria, processo de construção-reconstrução até alcançar a adequação. 

Quando afirmamos que a categorização foi feita concomitante à análise, e 

não sob categorias prévias inscritas nas perguntas das entrevistas, não tivemos a 

intenção de afirmar que só nessa fase a categorização foi pensada e elaborada. Pelo 

contrário, já existiam algumas categorias que consideramos importantes delimitar, e o 

fizemos, mas de forma aberta, nas quais os aspectos relevantes das respostas colhidas 

puderam influir e definir na elaboração das categorias explicativas.  

Da codificação passamos à análise dos resultados, quando se processou a 

interpretação do conjunto do material relativamente ao entendimento de como se 

processam os saberes no meio rural paraibano, sob a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. Assim, após realizarmos o tratamento analítico dos dados coletados, 

articulando tanto os provenientes  de informações bibliográficas quanto os da pesquisa 

de campo, realizamos  o trabalho de elaboração da presente tese, levantando aspectos 

relevantes da temática estudada, tecendo a partir deles algumas considerações finais e 

deixando em aberto indagações que podem posteriormente ser aprofundadas. 
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Capítulo 2- CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DE RELAÇÕES DE 

SABERES SOB A PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDADE RURAL   

 

Neste capítulo, buscamos fazer uma reflexão acerca de todos os elementos 

conceituais que subsidiaram nossa pesquisa. Assim, iniciamos enfocando abordagens, 

origens e conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 

rural sustentável e extensão rural. Em seguida, deixamos registradas as nossas opções 

teóricas que serviram de suporte para nossas afirmações, considerando como referência 

principal as argumentações, conceitos e concepções de Paulo Freire acerca de como se 

estabelecem as relações de saberes entre agricultores e técnicos de ONGs num meio 

rural sob a perspectiva de sustentabilidade.  

Ainda do ponto de vista teórico, no que se refere às práticas cotidianas dos 

agricultores, abordamos o espaço certeauniano dos saberes para um melhor 

entendimento de como os agricultores de Lajedo de Timbaúba se apropriam dos saberes 

que vêm de fora. No campo das representações, enfocamos o imaginário social a partir 

de Cornelius Castoriadis, considerando o modo de viver dos agricultores pesquisados, 

tendo como referência a experiência na produção material e simbólica de suas vidas. 

Um princípio que nos foi fundamental do ponto de vista interpretativo compreende que 

qualquer construção, mítica ou naturalista, ou qualquer outra, por exemplo, é uma 

construção socialmente fundada e, portanto, resultado das relações sociais em tempos e 

espaços determinados.  
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2.1- Enfocando conceitos:  

 

2.1.1- Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

Nas últimas cinco décadas fomos levados, erroneamente, a tomar o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, permanente e 

ilimitado. Por isso, hoje, a dupla expressão desenvolvimento e sustentabilidade 

exprime uma realidade, ou melhor, um ideal extremamente complexo e exige 

uma série de advertências preliminares. A começar pelo conceito de 

sustentabilidade que, por ser bem menos difundido do que o de desenvolvimento 

sustentável merece uma observação mais atenta. Se desenvolvimento deveria ser 

encarado como o caminho para uma situação de bem-estar da humanidade, 

incluindo os aspectos de qualidade de vida com todos seus componentes: saúde, 

educação, cultura, segurança etc., a noção de sustentabilidade chama a atenção 

para o futuro, mas encarando um leque diversificado de aspectos: econômicos, 

ambientais e sociais (DUQUE, 2002). 

Todavia, os conceitos que há quinze anos impõem-se nas agendas 

políticas e econômicas como a pedra angular da reflexão sobre a evolução das 

sociedades continuam indefinidos, haja vista a grande dificuldade que ainda se 

tem de acoplar desenvolvimento e sustentabilidade. Na literatura, encontramos, 

por um lado, o esforço de muitos autores no sentido de precisar um conceito de 

sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável e, por outro, o trabalho de 

outros mostrando as insuficiências de tais conceitos. Para alguns, o problema da 

sustentabilidade é percebido como um desafio tecnológico, enquanto para outros 

é uma verdadeira reflexão sobre o futuro das sociedades e sobre o 

desenvolvimento. 

Redclift (2003) acredita que, há muito tempo, a sustentabilidade tem 

existido sempre entre aspas. O poder desse conceito parece estar mais nos 

discursos que o cercam e, desse modo, faz sentido examiná-los mais 

detalhadamente.  A tese defendida pelo autor é a de que a idéia da 

sustentabilidade ainda é útil, mas que não deve se associar unicamente à 

“natureza exterior”: 
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As mudanças nas comunicações globais e na genética tem 
alterado tão substancialmente nossas relações com o meio 
ambiente, que seria pouco produtivo inscrevê-las fora da 
“natureza” que descrevemos como “sustentável”. No século XXI, 
faz sentido considerar-nos nós mesmos como parte do discurso da 
sustentabilidade. (REDCLIFT, 2003, p. 37). 

 

 

 Se Redclift percebe a sustentabilidade dessa forma, Foladori (1999) 

acredita que o próprio marco teórico da sustentabilidade não relaciona os 

problemas ambientais com as relações sociais e não leva em consideração as 

questões da hierarquização entre grupos e indivíduos, o que compromete a 

efetividade da proposta de equidade feita no âmbito do modelo de 

Desenvolvimento Sustentável. Neste caso, a idéia de equidade tem apenas sentido 

como retórica. 

 A perspectiva desenvolvimentista, notoriamente hegemônica no período 

pós Segunda Guerra, orientava para o crescimento econômico permanente e 

baseado no consumo abusivo de recursos naturais não renováveis, como condição 

básica e indispensável para que as sociedades tidas como subdesenvolvidas 

superassem o “atraso” e alcançassem o “progresso”, condição já presente nas 

nações e sociedades consideradas como desenvolvidas. Os problemas gerados 

nesse processo e as insuficiências desse enfoque já são bastante conhecidos e não 

necessitam ser aqui reproduzidos, bastando lembrar que o reconhecimento da 

crescente insustentabilidade do modelo convencional de desenvolvimento 

resultou de uma série de eventos, obras e alertas que, ao longo dos últimos 40 

anos, vem despertando a comunidade científica e a opinião pública sobre a 

necessidade de novos enfoques, mais respeitosos com o meio ambiente, 

socialmente desejáveis, politicamente aceitáveis e viáveis sob o ponto de vista 

econômico (FOLADORI, 1999). 

A definição mais conhecida do desenvolvimento sustentável é a do 

Relatório Brundtland7 (DUQUE, 2004, p. 77): “aquele que atende às necessidades 

                                                           
7 Relatório Brundtland é o documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela Comissão 
Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, publicado em 
1987, na Noruega,  onde os governos signatários se comprometiam a promover o desenvolvimento 
econômico e social em conformidade com a preservação ambiental. O documento final dessa comissão, 
chefiada pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland,  concebe desenvolvimento 
sustentavél  como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.DUQUE, G. Desenvolvimento 
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do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades”. As iniciativas do Relatório reafirmam uma visão 

crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e 

reproduzido pelas nações em desenvolvimento e que ressaltam os riscos do uso 

excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte 

dosecossistemas. O relatório aponta para a incompatibilidade entre 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. 

Assim, segundo o relatório, uma série de medidas devem ser tomadas pelos países 

para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas: 

 

• limitação do crescimento populacional; 

• garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo; 

• preservaçao da biodiversidade e dos ecossistemas; 

• diminuiçao do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias 

com uso de fontes energéticas renováveis; 

• aumento da produção industrial nos países não-industrializados com 

base em tecnologias ecologicamente adaptadas; 

• controle da urbanização desordenada e integração entre campo e 

cidades menores; 

• atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia). 

(CAPORAL, 1998) 

 

Há quem diga, porém, que o grande mérito do relatório é de alertar para o 

futuro, denunciando a cegueira de quem só pensa no “agora”, embora passe em 

revista as grandes questões que afetam a humanidade, não deixa de pensar a 

economia como alavanca do desenvolvimento (DUQUE,2004). Para Caporal 

(1998), se sustentabilidade significa sobrevivência, entendida como a perenidade 

dos empreendimentos humanos e do planeta, o desenvolvimento sustentável 

implica planejar e executar ações – sejam elas de governos ou de empresas, sejam 

elas locais, nacionais ou globais – levando em conta simultaneamente as 

seguintes dimensões:  

                                                                                                                                                                          

Rural e Sustentabilidade, In: WANDERLEY, Mª de N. B. (org) Globalização e Desenvolvimento 
Sustentável: dinâmicas sociais rurais no Nordeste brasileiro. Campinas, S.P.: Polis, 2004. 
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• Viabilidade econômica: avaliada a partir da sustentabilidade social 

propiciada pela organização da vida material. 

• Sustentabilidade ecológica: ancorada no princípio da solidariedade 

com o planeta e suas riquezas e com a biosfera que o envolve. 

• Sustentabilidade social: ancorada no princípio da equidade na 

distribuição de renda e de bens, no princípio da igualdade de direitos à dignidade 

humana e no princípio de solidariedade dos laços sociais. 

• Sustentabilidade espacial: norteada pelo alcance de uma equanimidade 

nas relações interregionais e na distribuição populacional entre o rural/urbano e o 

urbano. 

• Sustentabilidade político-institucional: que representa um pré-

requisito para a continuidade de qualquer curso de ação a longo prazo. 

• Sustentabilidade cultural: modulada pelo respeito à afirmação do 

local, do regional e do nacional, no contexto da padronização imposta pela 

globalização (CAPORAL, 1998).  

 

Tais dimensões levam ao entendimento de que sustentabilidade é um 

conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais da sociedade humana. Propõe-se a ser um meio de configurar a 

civilização e atividade humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros, os 

ecossistemas e as suas economias possam preencher as suas necessidades e expressar o 

seu maior potencial no presente e, ao mesmo tempo, preservar a manutenção indefinida 

desses ideais. Colocando em termos simples, a sustentabilidade seria prover o melhor 

para as pessoas e para o ambiente tanto agora como para um futuro indefinido.  

Segundo Ferreira (2005), o termo original de sustentabilidade fo 

desenvolvimento sustentável, cujo conceito surgiu a partir dos estudos da Organização 

das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, no início da década de 1970, como 

uma resposta à preocupação da humanidade, diante da crise ambiental e social que se 

abateu sobre o mundo desde a segunda metade do século passado. O conceito tomou 

forma ao final dos anos 80 e foi consagrado em 1992, na Rio-92 (Eco-92).  

Nessa ocasião, 172 governos reuniram-se na cidade brasileira do Rio de 

Janeiro para a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento” (CNUMAD), que ficou conhecida como Conferência da Terra. 

Os objetivos fundamentais da Conferência eram conseguir um equilíbrio justo entre 

as necessidades econômicas, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras e 

firmar as bases para uma associação mundial entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, assim como entre os governos e os setores da sociedade civil, 

enfocadas na compreensão das necessidades e dos interesses comuns. Como 

recomendação maior, foi proposto que cada país fizesse a adaptação da Agenda 218 

à sua realidade, ordenando prioridades e maneiras de implementá-la nas diversas 

áreas propostas (FERREIRA, 2005). 

O conceito que procura conciliar a necessidade de desenvolvimento 

econômico da sociedade com a promoção do desenvolvimento social e com o respeito 

ao meio ambiente, hoje é um tema indispensável na pauta de discussão das mais 

diversas organizações e nos mais diferentes níveis de organização da sociedade, como 

nas discussões sobre o desenvolvimento dos municípios e das regiões, correntes no dia-

a-dia de nossa sociedade.   

Na verdade, a idéia de um novo modelo de desenvolvimento para o século 

XXI, compatibilizando as dimensões econômica, social e ambiental, surgiu para 

resolver, como ponto de partida no plano conceitual, o velho dilema entre crescimento 

econômico e redução da miséria, de um lado, e preservação ambiental de outro. O 

conflito vinha, de fato, arrastando-se por mais de vinte anos, em hostilidade aberta 

contra o movimento ambientalista, enquanto este, por sua vez, encarava o 

desenvolvimento econômico como naturalmente lesivo e os empresários como seus 

agentes mais representativos. (FERNANDES, 2003) 

De acordo com Brüseke (1998), a modernização, não acompanhada da 

intervenção do Estado racional e das correções advindas da sociedade civil, desestrutura 

a composição social, a economia territorial e seu contexto ecológico, gerando enormes 

desequilíbrios. Diante desta constatação, o conceito desenvolvimento sustentável 

sinaliza uma alternativa às teorias e aos modelos tradicionais do desenvolvimento, 

desgastadas numa série infinita de frustrações. Emerge daí a necessidade de uma 

                                                           
8
 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da Rio-92. É um documento que estabeleceu a 

importância de cada país se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual 
governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar 
no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e, no 
Brasil, as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da 
Agenda 21 Nacional (CPDS).  
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perspectiva multidimensional, que envolve economia, ecologia e política ao mesmo 

tempo. Mas, principalmente, o reconhecimento de que todos esses fatores estão 

indiscutivelmente interligados aos fatores ambientais, políticos e sociais. Nenhum 

desses problemas fundamentais pode ser resolvido de forma isolada, na busca de 

parâmetros ditos como aceitáveis, visando à convivência do ser humano numa base 

mais justa e equilibrada. 

Todas essas questões são complexas e, portanto, requerem uma visão 

sistêmica, o que tem levado a uma grande complexidade conceitual e analítica do 

desenvolvimento sustentável. No livro A Teia da Vida  – só para reforçar o nosso 

enfoque – o físico Fritjof Capra (1997) já mostra que sustentável não se refere apenas ao 

tipo de interação humana com o mundo que preserva ou conserva o meio ambiente para 

não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Ou que visa unicamente à 

manutenção prolongada de processos econômicos, sociais, culturais, políticos, 

institucionais ou físico-territoriais. Mas é uma função complexa, que combina de uma 

maneira particular variáveis de estado relacionadas às características básicas: 

interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. Capra acredita que: 

 

 

 A mudança de paradigmas requer uma expansão não apenas de 
nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos 
valores, o que é preciso questionar são os aspecto do velho 
paradigma [grifos nossos] (...) não precisaremos nos desfazer de 
tudo, mas antes de sabermos isso, devemos estar dispostos a 
questionar tudo (...) a respeito dos próprios fundamentos da nossa 
visão de mundo e do nosso modo de vida modernos (CAPRA, 1997, 
p. 27). 

 

 

Há mais um aspecto da problemática proposta aqui que ainda não tocamos. 

Não se trata apenas de desenvolvimento e sustentabilidade. O tema proposto é 

desenvolvimento rural e sustentabilidade. Se existe uma grande complexidade 

conceitual e analítica acerca dos termos sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, como já mencionamos anteriormente, mais difícil ainda é quando tentamos 

acoplar aos termos o  conceito ou o termo desenvolvimento rural sustentável.  

Vale lembrar que desenvolvimento rural não diz respeito apenas ao 

aumento da produção agropecuária (como aborda a visão estritamente economicista, já 

denunciada acima), mas integra, além de outras atividades eventuais que podem existir 
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nas áreas rurais (pequenas agroindústrias, artesanato), a qualidade dos alimentos 

produzidos, manejo dos recursos naturais como biodiversidade, recursos hídricos etc., 

bem como, práticas solidárias e sistemas de organização como mutirões, fundos 

comunitários e manifestações culturais tradicionais. 
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2.1.2- Desenvolvimento rural sustentável: 

 

De 1980 em diante, a ruralidade, o desenvolvimento rural, o 

desenvolvimento local sustentável no Nordeste brasileiro são temas em debate na 

comunidade acadêmica, entre militantes de movimentos e organizações sociais e entre 

responsáveis pelas políticas públicas voltadas para a agricultura e o meio rural.

Desenvolve-se, sobretudo, no meio acadêmico, importantes pesquisas que tentam  

compreender a importância e o significado da agricultura e dos agricultores no meio 

rural. 9  

Sob a ótica do desenvolvimento rural sustentável, parece ter surgido um 

olhar novo sobre o semi-árido nordestino. Surgem, aqui e ali, indícios de que este 

ambiente é percebido igualmente como portador de soluções. Essa percepção encontra 

no meio rural alternativas para a convivência com a seca, para o problema do emprego e 

para a melhoria da qualidade de vida, através do aprofundamento de relações sociais 

mais pessoais, tidas como predominantes entre os habitantes do campo10.  

As alternativas de desenvolvimento sustentável para o semi-árido nordestino, 

surgiram, portanto, na década de 80. Um conjunto de organizações não governamentais 

(ONGs) e algumas instituições públicas de pesquisa e extensão rural, como a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA passaram a desenvolver propostas e a 

experimentar alternativas baseadas na idéia de que é possível e necessário conviver com 

a seca e o semi-árido. Entretanto, as estratégias de desenvolvimento não foram capazes 

de atingir os mais pobres. O mesmo processo de desenvolvimento engendrou, de forma 

igual, a fragmentação econômica da agricultura familiar11 (BRÜSEKE, 1998). 

Apesar do reconhecimento de que a sustentabilidade, como objetivo a alcançar 

no curto, médio e longo prazos, encerra grande complexidade conceitual e analítica (o 

que pode ser observado pela perspectiva multidimensional antes apresentada), não existe 

consenso sobre um conceito operacional de sustentabilidade e tampouco há acordo entre 

                                                           
9  - Ver especialmente o conjunto das pesquisas reunidas no Projeto Rurbano, do Instituto de Economia da 
UNICAMP, sob a coordenação de José Graziano da Silva. 
10 Seminário Internacional Planejamento e Desenvolvimento Territorial, 1999, UFPB/CIRAD. 
11

 Tipo de agricultura em que a gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho é igualmente 
proporcionado pelos membros da família ou vem de indivíduos que mentem entre si laços de sangue ou 
de casamento. A agricultura familiar é, ao mesmo tempo, unidade de produção, de consumo e de 
reprodução e, portanto, funciona mediante uma lógica de produção combinada de valores de uso e de 
mercadorias, objetivando sua reprodução. Obviamente, se trata de uma lógica diferente daquela que 
impulsiona a agricultura capitalista.  (ABRAMOVAY, 1998).   
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distintas correntes que vêm abordando essa temática em diferentes campos do 

conhecimento.  

Um conceito oficial de Desenvolvimento Sustentável surge, nesse contexto, a 

partir do Relatório Brundtland, em 1987 (CMMAD, 1992) – já mencionado 

anteriormente – quando o crescimento econômico passa a ser contrastado com a noção 

de sustentabilidade e se difunde a idéia de que, para ser sustentável, o desenvolvimento

necessita compatibilizar crescimento econômico, distribuição da riqueza e preservação 

ambiental, tarefa considerada por muitos como inviável ou mesmo impossível.  

De acordo com Costabeber e Caporal (2003), conforme a orientação do 

relatório, “desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas 

próprias necessidades” e encerra em si outros dois conceitos fundamentais: a) o conceito 

de necessidades, em particular as necessidades essenciais dos pobres, às quais se deveria 

outorgar prioridade preponderante e b) a ideia de limitação imposta pelo estado da 

tecnologia e pela organização entre a necessidade social e a capacidade do meio 

ambiente para satisfazer as necessidades presentes e futuras.  

Costabeber e Caporal acreditam, portanto, que a debilidade do conceito de 

desenvolvimento sustentável, proposto pelo Relatório Brundtland, já aparece na falta de 

precisão do termo necessidade que, por ser uma construção social, varia segundo as 

pessoas e a sociedade em que surge. Essa dificuldade conceitual resulta na conformação 

de distintas correntes do Desenvolvimento Sustentável, com repercussões nas 

orientações que definem as possibilidades e concepções de Desenvolvimento Rural 

Sustentável -DRS- e de Agricultura Sustentável. Podemos identificar, atualmente, pelo 

menos duas grandes correntes do desenvolvimento que apresentam enfoques pouco 

reconciliáveis entre si: a corrente ecotecnocrática e a corrente ecossocial. 

A corrente ecotecnocrática do desenvolvimento sustentável parte da premissa 

de que a humanidade tem ao seu dispor recursos naturais em quantidades quase infinitas, 

o que permitiria o crescimento (da produção e do consumo) continuado através do 

tempo. Nessa perspectiva, predomina um otimismo tecnológico relacionado às nossas 

capacidades de proceder a um processo de substituição sem fim dos recursos naturais não 

renováveis, evitando as possibilidades de colapso: se considera a natureza como um 

subsistema da economia.  

Para os que abraçam a perspectiva ecossocial, as mudanças na agricultura 

deverão se materializar no estabelecimento de formas alternativas de produção que, 
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partindo das bases conceituais e princípios científicos da Agroecologia, buscam uma 

maior aproximação e integração entre conhecimentos ecológicos, sociais, econômicos e 

culturais, levando em conta distintas dimensões que dão sentido a um conceito mais 

amplo de sustentabilidade e afastando-se gradualmente daquelas bases científicas e 

tecnológicas que até agora têm apoiado o modelo agroquímico convencional. 

Entre suas características principais, estão as estratégias de produção agrária 

baseadas em conceitos ecológicos; o conhecimento científico integrado ao conhecimento 

local, como forma de gerar novos e mais qualificados saberes socioambientais; a 

participação da população rural na determinação das formas de manejo das unidades de 

produção; a maior valorização da biodiversidade e o respeito à diversidade cultural. 

Nessa perspectiva o processo de sustentabilidade rural incorporaria valores ambientais e 

a orientação para a construção de uma nova ética de relação do homem com a natureza.  

Assim, sob o enfoque agroecológico, a sustentabilidade deve ser estudada e 

proposta como sendo uma busca permanente de novos pontos de equilíbrio entre 

diferentes dimensões que podem ser conflitivas entre si, em realidades concretas Por essa 

razão, a construção do DRS deve alicerçar-se em seis dimensões relacionadas entre si: 

ecológica, econômica, social, cultural, política e ética (CAPORAL, 2003).  

A dimensão ecológica é o aspecto da sustentabilidade que se tornou 

atualmente mais sensível. A manutenção e recuperação da base de recursos naturais –

sobre a qual se sustentam e estruturam a vida e a reprodução das comunidades humanas 

e demais seres vivos – constitui um aspecto central para se atingir patamares crescentes 

de sustentabilidade em qualquer agroecossistema. Portanto, "cuidar da casa” é uma 

premissa essencial para ações que se queiram sustentáveis, o que exige, por exemplo, 

não apenas a preservação e/ou melhoria das condições químicas, físicas e biológicas do 

solo, mas também a manutenção e/ou melhoria da biodiversidade, das reservas e 

mananciais hídricos, assim como dos recursos naturais em geral.  

O modelo convencional de desenvolvimento adotado pelo Ocidente e 

divulgado em larga escala pelo mundo, está mostrando sinais evidentes de crise 

ambiental: redução da camada de ozônio, poluição nas cidades e no campo, 

desertificação resultante da monocultura e da irrigação não controlada, etc. Essa  crise 

ambiental tem tomado também outras conotações, principalmente quando se refere  ao 

meio rural: 
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Alguns têm o cinismo de ligar os problemas ambientais do campo à 
pobreza (por ignorância e por necessidade, os pobres do campo 
queimam o mato para fazer carvão ou para implantar roçados, 
sobrecarregam suas diminutas parcelas com animais, etc.) sem 
reconhecer a responsabilidade muito maior do latifúndio (DUQUE, 
2004, p. 78).  

 

 

Deduz-se, portanto, que a base de recursos disponíveis (determinante de com 

que se produz) e o uso dado a estes recursos, assim como as tecnologias utilizadas (que 

definem o como se produz), são questões substantivas para entender e definir a 

sustentabilidade rural a partir da perspectiva ambiental. 

A sustentabilidade ambiental no nível local é positiva, quando o manejo 

realizado nas unidades de produção aproveita a produtividade dos recursos naturais 

renováveis. Primeiro, para saber com que se produz, é necessário conhecer quais são os 

recursos utilizados no processo produtivo rural, qual a sua natureza e quais as leis e 

normas que regem sua distribuição. Segundo, para a definição do desenvolvimento rural 

sustentável, precisamos saber como se produz, isto é, quais são as técnicas e 

conhecimentos que se aplicam, qual é a forma de adquiri-los e que incidência têm umas e 

outras tecnologias sobre a base de recursos localmente disponíveis. 

Logo, um aproveitamento sustentável da base de recursos conduz, primeiro, à 

análise das condições ambientais, em segundo lugar, à análise das condições 

tecnológicas, econômicas e culturais dos sistemas sociais que permitam um 

aproveitamento e transformação da base de recursos orientados a maximizar o potencial 

produtivo dos ecossistemas e minimizar o esgotamento dos recursos não-renováveis.  

Ao lado da dimensão ecológica, a dimensão social representa precisamente 

um dos pilares básicos da sustentabilidade rural, uma vez que a preservação ambiental e 

a conservação dos recursos naturais somente adquirem significado e relevância quando o 

produto gerado nos agroecossistemas, em bases renováveis, também pode ser 

equitativamente apropriado e usufruído pelos diversos segmentos da sociedade:  

 

 

 
Quantos jovens pensam em abandonar a propriedade familiar e tentar 
sua sorte na cidade motivados pela dureza das condições de vida no 
campo: falta de educação, de lazer, de um ambiente social estimulante? 
Podemos dizer que faltam as condições sociais de sustentabilidade da 
vida no campo, que pode se tornar um deserto (DUQUE, 2004, p. 79). 



51 

 

 

 

Portanto, a sustentabilidade social se refere à capacidade interna dos 

agroecossistemas para resistir às pressões ou perturbações externas a que são 

submetidos. Em função desta capacidade, as unidades de produção cumprirão ou não os 

objetivos socialmente desejados e que terão a ver com a satisfação, direta ou indireta, das 

necessidades dos agricultores. A dimensão social inclui, ainda, a busca contínua de 

melhores níveis de qualidade de vida mediante a produção e o consumo de alimentos 

com qualidade biológica superior, o que comporta, por exemplo, a eliminação do uso de 

insumos tóxicos no processo produtivo agrícola mediante novas combinações 

tecnológicas ou ainda através de opções sociais de natureza ética ou moral.  

Nesse caso, é a própria percepção de riscos e/ou efeitos maléficos da 

utilização de certas tecnologias sobre as condições sociais das famílias de agricultores 

que determina ou origina novas formas de relacionamento da sociedade com o meio 

ambiente, um modo de estabelecer uma conexão entre a dimensão social e a ecológica, 

sem prejuízo da dimensão econômica, “um novo modo de ‘cuidar da casa’ ou de 

administrar os recursos da casa”. (DUQUE, 2004). 

O conceito de sustentabilidade que se defende neste trabalho se inscreve 

dentro do enfoque que considera que as comunidades têm como primeiro objetivo o 

incremento de seu valor social, entendido como a qualidade de bens e serviços 

produzidos, o nível em que se satisfazem as necessidades humanas e sua distribuição 

entre a população. Portanto, a produtividade, a estabilidade, a sustentabilidade, a 

equidade e a autonomia têm dupla dimensão: são, ao mesmo tempo, meios e fins12. 

Estudos têm demonstrado que os resultados econômicos obtidos pelos 

agricultores são elementos-chave para fortalecer estratégias de DRS. Não obstante, como 

está também demonstrado, não se trata somente de buscar aumentos de produção e 

produtividade agropecuária a qualquer custo, pois eles podem ocasionar reduções de 

                                                           
12

 Entendemos a produtividade como sendo a quantidade de produto por unidade de insumo, incluindo 
aqueles produtos que tenham, direta ou indiretamente, utilidade humana. A estabilidade pode ser 
alcançada mediante a eleição das tecnologias melhor adaptadas às necessidades e recursos dos 
agricultores, tomando em consideração as estruturas organizativas e o contexto sociocultural existente. A 
equidade implica uma igualdade na distribuição da produção, ou, uma menor desigualdade na distribuição 
de ativos, capacidades e oportunidades dos mais desfavorecidos. Enquanto que a autonomia, finalmente, 
tem a ver com o grau de integração refletido no movimento de materiais, energia e informações entre as 
partes que o compõem e entre a comunidade local e o ambiente externo. Ver DUQUE, G. (Org) 
Agricultura Familiar Meio Ambiente e Desenvolvimento, 2002. 
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renda e dependências crescentes em relação a fatores externos que podem resultar em 

perdas econômicas no curto ou médio prazos:  

 

A expressão (viabilidade econômica)  evoca o que é ‘viável’, ou seja, 
apto a viver de forma duradoura. (...) Verificar a viabilidade 
econômica de uma unidade de produção é verificar se custos e 
benefícios, perdas e ganhos se equilibram entre anos de crise e ‘anos 
bons’, permitindo, se não acumular, pelo menos manter  o patrimônio 
na sua integralidade. (DUQUE, 2004, p. 78). 
 
 

Por outro lado, a lógica presente na maioria dos segmentos da agricultura 

familiar nem sempre se manifesta apenas através da obtenção de lucro, mas também por 

outros aspectos que interferem em sua maior ou menor capacidade de reprodução social. 

Por isso, há que se ter em mente, por exemplo, a importância da produção de 

subsistência, assim como a produção de bens de consumo em geral, que não costumam 

aparecer nas medições monetárias convencionais, mas que são importantes no processo 

de reprodução social e nos graus de satisfação dos membros da família. Igualmente, a 

soberania e a segurança alimentar de uma região se expressam também na adoção de 

estratégias baseadas em circuitos curtos de mercadorias e no abastecimento regional e 

microrregional, não sendo possível, portanto, desconectar a dimensão econômica da 

dimensão social e, consequentemente, da dimensão cultural. 

Uma questão inicial, que deriva da dimensão cultural, se refere ao ativo papel 

que o conhecimento tradicional deve ter no desenho de estratégias de produção que 

pretendam conservar a base de recursos existentes. A visão sistêmica, na qual se inscreve 

nossa perspectiva, exige uma combinação de meios e conhecimentos tradicionais e 

modernos sem que, a priori, exista superioridade por parte de alguma dessas formas de 

conhecimento. O conceito de sustentabilidade inclui, em sua hierarquia, a noção de 

preservação e conservação da base dos recursos naturais como condição essencial para a 

continuidade dos processos de reprodução socioeconômica e cultural da sociedade, em 

geral, e de produção agrícola, em particular, numa perspectiva que considere tanto as 

atuais como as futuras gerações. 

Os recursos localmente disponíveis, as percepções dos agricultores, as 

disponibilidades monetárias e os objetivos estabelecidos é que determinarão o padrão 

tecnológico adequado. A falta de sustentabilidade ambiental em uma unidade de 

produção pode ter origem na destruição dos recursos renováveis, mas pode, também, ser 

consequência da utilização de tecnologias inadequadas ou da inexistência de tecnologias 
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adequadas. Por exemplo, a substituição de animais de tração por equipamentos 

mecânicos impede que os animais, mediante o aproveitamento da biomassa, garantam a 

disponibilidade de adubos orgânicos, cuja utilização coopera com a conservação da base 

de recursos e, portanto, ajuda a sustentabilidade ambiental no agrossistema. Em todo 

caso, as soluções tecnológicas não podem ser universais. É necessário estudar os 

condicionantes e os recursos locais para determinar a melhor opção tecnológica. 

Na dinâmica dos processos de produção rural, deve-se considerar a 

necessidade de que as intervenções sejam respeitosas para com a cultura local. Os 

saberes, os conhecimentos e os valores locais das populações rurais precisam ser 

analisados, compreendidos e utilizados como ponto de partida nos processos de 

desenvolvimento rural que, por sua vez, devem espelhar a identidade cultural das 

pessoas que vivem e trabalham em uma dada comunidade. A agricultura, nesse sentido, 

precisa ser entendida como atividade econômica e sociocultural – uma prática social –

realizada por sujeitos que se caracterizam por uma forma particular de relacionamento 

com o meio ambiente. Esta faceta da dimensão cultural não pode e não deve obscurecer a 

necessidade de um processo de problematização sobre os elementos formadores da 

cultura de um determinado grupo social.  

Eventualmente, estes elementos podem ser relativizados em sua importância, 

considerando-se as repercussões negativas que possam ter nas formas de produção, 

descartando-se aqueles procedimentos ou técnicas que não se mostrem adequados nos 

processos de construção de novas estratégias na relação homem-natureza. Ou seja, 

práticas culturalmente determinadas, mas agressivas ao meio ambiente –  como, por 

exemplo, a  técnica da coivara (queimar o mato) – ou prejudiciais ao fortalecimento das 

relações sociais e às estratégias de ação social coletiva não devem ser estimuladas. 

De qualquer modo, historicamente a Agricultura foi produto de uma relação 

estruturalmente condicionada envolvendo o sistema social (a sociedade, os agricultores),

o sistema ecológico (o meio ambiente, os recursos biofísicos) e o cultural (os saberes e o 

simbólico). Uma atividade que depende, necessariamente, dos recursos naturais e dos 

processos ecológicos e, na mesma medida, dos desenvolvimentos técnicos humanos e do 

trabalho.  

Mais do que nunca, o reconhecimento da importância do saber local e dos 

processos de produção e a relação com outros saberes passa a ser indispensável, sendo 

valorizados em contraponto à idéia ainda dominante, mas em processo de obsolescência, 

de que a agricultura poderia ser homogeneizada com independência das especificidades 



54 

 

biofísicas e culturais de cada unidade de produção. 

A dimensão política da sustentabilidade tem a ver com os processos 

participativos e democráticos que se desenvolvem no contexto da produção agrícola e do 

desenvolvimento rural, assim como com as redes de organização social e de 

representações dos diversos segmentos da população rural. Nesse contexto, o DRS deve 

ser concebido a partir das concepções culturais e políticas próprias dos grupos sociais, 

considerando-se suas relações de diálogo e de integração, numa lógica que considera as 

dimensões ecológica, econômica e social como integradoras das formas de exploração e 

manejo sustentável das unidades de produção.  

Nesse sentido, deve-se privilegiar o estabelecimento de plataformas de 

negociação nas quais os atores locais possam expressar seus interesses e necessidades em 

pé de igualdade com outros atores envolvidos.  A dimensão política diz respeito, pois, 

aos métodos e estratégias participativas capazes de assegurar o resgate da auto-estima e o 

pleno exercício da cidadania. 

Finalizando o trato das dimensões para a construção do desenvolvimento 

rural sustentável, falemos da dimensão ética. Esta dimensão da sustentabilidade rural se 

relaciona diretamente com a solidariedade intra e intergeracional e com novas 

responsabilidades dos indivíduos com respeito à preservação do meio ambiente.  Assim, 

a dimensão ética da sustentabilidade requer o fortalecimento de princípios e valores que 

expressem a solidariedade sincrônica (entre as gerações atuais) e a solidariedade 

diacrônica (entre as atuais e futuras gerações). 

Trata-se, então, de uma ética da solidariedade que restabelece o sentido de 

fraternidade nas relações entre os agricultores. Igualmente, esta dimensão deve tratar do 

direito ao acesso equânime aos recursos naturais, à terra para o trabalho e a todos os bens 

necessários para uma vida digna. Em suma, quando se aborda o tema da sustentabilidade 

geral ou da sustentabilidade rural em particular, a dimensão ética se apresenta numa 

elevada hierarquia, uma vez que de sua consideração se pode afetar os objetivos e 

resultados esperados nas dimensões ecológica, social, econômica, política e cultural. 

Como vimos, as possibilidades do DRS, até aqui analisadas, vinculam o 

processo de transição aos preceitos da corrente ecossocial e sugerem a abordagem da 

sustentabilidade sob uma perspectiva multidimensional, ao mesmo tempo em que 

apontam para a necessidade de adoção da interdisiplinaridade como base científica desse 

processo. Ademais, como tentaremos ressaltar, a Agricultura Familiar adquire 

centralidade nesse enfoque e pode ser potencializada mediante estratégias adequadas 
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para impulsionar processos de DRS. 

O desenvolvimento rural, como está sendo considerado neste trabalho, é um 

conceito abrangente e não se restringe às atividades produtivas de bens originados da 

terra. O importante a considerar é o espaço rural, onde ocorrem variadas atividades de 

apoio ao processo produtivo e o desenvolvimento sócio-econômico ambiental. Portanto, 

o processo de elaboração do desenvolvimento rural sustentável deve ser concebido 

considerando-se as relações de diálogo e de interação entre os agricultores locais e 

agentes externos envolvidos nas propostas de DRS, através da assistência técnica e 

extensão rural. 
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2.1.3- Assistência técnica e extensão rural 

 

Costuma-se conceituar extensão rural como um processo de estender ao 

homem do campo conhecimentos e habilidades. A própria justificativa para a existência 

de um serviço de extensão é o de estimular a população rural para que se processem 

mudanças em sua maneira de cultivar a terra, de criar o seu gado, de administrar o seu 

negócio, de dirigir o seu lar, de defender a saúde da família, de educar os seus filhos e, 

por fim, de trabalhar em favor da própria comunidade. 

Assim, o papel da extensão pode ser revelado através do desdobramento de 

suas diferentes finalidades, entre as quais podem ser apontadas: melhorar as condições 

econômicas e sociais da população rural; aplicar os conhecimentos da ciência e aos 

problemas do agricultor e sua família; estimular os processos de mudanças da população 

rural, nos campos técnico, econômico e social; incorporar as massas rurais, através da 

educação, aos programas de desenvolvimento do país; acelerar o desenvolvimento 

econômico e social das áreas rurais.  

Várias são as abordagens sobre os termos assistência técnica e extensão rural, 

bem como variadas são as concepções e as críticas aplicadas aos mesmos. Ao fazer 

referência ao aspecto conceitual, Röling (1988) ressalta que o termo extensão rural se 

mostra pouco operacional e impreciso, cobrindo muitas atividades que têm significados 

diferentes, no entanto, em várias definições do termo extensão pode-se identificar 

elementos em comum, tais como: intervenção; comunicação; produção de mudança e

processos orientados aos fins e resultados. Assim, Röling formulou sua própria definição 

na qual a extensão pode ser entendida como “uma intervenção profissional através da 

comunicação desenvolvida por uma instituição para induzir mudanças no 

comportamento voluntário, com uma utilidade supostamente pública ou coletiva”

(RÖLING, 1988). 

Riascos (1973), por sua vez, ressalta que o extensionista é para ser visto 

como educador, pois o trabalho de extensão é baseado principalmente no poder 

persuasivo da demonstração, compreendendo o aspecto da extensão, psicologia 

educacional, sociologia rural e antropologia rural aplicada. Nessa concepção os objetivos 

da extensão devem ser considerados como sendo educação para a população rural: mudar

atitudes, conhecimento e destrezas; ajudar o povo a ajudar-se a si mesmo; trabalhar com 

homens e mulheres; desenvolver indivíduos, líderes e sociedade; manter relações vivas e 

harmônicas com a cultura do povo; propiciar, enfim,  um processo educativo contínuo. 
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Assim, os seguintes princípios pedagógicos devem ser aplicados nos 

programas de extensão: participação, uso democrático da ciência aplicada, cooperação, 

organização básica, variação do método segundo as necessidades do grupo, programa de 

pesquisas e ensaios, reconhecimento das necessidades e das mudanças culturais. No 

entanto, o próprio autor reconhece que esses princípios não fazem parte da prática da 

maioria das diferentes instituições de extensão rural brasileira.  

A extensão rural, no Brasil, nasceu sob o comando do capital, com forte 

influência norte-americana e visava a superar o atraso na agricultura. Para tanto, havia a 

necessidade de educar o povo rural para que ele passasse a adquirir equipamentos e

insumos industrializados necessários à modernização de sua atividade agropecuária, com 

isso ele passaria do atraso para a modernidade. O modelo serviria para que o homem 

rural entrasse na dinâmica da sociedade de mercado, produzindo mais, com melhor 

qualidade e maior rendimento.  

Era um modelo tecnicista, isto é, com estratégias de desenvolvimento e 

intervenção que levam em conta apenas os aspectos técnicos da produção, sem observar 

as questões culturais, sociais ou ambientais. Com raízes difusionistas, pois visa apenas a 

divulgar, impor ou estender um conceito, sem levar em conta as experiências e os 

objetivos das pessoas atendidas.  

A extensão rural era um empreendimento que visava a persuadir os 

produtores, para que esses adotassem as novas tecnologias. Seus conhecimentos 

empíricos não interessavam, bem como suas reais necessidades não eram levadas em 

conta. A extensão assumiu um caráter tutorial e paternalista. Foram utilizados os termos 

de assistência rural, extensão rural, assistência técnica e extensão rural para denominar 

essa modalidade de trabalho com os agricultores. 

Ao analisar a história da extensão rural no Brasil, Freitas (1990) verificou 

que o conceito de extensão rural sofreu transformações, evidenciadas em inúmeros 

trabalhos e nas próprias diretrizes das instituições oficiais que administram o sistema de 

extensão no país. Segundo a autora, essas mudanças partem da idéia mais comum que é a 

associação com a transferência de tecnologia até a consideração da extensão como um 

processo educativo, envolvendo uma equipe multidisciplinar. Trata-se de definir

extensão rural como: 
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A arte de interagir tecnicamente junto às famílias de pequenos e 
médios produtores, visando ajudá-los a estabelecer e implementar 
alternativas para resolver seus problemas de produção, produtividade e 
a melhoria das condições de vida, na incessante busca de combinar 
saber científico com o saber popular, sem agressão ao meio ambiente e 
utilizando processos educativos (FREITAS, 1990, p. 43). 

 

 

Nessa mesma concepção, Mascareño (1999) considera que, embora o 

conceito de assistência técnica e extensão rural tenha sofrido pequenas variações no 

decorrer do tempo, o tema recorrente ao discurso extensionista é admitir que a extensão 

deve ser uma atividade de natureza educativa, pois seu objetivo é produzir mudanças nos 

conhecimentos, atitudes e práticas agrícolas, promovendo, dessa forma, o 

desenvolvimento das comunidades rurais e, consequentemente, do país. 

A maior crítica ao termo extensão, no entanto, foi desenvolvida por Paulo 

Freire (2006), recusando a concepção classicamente conhecida como “o processo de 

transferência de tecnologia agropecuária e administrativa aos produtores para promover 

o desenvolvimento sócio-econômico do campo” (FREIRE, 2006, p.23).  Para Freire, o 

termo extensão significa estender algo a alguém. Alguém, sujeito ativo (por exemplo, o 

extensionista), estende algo, o objeto direto da ação verbal (por exemplo, seus 

conhecimentos; o conteúdo escolhido por quem estende), a alguém, o objeto indireto da 

ação (por exemplo, o agricultor; o receptor do conteúdo). Assim, houve muita reação 

contra o conceito de extensão pela idéia de imposição de cima para baixo, evidenciada 

por Freire, que criticou o caráter antidialógico do termo, embora isso tenha levado a 

muitos contra-termos como “animação”, “mobilização” e “conscientízação”. 

Como já foi mostrado, o conceito de extensão rural nasceu como parte de 

uma abordagem que entendeu, equivocadamente, a pesquisa e a extensão como 

atividades diferentes, relacionadas uma à outra no processo de transferência de 

tecnologia. Nessa abordagem, a pesquisa gera conhecimentos que a assistência técnica e 

a extensão rural transmitem aos agricultores. O ator, responsável por uma fase, não tem 

responsabilidade na fase seguinte. A iniciativa parte dos pesquisadores e dos 

extensionistas, enquanto o receptor, o agricultor, se mantém passivo; seu saber não é 

considerado, inclusive ele nem é consultado. 

Esse modelo parte do pressuposto de que o agricultor adota práticas 

inadequadas na gestão de sua propriedade e resiste às inovações tecnológicas. Outro 

equívoco desse modelo é que o processo de comunicação é linear, dos centros 
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internacionais para os nacionais, onde o conhecimento é adaptado por meio de 

especialistas em determinadas tecnologias que, após sua tradução, fazem recomendações 

em forma de pacotes tecnológicos para que os técnicos extensionistas possam transferir 

seu conteúdo para os agricultores. 

Ao interpretar as diferenciadas possibilidades conceituais de extensão, Paulo 

Freire mostra que o termo aparece como transmissão; sujeito ativo (de conteúdo); 

entrega (por aqueles que estão além do muro, fora do muro), daí falar-se em atividades 

extramuros; messianismo (por parte de quem estende); superioridade (do conteúdo de 

quem entrega; inferioridade (dos que recebem); mecanismo (na ação de quem estende); 

invasão cultural (através do conteúdo levado, que reflete a visão do mundo daqueles que 

levam, que se superpõem à daqueles que passivamente recebem). Paulo Freire (2006) 

sugere, portanto, extensão como comunicação. 

Segundo essa concepção, ao se vislumbrar extensão como comunicação, 

permanece ausente o significado mesmo da extensão. A formulação de um conceito a 

partir de um conceito de comunicação leva a extensão a permanecer no vazio da 

indefinição. A superação desse tipo de conceito exigirá que outros demonstrem a 

instauração do diálogo como pressuposto de suas realizações, dando prioridade às 

metodologias que incentivem a participação dos envolvidos nesses processos. Extensão 

também é expressão de relações processuais, contudo não é essa relação em si mesma. 

Os objetivos da Extensão Rural, na perspectiva freireana, são de natureza 

educacional, por isso destinam-se a provocar mudanças de comportamento do povo rural. 

Assim, a educação rural, como parte integrante do desenvolvimento rural deve se apoiar 

em diretrizes fundamentais que a caracterizam: participação da comunidade, utilização 

de instrumentos que procurem estabelecer um diálogo na comunidade, promovendo sua 

livre expressão, elaborados pela comunidade e técnicos. Desenvolvimento de sua 

consciência (reflexão), ação educativa partindo dos níveis de consciência já existentes na 

comunidade e disponibilidade de informação necessária para que os agricultores possam 

conhecer a interrelação que existe entre sua realidade particular e um contexto social 

maior, além de proporcionar elementos para o desenvolvimento de uma tecnologia 

adequada, valorizando as práticas sociais existentes na comunidade. 

Na mesma concepção freireana, outra vertente que pode ser aqui acrescentada 

na compreensão de extensão rural como “processo educativo” é a perspectiva 
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agroecológica13. Para esta corrente de interpretação a Extensão Rural pode ser definida 

como: 

 

Um processo de intervenção de caráter educativo e transformador, 
baseado em metodologias de investigação-ação participante que 
permitam o desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os 
sujeitos do processo possam atuar na construção e sistematização de 
conhecimentos que lhes permita incidir conscientemente sobre a 
realidade, com o objetivo de alcançar um modelo de desenvolvimento 
socialmente eqüitativo e ambientalmente sustentável (CAPORAL, 
1988, p. 82). 

 

 

Para a perspectiva agroecológica, portanto, a Extensão Rural é possível 

quando é fundamental entender-se que o saber dos agricultores se desenvolve na rede 

social que associa ambiente doméstico e grupo de trabalho, em que a “conduta 

reprodutiva rural” é o resultado de uma acumulação de conhecimentos sobre o sistema de 

trabalho, conhecimentos que não vêm de livros e textos, mas da relação entre pessoas, 

ambiente e suas interações. 

Há, portanto, uma analogia entre as perspectivas agroecológica e freireana 

no trato dos saberes. A busca de sustentabilidade, na perspectiva agroecológica, por 

exemplo, implica reconhecer a existência desses saberes, construídos ao longo da história 

de vida dos grupos sociais. A prática extensionista deverá ser desviada de sua histórica 

concepção difusionista e dar lugar a uma prática social baseada na “aprendizagem”, isto 

é, na construção de saberes adequados para impulsionar estilos de agricultura e de 

manejo dos recursos naturais capazes de estabelecer patamares crescentes de 

sustentabilidade.  

 

 

                                                           

13 A Agroecologia corresponde a um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos atuais modelos 
de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de 
agricultura sustentáveis. Permite o estudo das atividades agrárias sob uma perspectiva ecológica e 
cultural, que inclui a construção de novos saberes  (valorizando os saberes e experiências dos próprio  
agricultores)  socioambientais. Ver CAPORAL e COSTABEBER: Agroecologia e desenvolvimento 
rural sustentável: Perspectivas para uma nova extensão rural. In: Agroecologia e Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Porto Alegre, V. 1, jan/mar.2000.  

 



61 

 

Metodologicamente, busca-se enfatizar ações baseadas em um novo 
enfoque educativo. Este novo enfoque exige que compreendamos que 
o saber dos extensionistas não deve e nem pode ser o saber dominante 
e, muito menos, o único saber válido. Ao contrário, a intervenção dos 
agentes deve ser respeitosa para com o conhecimento e as culturas 
locais. Se reconhece, portanto, que agricultores e técnicos têm igual 
papel nos processos de construção de estratégias de desenvolvimento, 
assim como na adaptação de tecnologias adequadas para as situações 
locais e específicas, onde atuam. Se faz necessário, portanto, integrar 
os aspectos culturais, socioeconômicos e ambientais, característicos de 
cada realidade local. (CAPORAL, 1988, p.84). 

  

Seja qual for a definição de extensão rural, no entanto, podemos inferir que 

mais  do que dispor de um conceito preciso sobre o significado do termo, necessitamos 

compreender que fazer extensão pressupõe a ação propriamente dita. E  na perspectiva 

freireana, a que adotamos neste trabalho, esta ação não se enquadra em mera perspectiva 

contemplativa da realidade, mas sim, em produzir saberes. Essa contradição pode ser 

resolvida quando os objetivos da extensão passam a ser os mesmos do agricultor, ou 

quando os objetivos da extensão podem ser adaptados aos objetivos dos agricultores. 

Trata-se de entender que os agricultores  constituem os pilares básicos das ações e essas 

devem estar dirigidas à promoção da qualidade de vida, da inclusão social e do resgate 

da cidadania no campo.  

Nesta perspectiva, fazer extensão rural significa defini-la como um processo 

educacional que objetiva ajudar os agricultores interpretar e responder, de maneira 

apropriada, as mensagens de mudanças que interessam à promoção do desenvolvimento 

sócio-econômico do meio rural, baseado no conhecimento da realidade e adequado às 

necessidades do meio, tendo a participação de toda a comunidade rural nesse processo. 

A atividade de extensão tem sentido, portanto, se interpretada como “a criação e 

recriação de conhecimentos possibilitadores de transformações sociais, onde a questão 

central será identificar o que deve ser pesquisado e para quais fins e interesses se buscam 

novos conhecimentos” (MELO NETO, 2004). Destaque-se a necessidade da produção do 

conhecimento e não simplesmente a promoção de uma relação entre saberes acadêmicos 

e saberes populares. A busca por produção de um conhecimento transpõe a dimensão 

meramente de troca de saberes. Essa dimensão ocorre nas ações extensionistas, mas não 

se constitui, meramente, de processos relacionais.  
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No quadro a seguir, para efeito ilustrativo, tentamos resumir algumas das 

diferenças entre a extensão rural convencional e a extensão rural na perspectiva 

freireana.  Observe-se que como se trata de um esforço de simplificação para facilitar o 

entendimento, é possível que alguns elementos possam aparecer mesclados e presentes, 

ao mesmo tempo, em mais de um indicador.  
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Quadro 1: Alguns elementos para diferenciar tipos de Extensão Rural 
Indicadores Extensão rural  

Convencional 
Extensão rural  Freireana 

Bases teóricas e 
ideológicas 

Teoria da Difusão de 
Inovações. Conhecimento 
científico em primeiro lugar. 

Extensão como comunicação; 
caráter educativo e 
transformador; livre 
expressão; desenvolvimento 
local; agricultor em primeiro 
lugar.  

Principais 
objetivos 

Econômico. Incremento de 
renda e bem estar mediante a 
transferência de tecnologias. 
Aumento de produção e 
produtividade. 

de natureza educacional, 
destinam-se a provocar 
mudanças, estabelecer 
diálogo e promover sua livre 
expressão; criação e recriação 
de conhecimentos 

Metodologia transferência de  informações 
e assistência técnica. 
Participação funcional dos 
beneficiários. 

recuperação, 
desenvolvimento e síntese do 
conhecimento local e da 
consciência; construção de 
novos conhecimentos; 
Investigação-ação 
participativa.  

Comunicação De cima para baixo.  De uma 
fonte a um receptor. 

Diálogo horizontal entre 
iguais; participativa, 
dialógica; estabelecimento de  
negociação; construção de 
conhecimentos.  

Educação Persuasiva. Educar para a 
adoção de novas técnicas. 
Induzir a mudança social 
conservadora. 

Democrática e participativa; 
processo dialógico e 
participativo na comunidade;  
aumentar o poder dos 
agricultores para que decidam 
promovendo sua livre 
expressão; ação educativa 
partindo dos níveis de 
consciência já existentes na 
comunidade 

Papel do agente Professor. Repassar 
tecnologias e ensinar 
práticas. Assistente  técnico. 

Facilitador; apoio e busca de 
práticas adequadas e de 
soluções técnicas e não 
técnicas valorizando as 
práticas sociais existentes na 
comunidade; incentivar 
desenvolvimento de 
tecnologia adequada à 
comunidade; promover a 
prática do diálogo.  

Fonte: Caporal (1998), adaptado pela autora 
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2.2- As relações dialógicas freireanas: extensão ou comunicação? 

Se a minha opção é libertadora, se a realidade se dá em mim 
não como algo parado, (...) mas na relação dinâmica entre 
objetividade e subjetividade, não posso reduzir os grupos 
populares a meros objetos de minha pesquisa, simplesmente, 
não posso conhecer a realidade de que participam a não ser 
com eles como sujeitos também deste conhecimento que, 
sendo para eles, um conhecimento do conhecimento anterior 
(o que se dá ao nível da sua experiência cotidiana) se torna 
um novo conhecimento. (FREIRE, 1989, p. 35). 

 

 

Analisar a relação de saberes (técnico, científico, tradicional) no meio rural 

não é algo tão simples como pode às vezes parecer. Principalmente quando se pretende 

inserir o saber do agricultor nessa relação, já que poucas são as referências existentes e 

as abordagens que poderiam dar suporte teórico a esta discussão. Contudo, na busca de 

embasamento teórico para subsidiar nossa análise, encontramos em Paulo Freire (2006) a 

proposição das relações dialógicas (relações constitutivas do conhecimento), que 

utilizaremos para entendermos como se estabelecem as relações de saberes entre os 

agricultores e os técnicos de ONGs em experiências de construção de  sustentabilidade 

rural.  

Paulo Freire dedicou grande parte do seu trabalho a uma crítica à educação 

tradicional como instrumento de dominação cultural das maiorias pelas elites 

conservadoras. Em nenhum dos escritos de Paulo Freire se encontra sistematizada uma 

teoria de aprendizagem. Entretanto, está presente em toda sua obra, uma série de 

indicativos que mostra o seu entendimento das condições através das quais o sujeito 

aprende, e que estão profundamente alicerçadas em uma visão geral do processo 

educativo, em uma visão de mundo, em uma visão prospectiva do conhecimento.  

Para a perspectiva freireana, não há como admitirmos a existência do homem 

não comprometido diante de suas circunstâncias. Logo, ao se estudar o comportamento 

do homem, a sua capacidade de aprender, não é possível o esquecimento de suas relações 

com o ambiente, sua inserção no mundo da natureza, por suas características biológicas, 

nem tampouco  a sua colocação no cultural, do que é criador. Esta perspectiva resume os 

aspectos mais importantes de sua compreensão do processo de aprendizagem: a sua 

concepção de Homem, suas relações com o mundo e, sobretudo, seu compromisso 

histórico com esse estar no mundo.  

Para Freire (1984), o homem existe no tempo, está dentro, mas também está 
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fora, enquanto herda, incorpora e modifica esse mundo. O homem e o mundo estão 

impregnados de um sentido consequente. Sua presença no mundo não se dá de forma 

passiva. Não se reduz apenas a uma das dimensões da vida, seja a natural ou a cultural. A 

sua ingerência não é de expectador. Acontece em ambas as dimensões. Volta-se à 

realidade na busca de realizar-se pela transformação, tanto de si mesmo como da 

natureza. Este nível de consciência se destaca, segundo Freire, “por substituir 

explicações mágicas por princípios causais”, e: 

 

Por procurar testar os ‘achados’ e se dispor sempre a revisões. Por 
despir-se ao máximo de preconceitos na analise dos problemas e, na 
sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a 
transferência de responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. 
Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da 
polemica. Pela receptividade ao novo, não apenas porque novo e pela 
não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de ambos, 
enquanto válidos. Por se inclinar sempre a arguições. (FREIRE, 1983, 
p. 61) 

  

 

O conceito de relações em Freire guarda em si conotações de pluralidade, de 

transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade. As relações que o 

homem trava no mundo com o mundo apresentam uma ordem tal de características que 

as distinguem totalmente dos puros contatos. Freire entende que para o homem, o mundo 

é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, 

contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas 

está no mundo, mas com o mundo. Pelo seu poder criador, o homem pode ser 

eminentemente interferidor:  

 

Sua ingerência, senão quando distorcida e acidentalmente, não lhe
permite ser  um simples espectador, a quem não fosse licito interferir 
sobre a realidade para modificá-la. Herdando a experiência adquirida, 
criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, 
respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, 
transcedendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o 
da história e o da cultura. (FREIRE, 1989, p. 41). 
 
 

Nessa prática educativa a aprendizagem é significativa, desafiadora, 

problematizadora e instigante. A relação que se estabelece entre os sujeitos (educadores e 
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educandos) é horizontal e democrática, valorizando-se o saber de todos. A essência dessa 

pedagogia é o diálogo, no sentido da práxis transformadora (ação-reflexão-ação), veículo 

através do qual o homem tem condições de descobrir-se e conquistar-se como sujeito de 

sua própria destinação histórica, o que ele aprende a pronunciar a sua própria palavra e 

não repetir, simplesmente, a do outro.  

Em Pedagogia do Oprimido (1983) Freire enfatiza que a prática dialógica 

deve despertar a linguagem, a cultura e a história de vida dos educandos, que todo o 

processo deve ser precedido de uma reflexão sobre o homem e uma análise do meio onde 

ele vive. Nesse sentido, para que ocorra o diálogo é necessário que aqueles que se acham 

negados no direito de “dizer a palavra”, que não é privilegio de alguns, mas direito de 

todos, possam reconquistá-lo e sejam sujeitos atuantes num contexto livre e crítico. A 

superação da relação opressora se dá através da problematização do sistema existencial, a 

medida que o oprimido se descobre hospedeiro do opressor e deseja mudar essa 

condição. A consciência que emerge nesse processo possibilita ao oprimido reinventar a 

história, apropriando-se dela e assumindo o papel de sujeito. 

Ao contrário da concepção bancária, cujo ato é de depositar  ou de transmitir 

conhecimentos e valores aos educandos, Freire propõe a educação dialógica e 

problematizadora, de caráter reflexivo (que implica um constante ato de superação da 

consciência ingênua por uma consciência crítica) de construção do conhecimento. 

Enquanto a primeira abordagem procura manter a contradição educador-educando 

(negando a dialogicidade como essência  da educação), constituindo-se em uma prática 

de dominação, a segunda realiza a superação (afirmando a dialogicidade), enquanto 

prática comprometida com a libertação. 

Nessa prática dialógica e problematizadora, os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo. De acordo com Freire, para quem a 

educação é um que fazer permanente, o educador problematizador re-faz, 

constantemente, seu ato cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em 

lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos em 

diálogo com o educador, investigador crítico também: 

 

 
Que sentido libertador pode ter um que fazer educativo que tem nas 
massas populares seres de menor de idade e que parte do a priori  de 
que estas, como incapazes absolutas, devem ser guiadas? E, como não 
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há nada que não tenha seu contrário, se as massas populares devem ser 
guiadas é porque há aqueles que as guiam. (FREIRE, 2001, p. 46) 

 

 

Para Freire (1984), a grande marca diferencial entre os animais humanos e os 

demais animais é que aqueles, apesar de inconclusos, são capazes de ter a si mesmos 

como objetos de sua consciência, propõem-se como problema, têm consciência de sua 

atividade e do mundo em que estão, transformando-o com sua presença criadora. 

Habitam um mundo que não é somente seu habitat, mas seu espaço histórico. Não 

somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. Entretanto, apesar de sua 

vocação histórica para a humanização, para o ser mais, o homem vê essa vocação ser 

negada, em um processo de desumanização gerado pela injustiça, pela exploração, na 

violência dos opressores.  

O processo de desumanização imposto pela relação opressor/oprimido (uma 

das circunstâncias do estar no mundo), leva, muitas vezes, a introjeção da figura do 

opressor pelo oprimido, tornando-o aderido a ele, tomando-o como modelo e seguindo 

suas prescrições, tal a imersão em que se encontra na situação opressora. Essa situação é, 

então, vivida como dada, e o homem oprimido, acomodado e adaptado passa a temer a 

liberdade, não porque não a deseje e não a tenha como vocação, mas porque lutar por ela 

significa ter que se confrontar com seu opressor, a quem já incorporou como modelo. Em 

tais casos, segundo Freire, não basta o reconhecer-se nessa relação contraditória com seu 

opressor para se libertar; é necessário que se empenhe em uma práxis libertadora, em 

um fazer que o liberte.  

Para Freire, o papel fundamental da Educação é promover a passagem de 

uma consciência transitiva ingênua para uma consciência crítica. Assim, a categoria 

consciência adquire para Freire uma importância fundamental. É nesse processo de 

conscientízação, quando adquire a consciência crítica, que o homem aumenta também o 

seu poder de dialogação com os outros homens e com o mundo.  

Nesta perspectiva, o diálogo surge  como uma categoria fundamental para a 

concretização de uma consciência verdadeiramente crítica e que, por sua vez, será 

fundamental, também, para a constituição de qualquer ato educativo. O conhecer, 

adquirido através do ensinar e aprender, leva à visão crítica da realidade obtida pela 

conscientízação, e, ao adquirir essa conscientízação, o homem, para se tornar livre, 

envolve-se em uma práxis: a ação-reflexão-ação.   
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Para Freire, então, uma ação gera uma reflexão, que leva a uma nova ação. E 

para ser transformadora essa ação-reflexão-ação deve ser entre Sujeitos; é uma ação 

social. O conhecimento é construído, mas socialmente construído. Somente assim ele 

será transformador da realidade do sujeito, que se torna, assim, sujeito transformador de 

sua própria realidade. Freire confirma assim, sua crença na autodeterminação do homem, 

no seu potencial criativo, na necessidade da educação como fator de conscientízação e 

liberdade: 

 

O que importa, realmente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se 
(e aos povos também). É fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, 
repitamos, pô-lo numa postura conscientemente crítica diante de seus 
problemas. (...) O assistencialismo, ao contrário, é uma forma de ação 
que rouba ao homem condições à consecução de uma das necessidades 
fundamentais de sua alma – a responsabilidade. (FREIRE, 1979, p. 
58) 

 
 
Por isso a importância fundamental para o ato educativo da valorização do 

conhecimento prévio do sujeito, para, a partir daí, e quando em confronto com situações 

que esse saber não dá conta, superá-lo. Poderia se dizer que a aprendizagem se daria 

entre o já estruturado e a necessidade de superar obstáculos do conhecimento que esse já 

estruturado não consegue suprir. Esse desequilíbrio é fruto do confronto do sujeito com a 

sua realidade no sentido de torná-lo criticamente consciente dela.   

Esse confronto evidencia-se nas ações; é no fazer concreto, na intervenção no 

real, onde o sujeito se defronta com a insuficiência do seu saber e busca a sua superação. 

Poderíamos, então, concluir que aprender é investigar, na medida em que investigar é 

explorar novos caminhos, quando os caminhos conhecidos não se mostram mais 

suficientes.  É, pois, na valorização das estruturas prévias do sujeito, na importância das 

ações, enfim, no diálogo, na participação e na comunicação, que estão as fontes geradora 

das transformações, segundo a  perspectiva freireana.  

Em Extensão ou Comunicação? (FREIRE, 2006), um ensaio publicado em 

Santiago do Chile em 1969, Paulo Freire analisa o problema da comunicação entre o 

técnico e o camponês, no processo de desenvolvimento da nova sociedade agrária que se 

está criando. Para o autor, essa relação não pode constituir-se em uma relação 

extensionista, mas de comunicação, uma vez que a extensão pressupõe a mera 

transferência do saber do técnico agrônomo, sem levar em conta o universo cultural do 

camponês em sua totalidade. 
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O prefácio de Extensão ou Comunicação? feito por Jacques Chonchol põe 

em destaque os princípios educacionais que se constituem em indicadores para a 

superação dessa “pedagogia bancária”. Diz o autor:  

 
 

Mais do que uma análise do trabalho como educador, do agrônomo 
equivocadamente chamado de “extensionista”, o presente ensaio nos 
parece uma síntese muito profunda do papel que Paulo Freire assinala 
à educação compreendida em sua perspectiva verdadeira, que não é 
outra senão a de humanizar o homem na ação consciente que este deve 
fazer para transformar o mundo. (CHONCHOL, 2006, p. 12).  

 

De fato, Extensão ou comunicação? explicita, pela discussão sobre o 

trabalho do técnico agrônomo (considerado erroneamente um “extensionista”) com o 

camponês, os princípios de uma educação problematizadora e dialógica. Mostra como a 

ação educadora do técnico, como a do professor em geral, deve ser a de comunicação, se 

quiser chegar ao homem, não ao ser abstrato, mas ao ser concreto inserido em uma 

realidade histórica. 

De acordo com Freire, entretanto, o conceito de extensão agrícola que tem 

perdurado tanto entre nós, resulta, no melhor dos casos, de uma visão ingênua da 

realidade e, no caso mais comum, a um claro sentido de superioridade, de dominação 

com que o técnico enfrentava o camponês inserido em uma estrutura agrária tradicional. 

Freire nos mostra, portanto, como o conceito de extensão engloba ações que 

transformam o camponês em coisa, objeto de planos de desenvolvimento que o negam 

como ser da transformação do mundo. O mesmo conceito substitui sua educação pela 

propaganda que vem de um mundo cultural alheio, pretendendo fazer do camponês um 

depósito que receba mecanicamente aquilo que o homem superior (o técnico) acha que o 

camponês deve aceitar para ser moderno, da mesma forma que o homem superior é 

moderno. 

 

Parece-nos que a ação extensionista envolve, qualquer que seja o setor 
em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem, de ir 
até a ‘outra parte do mundo’, considerada inferior, para, à sua maneira, 
‘normalizá-la’. Para fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo. 
(FREIRE, 2006, p. 22). 
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O termo extensão aparece como transmissão; sujeito ativo (de conteúdo); 

entrega (por aqueles que estão alem do muro, fora do muro). Daí falar-se em atividades 

extramuros; messianismo (por parte de quem estende); superioridade (do conteúdo de 

quem entrega); inferioridade (dos que recebem); mecanismo (na ação de quem estende); 

invasão cultural (através do conteúdo levado, que reflete a visão do mundo daqueles que 

levam, que superpõem, à daqueles que passivamente recebem).  

Assim, o termo extensão se encontra em relação significativa com 

transmissão, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, manipulação, etc. e todos 

esses termos envolvem ações que, transformando o homem em quase “coisa”, o negam 

como um ser de transformação do mundo. Alem de negar a formação e a constituição do 

conhecimento autênticos e a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais 

ações. Como afirma Freire: 

 

 
A substituição do procedimento empírico dos camponeses por nossas 
técnicas “elaboradas” é um problema antropológico, epistemológico e 
também estrutural. Não pode, por isso mesmo, ser resolvido através do 
equivoco gnosilógico a que conduz o conceito de “extensão”. 
(FREIRE, 2006, p. 33). 

 

 

O autor quer com isso dizer, que conhecer não é o ato através do qual um 

sujeito transformado em objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que outro lhe 

dá ou lhe impõe. O conhecimento pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma 

busca constante. Implica invenção e reinvenção. Assim, a capacitação técnica não pode 

ser focalizada, numa perspectiva humanista e científica, a não ser dentro do contexto de 

uma realidade cultural total, posto que as atitudes dos camponeses com relação a 

fenômenos como plantio, colheita, erosão  etc., tem a ver com suas atitudes frente à 

natureza; com as ideia expressas em seu culto religioso; com seus valores etc. Como 

estrutura esta totalidade cultural não pode ser afetada em nenhuma das partes sem que 

haja um reflexo automático nas demais: 

 

É inegável a solidariedade entre as diversas dimensões constitutivas da 
estrutura cultural. Esta solidariedade em que se acham as suas várias 
dimensões origina formas diferenciadas de reação à presença de 
elementos novos nela introduzidos (...) Em qualquer reação, contudo, 
há sempre um “sistema de referências”. Ameaçada uma dimensão, esta 
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indica a outra em relação direta com ela, nem sempre visível, mas, às 
vezes, menos clara, mais oculta (...) isto tanto se verifica quando se 
tenta modificar técnicas referentes a crenças, como quando se 
ameaçam as crenças que, por sua vez, determinam técnicas e formas de 
ação e de comportamento (FREIRE, 2006, p. 34). 

 

Logo se deduz que o técnico-educador não pode efetuar mudança das 

atitudes dos camponeses em relação a qualquer aspecto sem conhecer sua visão do 

mundo e sem confrontá-lo em sua totalidade. Daí a importância da crítica que Paulo 

Freire faz ao conceito de extensão como invasão cultural, como a atitude contrária ao 

diálogo que é a base de uma autêntica educação. Como o conceito de dominação se 

encontra tão frequentemente no âmago da concepção da educação tradicional, esta, em 

vez de libertar o homem, escraviza-o, reduz a coisa, manipula-o, não permitindo que ele 

se afirme como pessoa, que atue como sujeito, que seja ator da história e se realize nesta 

ação fazendo-se verdadeiramente homem. 

Para Freire, nesse tipo de relações estruturais, rígidas e verticais, não há lugar 

realmente para o diálogo. E é nessas relações que se vem constituindo historicamente a 

consciência camponesa, como consciência oprimida. Nenhuma experiência dialógica. 

Nenhuma experiência de participação. Apenas com o dever de escutar e obedecer. O 

autor se detém na afirmação segundo a qual é inviável o trabalho dialógico se seu 

conteúdo é um conhecimento de caráter científico ou técnico; se seu objeto é um 

conhecimento outgroup (fora do grupo). Sugere, finalmente, extensão como 

comunicação. 

Ao postular a comunicação, Freire acredita que o técnico extensionista dá 

lugar ao técnico educador, cujo trabalho não pode limitar-se, apenas, à esfera da 

substituição dos procedimentos empíricos dos camponeses por suas técnicas. Isso 

porque, para Freire, a educação como prática da liberdade não é a transferência ou a 

transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão de conhecimentos técnicos; não é 

o ato de depositar informes ou fatos nos educandos; não é a perpetuação dos valores de 

uma cultura dada; não é esforço de adaptação do educando a seu meio. Para Freire, a 

relação entre os camponeses e os técnicos agrônomos necessita ser realizada numa 

situação gnosiológica, portanto, dialógica e comunicativa. 

A valorização do diálogo como fundamento de um espaço privilegiado à 

aprendizagem e ao exercício ético conduziu grande parte do trabalho de Paulo Freire.

Diálogo como espaço da educação, expresso pela relação intersubjetiva e estrutura do 

pensamento. Uma atitude que tem desafiado as relações humanas e o seu exercício 
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educativo, considerando que o percurso do assumir e do experimentá-lo abre sempre o 

risco de o sujeito perder o seu mundo, mas que, na verdade, está ganhando-o na abertura, 

pelo mesmo diálogo, para o outro, educando-se no outro e educando-o, também. 

Isso acontece, porque o diálogo provoca processos de reconstrução crítico-

hermenêuticos constantes, quando dos dizeres e fazeres que vão se externando nas obras 

de seus próprios partícipes. É hermenêutico, pois se trata de um exame interpretativo 

daquilo que vai sendo gerado no ato educativo. No aspecto filosófico, essa prática se 

torna crítica enquanto dialética, ao se ter no diálogo o percurso ético, fundamentado na 

idéia da autonomia do sujeito ou uma ética do discurso, que é o que permeia o 

pensamento freireano. 

Com o estabelecimento da dialogicidade como fundamento do fazer, Freire 

(1989) cobra um diálogo verdadeiro para que haja a promoção de valores éticos no 

processo educativo. Com isso, admite que a sua existência se dará quando firmada a 

condição de, também, pensar de forma verdadeira: “finalmente, não há o diálogo 

verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, 

não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável 

solidariedade” (FREIRE, 1989).  

Daí que o diálogo problematizador entre técnicos e camponeses, entre as 

várias razões que o fazem indispensável, tenha também a intenção de diminuir a 

distância entre a expressão significativa do técnico e a percepção pelos camponeses em 

torno do significado. Desse modo, o significado passa a ter a mesma significação para 

ambos. E isso só se dá na comunicação e intercomunicação dos sujeitos pensantes a 

propósito do pensado e nunca através da extensão do pensado de um sujeito até outro. 

Logo, a comunicação verdadeira, segundo Freire, não parece estar na 

exclusiva transferência ou transmissão do conhecimento de um sujeito a outro,

transformando o outro em mero depósito desse conhecimento, mas em sua co-

participação no ato de compreender a significação do significado. Esta é uma 

comunicação que se faz criticamente. 

Se, na verdade, o que interessa ao técnico é transmitir com a maior rapidez 

possível a técnica correta de o camponês se relacionar com a terra, Freire, dialogando 

com o técnico agrícola, problematiza a superficialidade dessa relação, uma vez que está 

se baseando numa premissa equivocada. Como discute Freire, a expressão extensão 

educativa só tem sentido se se toma a educação como prática da domesticação. Educar e 

educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a ‘sede do saber’ até a ‘sede 
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da ignorância”:  

Não é possível ensinar técnicas sem problematizar toda a estrutura em 
que se darão estas técnicas (...) que não esteja associado ao trabalho 
dos homens, à sua capacitação técnica, a sua visão do mundo. Todo 
quefazer educativo, portanto, seja o educador agrônomo ou não que se 
limite a narrar, a falar de algo, em vez de desafiar a reflexão 
cognoscitiva dos educandos em torno deste algo, além de neutralizar 
aquela capacidade cognoscitiva, fica na periferia dos problemas. Sua 
ação tende à “ingenuidade” e não à conscientízação dos educandos. 
(FREIRE, 2006, p. 86). 

 

Eis aí a razão por que a autenticidade da assistência técnica estará em tornar-

se uma ação de caráter educativo, no sentido defendido por Freire, com a superação de 

procedimentos de pura “assistencialização” técnica. Entretanto, associada a uma pretensa 

idéia de superioridade no uso do conhecimento, aparece a impaciência temporal do 

técnico agrônomo. Na voz do agrônomo, conforme relato de Freire (2006, p.25): “a 

dialogicidade é inviável. E o é na medida em que seus resultados são lentos, duvidosos, 

demorados,  perda de tempo. Entre a dialogicidade e antidialogicade, fiquemos com esta 

última, já que é mais rápida”.  Seja a impaciência não-dialógica, seja a crença na 

extensão do conhecedor aos ignorantes, para a concepção freireana trata-se sempre de 

um processo de invasão cultural: Toda invasão sugere, obviamente, um sujeito que 

invade. Seu espaço histórico-cultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço de onde 

ele parte para penetrar outro espaço histórico-cultural, superpondo aos indivíduos deste 

seu sistema de valores. O invasor reduz os homens do espaço invadido a meros objetivos 

de sua ação (FREIRE, 2006, p. 26).  

Essa concepção, as relações entre invasor e invadido são relações 

autoritárias, situando seus pólos em posições antagônicas. O primeiro atua, os segundo 

têm a ilusão de que atuam na atuação do primeiro; aquele diz a palavra; os segundos, 

proibidos de dizer a sua, escutam a palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das 

hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles; estes são “pensados” por aqueles. Assim, 

para que a invasão cultural seja efetiva, faz-se necessário que esta ação seja auxiliada por 

outras que, servindo a ela, são distintas dimensões da teoria antidialógica.  

O ensino da técnica necessita, portanto, ser problematizado, assumindo um 

caráter educativo, no sentido defendido por Freire, com a superação de uma 

assistencialização técnica.  Efetivamente, a dialogicidade na educação mantém vivas a 

problematização e, igualmente, a sensibilidade para detectar – em nome de uma 
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colaboração ou de uma extensão de conhecimentos – a invasão cultural, negadora da 

relação crítica e transformadora entre os sujeitos, seus saberes e suas culturas. 

Por outro lado, não se deve esquecer que a produção agrícola não existe no 

ar. Resulta das relações homem-natureza, que se prolongam em relações homem/espaço 

histórico-cultural. Ao contrário do que se poderia supor, não está posta uma relação 

abismal entre dois espaços, mundos, seres humanos e culturas. Isso porque a 

comunicação é um princípio que deve reger o convívio não só entre os técnicos 

agrônomos e os camponeses, mas todo o processo educacional. Nas palavras de Freire: 

“não temos que considerar perdido o tempo do diálogo que, problematizando, critica e, 

criticando, insere o homem em sua realidade como verdadeiro sujeito de transformação”  

(FREIRE, 2006, p. 27). 

Paulo Freire apresenta-nos esse sujeito de transformação como ser para si e 

não como uma pré-determinação. Vincula a percepção do existir no mundo com a 

construção de uma conceituação mais ampla acerca dessa existência e seus vínculos com 

a essência do humano. A essência não precede a existência. Assim, uma prática 

educativa só adquire pleno sentido se voltada para os sujeitos na sua existência e na 

construção da sua realidade, na qual todos os sujeitos são igualmente congnoscentes. Do 

mesmo modo, uma assistência técnica como ação de caráter educativo, no sentido 

defendido por Freire, só é possível se for problematizada toda a estrutura em que se 

darão as técnicas e que estas estejam associadas ao trabalho, à  capacitação dos homens e 

à sua visão do mundo:  

 

Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa 
desdobrar-se na ação transformadora da realidade, provoca, com esta 
ação, a superação do conhecimento preponderantemente sensível 
daquela com que se alcança a razão da mesma. É uma apropriação que 
faz o homem da posição que ocupa no seu aqui e no seu agora, do que 
resulta (e ao mesmo tempo produz) o descobrir-se em uma totalidade, 
em uma estrutura e não “preso”, ou “aderido” a ela ou às partes que a 
constitui. (FREIRE, 2006, p. 34) 

 

Nesta proposta de extensão rural, no sentido de prática educativa, valoriza-se 

os aspectos culturais para que aconteça o desenvolvimento local. Assim, faz-se 

necessário promover, reconhecer, valorizar o diálogo e a participação de saberes e, como 

diz Freire (1983), restaurar o homem e a mulher das camadas sociais menos privilegiadas 
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de sua dignidade, reconhecendo-os como sujeitos cognoscentes mediatizados por uma 

cultura e pelo mundo.  Nessa concepção, realça-se a peculiaridade do agir profissional 

dos extensionistas rurais ou dos educadores do campo que têm como condição sine qua 

non de sua prática dialogada a valorização da cultura local.  

Portanto, para a prática da extensão rural contemporânea que se propõe a ser 

dialógica, encontramos no pensamento comunicacional e interacionista de Paulo Freire 

(2006), que educação é comunicação, é diálogo na medida que não é transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados. Freire focaliza, ainda,  que os processos comunicacionais se inserem no agir 

pedagógico libertador. Aproximou educação e comunicação fazendo reflexões sobre o 

trabalho dos extensionistas rurais, chamando a atenção do modelo comunicacional 

subjacente ao modelo pedagógico da ação destes profissionais. Freire destaca a 

importância da comunicação na construção do conhecimento que colabora para a 

autonomia do educando e que considera a sua cultura como princípio de sua autonomia e 

liberdade.  

Esta opção de desenvolvimento implica assumir o caráter político da prática 

da extensão rural que deve reforçar um projeto radicalmente comprometido com a 

promoção da vida e com a formação cidadã. Deve também reforçar a convivência com a 

sociedade, respondendo à sua demanda que, na agricultura, em sua maioria, situa-se na 

dimensão familiar. Na perspectiva da agricultura familiar, deve-se considerar a sua 

multifuncionalidade, economia e lógica e a cultura construída histórica e socialmente. 

Reconhecer que existe uma cultura local e valorizá-la, tê-la como referência, já que há 

muito é experienciada e significativa, transmitida através das gerações é  necessário, 

especialmente, em um processo educativo que considere o conhecimento local, o diálogo 

de saberes, o patrimônio imaterial localmente instituído.  

A implantação do conceito de extensão rural proposto por Freire como 

prática educativa, em propostas de desenvolvimento, exigirá, pois, a instauração do 

diálogo como pressuposto de suas realizações, dando prioridade às metodologias que 

incentivem a participação dos envolvidos nesses processos. Logo, o diálogo, em 

qualquer hipótese, seja em torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um 

conhecimento “experiencial”, é a problematização do próprio conhecimento em sua 

reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide para melhor 

compreendê-la, explicá-la e transformá-la.  

Por tudo isso e por entender que educação é comunicação na medida que não 
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é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores; por acreditar que a

comunicação verdadeira não parece estar na exclusiva transmissão do conhecimento de 

um sujeito a outro, transformando o outro em mero depósito desse conhecimento, mas 

em sua co-participação no ato de compreender a significação do significado, é que 

consideramos o pensamento de Freire (2006), em Extensão ou Comunicação?,  como 

referência para nossas análises.  

Uma das hipóteses que verificamos no nosso estudo é a de que há uma 

homologia entre o que Paulo Freire descreve em Extensão ou Comunicação?, em relação 

ao problema da comunicação entre o técnico e o camponês  e os processos pelos quais 

são elaboradas as propostas de Desenvolvimento Local Sustentável para o semi-árido 

nordestino. O que significava considerar se também os agricultores, na condição de 

“coisa”,  servem de depósito, em certa medida, passivo, de tais propostas. 

Foi com esse embasamento que formulamos nossa análise   sobre a relação 

que se estabelece entre o técnico e o agricultor em experiências de construção de 

sustentabilidade no meio rural paraibano. Verificaríamos, pois, se nesses processos pelos 

quais são elaboradas as propostas de desenvolvimento rural sustentável, o conceito de 

extensão engloba ações que transformam o camponês em coisa, objeto de planos de 

desenvolvimento que o negam como ser da transformação da sua realidade. 
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2.3- Os espaços certeaunianos dos saberes: quem manipula quem?  

 

Nossas categorias de saber ainda são muito rústicas e nossos 
modelos de análise por demais elaborados para permitir-nos 
imaginar a incrível abundância inventiva das práticas 
cotidianas. É lastimável constatá-lo: quanto nos falta ainda 
compreender dos inúmeros artifícios dos ‘obscuros heróis’ do 
efêmero, (...). Como tudo isto é admirável (CERTEAU, 2003, 
p. 342). 

 

Enquanto Paulo Freire forneceu elementos interpretativos para que 

pudéssemos verificar a relação que se estabelece entre o técnico e o agricultor em 

experiência de construção de sustentabilidade rural, Michel de Certeau (2008) contribuiu 

com elementos importantes para analisarmos as práticas cotidianas dos agricultores nesse 

processo. Tratava-se de perceber se as diferentes táticas adotadas pelos agricultores, ao 

se constituírem como práticas cotidianas de apropriação de saberes também se 

constituíam em práticas de resistências/ inversão/rejeição/modificação pelos agricultores

em relação às práticas tecnológicas difundidas pelos técnicos das ONGs.  

Michel de Certeau dedicou grande parte de seu trabalho à análise do papel das 

práticas cotidianas na organização do tecido social, descrevendo, nesse espaço, uma 

possível antidisciplina em relação às estruturas da sociedade tidas como disciplinadoras, 

aquelas estruturas responsáveis, pelo menos em parte, pela formação de determinados 

comportamentos ou percepções da realidade. O objetivo do autor não foi negar a 

influência de instituições como a igreja, a família, escola ou mídia na formação de 

grupos sociais, mas chamar a atenção, principalmente de pesquisadores da cultura, para 

um movimento criativo e produtivo exercido por aqueles acadêmicos e administradores 

(públicos e privados) que julgam estar condenados à passividade:  

 
É preciso interessar-se não pelas produções culturais oferecidas no 
mercado de bens, mas pelas operações dos seus usuários (...) é 
necessário voltar-se para a “proliferação disseminada” de criações 
anônimas e “perecíveis” que irrompem com vivacidade e não se 
capitalizam (CERTEAU, 2008, p.13). 

 

Certeau sempre discerne um movimento de micro-resistências, as quais 

fundam, por sua vez, microliberdades, mobilizam recursos insuspeitos e assim deslocam 

as fronteiras verdadeiras da dominação  dos poderes sobre a multidão anônima. Fala 
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muitas vezes dessa inversão e subversão pelos mais fracos, por exemplo,  a propósito dos 

indígenas da América do Sul, submetidos à cristianização forçada pelo colonizador

hispânico. Parecendo, por fora, submeter-se totalmente e conformar-se com as 

expectativas do colonizador, de fato “metaforizavam a ordem dominante”, fazendo 

funcionar as suas leis e suas representações “num outro registro”, no quadro de sua 

própria tradição. 

Muitas vezes, os indígenas faziam das ações rituais, representações ou leis 

que lhes eram impostas outra coisa que não aquela que o conquistador julgava obter por 

elas. Os indígenas as subvertiam, não as rejeitando diretamente ou modificando-as, mas 

subvertendo-as para fins e em função de referências estranhas ao sistema do qual não 

podiam fugir. A esse poder escapavam sem deixá-lo. Procedimentos de “consumo” 

conservavam a sua diferença no próprio espaço organizado pelo ocupante. 

 Assim, o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias 

indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: mesmo subjugados, ou até consentindo, 

muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes 

eram impostas, pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos 

conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro – não 

rejeitando-as ou transformando-as (isto acontecia também), mas modificando-as através 

de várias  maneiras de  empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções 

estranhas à colonização da qual não podiam fugir. 

Em grau menor, segundo Certeau, um equívoco semelhante se insinua em 

nossas sociedades com o uso que os meios populares fazem das culturas difundidas e 

impostas pelas elites produtoras de linguagem – os conhecimentos e os símbolos objeto 

de manipulações pelos praticantes que não são seus fabricantes. A linguagem produzida 

por uma categoria social dispõe do poder de estender suas conquistas às vastas regiões 

do seu meio ambiente, desertos onde parece não haver nada de tão articulado.  

Em A Invenção do Cotidiano, Artes de fazer (2008), Michel de Certeau 

esboça uma teoria das práticas (táticas) cotidianas para extrair dessas as maneiras de 

fazer. Conforme a leitura proposta aqui, espaços e lugares, táticas e estratégias fazem 

parte de um mesmo problema: a tentativa de organização social dada a ausência de 

referentes universais.  

Para Certeau, a uma produção (estratégia) racionalizada (que aplicamos no 

nosso estudo em referência à proposta de sustentabilidade) corresponde outra produção 
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(tática) qualificada de consumo (que utilizamos em referência aos agricultores). Esta 

produção é astuciosa nas maneiras de empregar os saberes impostos por aquela: 

 

 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada (...) 
corresponde outra produção qualificada de “consumo”: esta é astuciosa 
e dispersa, mas ao mesmo tempo se insinua ubiquamente, silenciosa e 
quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios mas nas 
maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem econômica 
dominante (CERTEAU, 2008, p. 39). 

 

 

Certeau reconhece que a relação entre consumidores e produtores, estes 

ligados à estratégia de poder, é desigual. Contudo, ele claramente dirige seu esforço ao 

entendimento da atividade de consumir também como criação. Em vez de uma suposta 

passividade dos consumidores, ele está convicto da criatividade das pessoas comuns 

(ordinárias). Uma criatividade que se esconde num emaranhado de astúcias silenciosas e 

sutis, eficazes, pelas quais cada um inventa uma “maneira própria de caminhar pela 

floresta dos produtos impostos” (CERTEAU, 2003, p.13). 

Percebe-se, então, a recusa de Certeau frente à idéia de consumidores 

passivamente absorvendo produtos e sendo moldados por eles. Nesta concepção, ele 

acredita que, diante de um tipo específico de saber, aquele que sustenta e determina o 

poder (as estratégias), posta-se uma produção de tipo totalmente diverso, qualificada 

como consumo (as práticas cotidianas), que tem como característica suas astúcias, sua 

clandestinidade, uma quase invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por produtos 

próprios (onde teria o seu lugar?), mas por uma arte de utilizar aqueles que lhe são 

impostos. 

Espaço e lugar não são termos opostos para Certeau, mas dois aspectos de 

um único tema extremamente complexo: a organização dinâmica de uma sociedade. Em 

“Artes de fazer”, Certeau sugere a noção de lugar para indicar “um lugar próprio”, onde 

os elementos que o constituem estão organizados de forma estável. Um lugar organiza 

seus elementos um em referência ao outro. Assim, dois elementos nunca podem estar na 

mesma localização. Trata-se de uma configuração instantânea de posições. A idéia de 

lugar sugerida aponta, pois, para uma organização de espaço, onde o tempo e as posições 

dos elementos constituintes são controlados. Os espaços abertos pelas táticas são, na 

verdade, a prática de um lugar submetido à organização dinâmica e complexa que 
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somente podem operar a partir de um “lugar”.  

A separação entre lugar e espaço não existe. O espaço é o lugar dinâmico,  o 

efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o 

levam a funcionar. Ou seja, é a articulação de movimentos a partir de um lugar que 

precede essas ações, as quais exigem uma reconfiguração do lugar. Tem-se então, uma 

dinâmica dialética  que não se resume numa síntese  orientada por um projeto universal: 

 
 O espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é, 
quando é percebida na ambiguidade  de uma efetuação, mudada em um 
termo que depende de múltiplas convenções, colocada como o ato de 
um presente(ou de um tempo), e modificado pelas transformações 
devidas a proximidades sucessivas. [...] Em suma, o espaço é um lugar 
praticado. Assim, a rua geometricamente definida por um urbanismo é 
transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é 
o espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de 
signos – um escrito (CERTEAU, 2008, p. 202). 

 

Portanto, para  Certeau, “o espaço é um lugar praticado”. O título “o lugar 

praticado”, no entanto, enfatiza a ausência de um lugar próprio para as táticas e os 

movimentos cotidianos operarem. Dessa forma, o autor deixa claro que os movimentos 

táticos somente se articulam a partir de um lugar organizado. Uma ordem segundo a qual 

se distribuem elementos nas relações de coexistência.  

O movimento circular entre a “arte do saber-dizer”, que é a teoria das táticas 

e suas práticas, e os relatos descritos por Certeau ilustram as diversas operações de 

organização espacial. Primeiro, há um dado lugar, o lugar controlado. Nesse espaço 

organizado, a memória dos sujeitos intervém no momento próprio. Essa intervenção 

produz um efeito na ordem estabelecida no lugar e produz uma nova acomodação do 

espaço. Portanto, a articulação de uma memória com uma oportunidade (ocasião) é a 

condição das intervenções táticas. Elas tiram proveito das articulações do lugar a partir 

de um saber e de uma memória que se articula no momento adequado. 

Há um aspecto restritivo, porque o que o lugar apresenta como admissível 

influenciará muito a subjetividade de um indivíduo e sua percepção da realidade. 

Contudo, se a relação entre o que é recebido como “verdade” e seus referentes - tangíveis 

ou não - não é fixa, a utilização inventiva de um mesmo referente se torna uma 

possibilidade. A possibilidade de se organizar socialmente a partir das diferenças 

existentes e a partir da dependência do outro, no entanto, é inevitável.  

Michel de Certeau é um desses intelectuais que busca dar lugar ao outro, ao 
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diálogo, à relação entre seres humanos em um mundo tão marcado por divisões. Propõe a 

ideia de tática como prática antidisciplinar. Podemos pensar em táticas como uma série 

de procedimentos que constantemente utilizam as referências de um lugar próprio (um 

espaço que é controlado por um conjunto de operações, “estratégias”, fundadas sobre um 

desejo e sobre um conjunto desnivelado de relações de poder). Dessa forma, as táticas 

organizam um novo espaço, o qual é um lugar praticado; elas implicam em um 

movimento que foge às operações de poder que tentam controlar o espaço social. Certeau 

argumenta que significados, por exemplo, estão sujeitos a diferentes usos em diferentes 

situações. O que está em jogo é a pluralidade de pontos de referências que vão interferir 

em um determinado uso específico.  

As operações ligadas diretamente a um poder e que têm por objetivo 

organizar o espaço social são definidas por Certeau como estratégias. Um dos principais 

procedimentos estratégicos é a exclusão do outro. O processo de divisão que organiza o 

sentido pela separação, por outro lado, também produz um discurso sobre o outro. 

Contudo, a prática da divisão costuma esconder ou ignorar suas origens e relações de 

poder. Paradoxalmente, ao escrevermos sobre o Outro, ao tomá-lo como objeto de 

estudo, o outro se faz ausente do discurso autorizado, mas é produzido como um outro 

diferente, domesticado pelas estratégias de poder que organizam o espaço social:  

 
Chamo de “estratégia” o cálculo (ou a manipulação) das relações de 
forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de 
querer e poder (uma empresa, uma cidade, uma instituição científica) é 
isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser 
circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de base a uma 
gestão de suas relações com uma exterioridade distinta (os clientes ou 
os concorrentes, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da 
pesquisa etc). A nacionalidade política, econômica ou científica foi 
construída segundo esse modelo estratégico. (CERTEAU, 2008, p. 46). 

 

Para se pensar a reflexão sobre as novas articulações dinâmicas, o movimento 

dentro do lugar organizado por estratégias, enfim, o espaço, Certeau propõe o uso do 

termo “tática”. Descreveu as táticas como sendo uma série de procedimentos que usam 

as referências de um lugar próprio, controlado pelas “estratégias”, um cálculo que não 

conta com um próprio. Posto de outra forma, as táticas remetem a operações que não tem 

seu próprio lugar; elas fazem uso do lugar. Aproveita as ocasiões e delas depende,

transformando o lugar próprio em espaços dinâmicos (lugar praticado). As táticas se 

beneficiam do tempo, ou como o autor explica, do fato do seu não-lugar.  Esse não-lugar 
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força o movimento “dentro do campo da visão do inimigo” e no espaço por ele 

controlado:  

Chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de 
um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição 
de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso 
deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei 
de uma força estranha. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem 
aprendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância (...) tem 
constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar 
em “ocasiões”. É determinada pela ausência de poder assim como a 
estratégia é organizada pelo postulado de um poder. (...)  Sem cessar, o 
fraco deve tirar partido de forças que lhes são estranhas (CERTEAU, 
2008, p.47). 

 

 

A distinção que Certeau faz entre táticas e estratégias tem um caráter 

operacional que busca compreender as relações de poder. Por exemplo, uma diferença 

principal é o status dessas relações e a capacidade de manter o que elas conquistam ou 

usam. As estratégias têm por objetivo a organização de um espaço que é estável, onde o 

tempo é controlado; elas apontam para a ficção de controle do objeto da história ou das 

práticas da vida cotidiana. As estratégias dependem de um poder para sustentar tais 

situações. As táticas abrem possibilidades ao usar a linguagem também. Contudo, sua 

relação com o tempo é radicalmente diferente. As táticas não supõem um controle do 

tempo e invocam um movimento contínuo.  

Quanto ao uso, tanto as táticas como as estratégias implicam em 

manipulações da linguagem – daí a importância da compreensão do conceito de 

linguagem ordinária, ou seja, não há uma linguagem privilegiada, seja na ciência ou no 

cotidiano. Portanto, os procedimentos táticos, como os estratégicos, são manipulações da 

linguagem cujo objetivo é a organização do espaço. Entretanto, o uso da linguagem é 

comum tanto às táticas como às estratégias, fato que, como Certeau observa em seus 

primeiros escritos sobre cultura, aponta para uma fissura entre poder e linguagem. 

A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as táticas populares 

desviam para fins próprios sem a ilusão que a situação mude proximamente. Enquanto é 

explorada por um poder dominante ou simplesmente negada por um discurso ideológico, 

aqui a ordem é representada por uma arte. A cultura popular seria isso e não um corpo 

considerado estranho, estraçalhado a fim de ser exposto, tratado e citado por um sistema 

que reproduz, com os objetos, “a situação que impõe  aos vivos”. 
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Para Certeau, ao ignorar suas origens ou relações de poder, o discurso 

autorizado, o discurso científico, por exemplo, esquece que sua origem está nesse outro 

que lhe escapa – a cultura dita popular. Esta existia antes de se falar dela, mas ao se falar 

dela, e criá-la como cultura popular, o discurso científico lhe dá um sentido literal cuja 

estabilidade é apenas aparente. Essa ausência do outro aponta para a morte que assombra 

todo e qualquer discurso. Silencia-se (morre) uma série de práticas e sentidos, seguindo o 

exemplo dado, ao se estabelecer o conceito de “cultura popular”.  

Certeau dedicou grande parte de seu trabalho à participação efetiva das 

práticas cotidianas na organização do tecido social. Sua dedicação a essas práticas não 

resultou de uma compreensão ingênua das relações de poder. Seu argumento, antes de 

mais nada, é desenvolvido a partir do reconhecimento de que as autoridades (pessoas ou 

instituições simbólicas ou reais) que organizam a sociedade estão perdendo ou perderam 

sua legitimidade, devido a um tecnicismo excessivo do poder e a uma pluralização de 

pontos de referências. O autor, então, investe seus esforços na sugestão de caminhos para 

se começar a compreender o efervescente movimento de uma sociedade tentando se 

organizar sem uma regra universal. 

Enfatiza a cultura comum e cotidiana como apropriação (ou reapropriação), 

o consumo ou recepção considerada como uma maneira de praticar, enfim a necessidade 

de elaborar modelos de análise que correspondam a essas trajetórias (ou série de 

operações articuladas umas às outras no tempo). Trata-se de esboçar uma teoria das 

práticas cotidianas para extrair do seu ruído as maneiras de fazer que, majoritárias na 

vida social, não aparecem muitas vezes, senão a título de resistências ou de inércias em 

relação ao desenvolvimento da produção sócio-cultural. Logo, as astúcias de 

consumidores compõem, no limite, a rede de uma antidisciplina. 

Na pior das hipóteses, a antidisciplina das práticas cotidianas demanda, em 

última instância, uma nova organização de poder. A organização de poder depende do 

corpo para existir e, se este de alguma forma lhe escapa, há uma fissura no processo de 

controle, exigindo, assim, outras formas de poder: 

 

 
Na cultura ordinária “a ordem é exercida por um arte”, ou seja, ao
mesmo tempo exercida e burlada. Nas determinações da instituição ‘se 
insinuam assim um estilo de trocas sociais, um estilo de invenções 
técnicas e um estilo de resistência moral’.[...] Resta então encontrar o 
meio para “distinguir maneiras de fazer”, de pensar “estilos de ação”, 
ou seja, fazer a teoria das práticas. (CERTEAU, 2008, p. 20).  
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Para realizar tão difícil tarefa, convoca-se uma multiplicidade de saberes e 

de métodos, aplicada segundo procedimentos variados, escolhidos segundo a diferença 

das práticas consideradas. Certeau se limita a propor algumas maneiras de pensar as 

práticas cotidianas dos consumidores, supondo, no ponto de partida, que elas estão na 

dependência de um grande conjunto, difícil de delimitar e que, a título provisório, pode 

ser designado como o dos procedimentos. São esquemas de operações e manipulações 

técnicas. 

Trata-se de um saber sobre os quais os sujeitos não refletem. Não pertence a 

ninguém. Fica circulando entre a inconsciência dos praticantes e a reflexão dos não-

praticantes, sem pertencer a nenhum. Trata-se de um saber anônimo e referencial, uma 

condição de possibilidade das práticas técnicas ou eruditas. Tal  como afirma Certeau: 

 

Nossas categorias do saber são ainda muito rústicas e nossos modelos 
de análises muito pouco elaborados para nos permitir pensar a 
abundância inventiva das práticas cotidianas. É lastimável constatá-lo: 
quanto nos falta ainda compreender dos inúmeros artifícios dos 
‘obscuros heróis’ do efêmero, andarilhos da cidade, moradores dos 
bairros, leitores e sonhadores, pessoas obscuras das cozinhas. Como 
tudo isto é admirável (CERTEAU, 2008, p. 342). 

 

Um exemplo mais prosaico, citado por Josgrilberg (2005), mas que talvez 

facilite o entendimento da dinâmica das práticas cotidianas descrita por Certeau é a 

relação de um morador com sua moradia. Esta, planejada em algum escritório de 

arquitetura, prevê um ambiente, conforme as intenções do arquiteto, com uma sala, dois 

quartos, uma cozinha e um banheiro. Contudo, o habitar do morador é um fator de 

ambiguidade. Ali onde se previu uma sala, eventualmente se organiza um outro 

aposento; o quarto talvez se transforme em um espaço para práticas religiosas, um 

escritório, uma “sala da bagunça das crianças”, dentre outras formas possíveis de habitar 

o lugar. De fato, esses novos sentidos dependem da construção que precede o habitar do 

domicílio. Contudo, o sentido dado pelo morador não é apenas estruturado pelo projeto 

arquitetônico, mas também estruturante daquele espaço.  

Vejamos os casos dos camponeses brasileiros à luz dos conceitos propostos 

por Certeau (1999). Resistência, nesse sentido, é definida como fazendo/desfazendo o 

jogo do outro, usando referências derivadas de um poder externo. Certeau, então, 
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descreve uma situação onde sertanejos são oprimidos por meios econômicos e físicos e 

subjugados aos discursos da camada mais rica desta sociedade. A situação, entretanto, 

não impede a existência de um espaço polêmico, alimentado em parte pela religiosidade 

local.  

O espaço é distribuído de maneira a estratificá-lo em dois níveis. De um 

lado, um espaço sócio-econômico, organizado por uma luta imemorial entre poderosos e 

pobres, apresenta-se como o campo das perpétuas vitórias dos ricos e da polícia, mas 

também como o reinado da mentira (ali nunca se diz uma verdade, a não ser em voz 

baixa e na roda dos lavradores: “agora a gente sabe, mas não pode dizer alto”). Ali, 

sempre, os fortes ganham e as palavras enganam. 

Pode-se argumentar que esse tipo de resistência não desafia o poder 

estabelecido. É fato. Contudo, há que se perceber uma fissura entre o discurso 

hegemônico e a produção de sentido pelos sertanejos, entre o discurso dos coronéis do 

sertão e o discurso místico circulando entre os camponeses, o discurso dado pela religião 

– é importante lembrar que as táticas não têm lugar próprio, elas partem de um lugar 

organizado. Se não for o discurso dos coronéis, será o da religião. Se for o da religião, 

será outro. Pode-se argumentar que a resistência dos agricultores não desafia o poder 

estabelecido. Contudo, há que se perceber uma fissura entre o discurso hegemônico e a 

produção de sentido pelos sertanejos.  

A partir da linguagem que receberam da religião, dos coronéis do sertão e 

outros, os camponeses foram capazes de abrir novas possibilidades significativas e 

novos relatos, o que não significa que uma situação melhor chegaria mais cedo ou mais 

tarde. Há um movimento dinâmico do sentido em um espaço aparentemente controlado. 

O que estão em jogo são as “comunidades discursivas dinâmicas” que permitem a 

reutilização de uma linguagem recebida, o jogo com o que foi ou não dito, isto é, o uso 

irônico da linguagem. Um jogo que Certeau resume através da frase reproduzida entre os 

sertanejos: “agora a gente sabe, mas não pode dizer alto”. A possibilidade de uma nova 

organização de poder é criada, mas está sob uma ameaça material:  

 

Os “crentes” rurais desfazem assim a fatalidade da ordem estabelecida. 
E o fazem utilizando um quadro de referência que, também ele, vem de 
um poder externo [a religião imposta pelos missionários]. 
Reempregam um sistema que, muito longe de lhes ser próprio, foi 
construído e propagado por outros, e marcam esse reemprego por 
“super-ações”. [...] um uso [“popular”] da religião modifica-lhe o 



86 

 

funcionamento. Uma maneira de falar essa linguagem recebida a 
transforma em um canto de resistência, sem que essa metamorfose 
interna comprometa a sinceridade com a qual pode ser acreditada, nem 
a lucidez com a qual, aliás, se vêem as lutas e as desigualdades que se 
ocultam sob a ordem estabelecida (CERTEAU, 2008, p. 78). 

  

O que significa dizer que uma maneira de utilizar sistemas impostos 

constitui a resistência à lei histórica de um estado de fato e às suas legitimações 

dogmáticas. Uma prática da ordem construída por outros redistribui-lhe o espaço. Ali ela 

cria ao menos um jogo, por manobras entre forças desiguais e por referências utópicas. 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço instituído por outros, 

caracterizam a atividade, sutil, resistente, de grupos que, por não ter um próprio, devem 

desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações estabelecidas. Tem que 

“fazer com”. Nesses estratagemas de combatentes, existe uma arte dos golpes, dos 

lances, um prazer em alterar as regras de espaço opressor. 

Em A Cultura no Plural (2008), Certeau já manifesta a recusa da 

uniformidade que um poder administrativo gostaria de impor em nome de um saber 

superior e do interesse comum. Atacou com vigor a celebração estabelecida de cultura no 

singular que ele criticava por ser sempre traduzida como o singular de um meio. Daí sua 

vontade de substituir essa cultura no singular, que impõe sempre a lei de um poder, por 

outra concepção centrada na cultura no plural, que conclama incessantemente pelo 

combate. 

 Nessa concepção, sugere à universidade tornar-se um laboratório que 

produza uma cultura de massa adequando os métodos às questões e às necessidades, mas 

acredita que a universidade se refugia, de bom grado, em uma tarefa que opõe 

disciplinas às pressões. Assim, para Certeau, a universidade, para se tornar outra, 

deveria satisfazer uma condição prévia: produzir essa cultura em uma língua que não 

seja estranha à maioria.  

 

Para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas 
sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham significados para 
aquele que as realiza; pois a cultura ‘não consiste em receber, mas em 
realizar o ato pelo qual cada um marca aquilo que outros lhe dão para 
viver e pensar. (CERTEAU, 2008, p. 242). 

 

Sob essa perspectiva, toda cultura requer uma atividade, um modo de 
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apropriação, uma adoção e uma transformação pessoais, um intercâmbio instaurado em 

um grupo social. É exatamente esse tipo de “culturação”, se assim podemos dizer, que 

confere a cada época sua fisionomia própria: entre uma sociedade e seus modelos 

científicos, entre uma situação histórica e o instrumento intelectual que lhe é adequado, 

existe uma relação que constitui um sistema cultural. 

A título de exemplo, Certeau focaliza apenas uma concepção da cultura que 

somos levados a reexaminar também: a articulação elite/massa. Segundo o autor, uma 

costura pode ser feita nessa articulação, eliminando, já nesse campo particular, a brecha 

entre o que acontece e o que se pensa. Essa separação entre aquilo que se diz e aquilo 

que se faz requer um trabalho que não deixe de lado a relação da teoria com a ação. 

Certeau acredita, entretanto, que a política dos mass media parece ampliar, mas não 

modificar, essa concepção social da relação entre a elite e a massa: 

 

A organização dos sindicatos, dos partidos ou dos movimentos de ação 
católica, evidencia também, uma estruturação análoga: tende a fazer da 
“base” o receptáculo dos ideais ou dos programas elaborados nos altos 
cargos, nas “sedes” do pensamento e da direção (CERTEAU, 2008, p.
167). 

 

Por um processo de concentração, a tecnologia burguesa moderna se reforça 

constantemente, de modo que todas as nossas concepções ocidentais de cultura 

secretariem a mesma substância sob formas variadas, impondo a todos outros valores. 

Assim, uma tal de evidência postula a transmissibilidade desses valores segundo um 

modo centrífugo. Tudo vem do centro. Tudo parte do alto. Do mesmo modo, “a lei que 

quer que tudo dependa de uma ‘elite’ fixa igualmente para a transmissão da cultura uma 

via descendente e hierárquica, aos assujeitados”. (CERTEAU, 2008, p 169). “Uma 

linguagem da técnica ou da ciência, dotada do poder de transformar, é reservada à elite” 

(CERTEAU, 2008, p. 202). 

Uma das hipóteses que verificamos no nosso estudo é se havia uma 

homologia entre o que Certeau descreve em relação ao sistema social e as propostas de 

sustentabilidade rural para o semi-árido nordestino: os agricultores familiares, na 

condição de base, devem servir de receptáculo de tais propostas ou tais saberes.  

Assim como Freire, Certeau aponta para uma imposição de saberes por parte 

da ciência e da tecnologia e para uma desconsideração dos saberes locais. Enquanto 

Paulo Freire analisa as relações dialógicas, verificando o problema da comunicação entre 
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o técnico e o camponês no processo de desenvolvimento da sociedade agrária. Certeau, 

por sua vez, parte da análise das práticas cotidianas onde relaciona as estratégias

(saberes externos) e as táticas (saberes locais) num campo de conflitos e de forças em 

que se engendram contradições e resistências.  

Embora não tenha tido tempo para desenvolver completamente suas ideias 

sobre o estudo da cultura ordinária, em  A Invenção do Cotidiano 2: morar, cozinhar, 

Michel de Certeau (2003) chega a sugerir alguns pontos aos quais a pesquisa deveria 

dirigir seu foco: o oral, o ordinário e o operatório, elementos que organizam uma cultura.  

O ordinário de uma cultura se encontra nas práticas que consomem – não de maneira 

passiva, mas produtiva – o que recebem, obedecendo a códigos de referências 

particulares, guiados por interesses pessoais. Em “morar, cozinhar”, a pesquisa nasceu de 

uma interrogação sobre as operações dos usuários (práticas cotidianas), supostamente 

entregues à passividade e à disciplina em um bairro francês. Analogicamente, podemos 

dizer, que a nossa pesquisa nasceu de uma interrogação sobre as práticas dos agricultores 

paraibanos supostamente entregues à passividade e à disciplina em projetos de 

desenvolvimento rural sustentável. 

Recorremos, portanto, à contribuição teórica de Michel de Certeau para 

analisar as práticas cotidianas dos agricultores em experiência de sustentabilidade rural 

como estratégias de resistências de negação ou adesão às práticas tecnológicas 

difundidas por agentes externos, as ONGs. As práticas cotidianas são consideradas neste 

trabalho como práticas de afirmação de saberes que os agricultores têm adotado para 

assegurar a sobrevivência e a manutenção das unidades de produção orientadas por 

projetos de desenvolvimento rural sustentável. Tudo isso por acreditarmos, tal como 

Certeau, que: 

 

O cotidiano está semeado de maravilhas, espumas tão fascinante, nos 
ritmos prolongados da língua e da história, quanto a dos escritores ou 
dos artistas. Sem nome próprio, todas as espécies de linguagens dão 
origem a essas festas efêmeras que surgem, desaparecem e retornam. 
(CERTEAU, 2008, p. 245).  
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2.4 -  Castoriadis e o Imaginário Social: referência ou representação? 

 

O imaginário deve utilizar o simbólico, não somente para 
‘exprimir-se’, o que é óbvio, mas para ‘existir’, para passar do 
virtual para qualquer coisa a mais (...). O simbolismo 
pressupõe a capacidade imaginária. Pois pressupõe a 
capacidade de ver em uma coisa o que ela não é, de vê-la 
diferente do que é (...). A própria expressão e existência do 
imaginário só é possível pela utilização que este faz do 
simbólico, deixando ao mesmo tempo de ser realidade ‘virtual’ 
para ser ‘qualquer coisa a mais’. (...) o imaginário é finalmente 
a capacidade elementar e irredutível de evocar uma imagem 
(CASTORIADIS,1982, p. 310). 

 

 Para compreender as práticas cotidianas dos agricultores em uma 

comunidade rural, em experiência de desenvolvimento sustentável, faz-se necessário, 

também, entendê-las a partir das produções simbólicas desses agricultores. Trata-se de 

acreditar que a compreensão de uma determinada sociedade passa necessariamente pelo 

entendimento do seu imaginário para uma melhor compreensão de como se organizam, 

vivem, pensam e interagem os sujeitos desta realidade.  

Segundo Castoriadis (1982), a sociedade e suas instituições seriam 

impossíveis sem uma rede simbólica. É a instituição da sociedade que determina o que é 

e o que não é real, o que tem sentido e o que é desprovido dele. Assim como estabelecem 

o real e o que tem sentido, as significações imaginárias sociais são, portanto, essenciais à 

ação social, porque impregnam e orientam a vida da sociedade ou de grupos específicos 

da mesma: 

 

As instituições imaginárias da sociedade constituem-se de um 
complexo de significações que impregnam, orientam e dirigem a vida 
daquela sociedade e todos os indivíduos concretos que, corporalmente, 
a constituem [...] tais significações imaginárias sociais são, por 
exemplo: espíritos, Deus, cidadão, partido, dinheiro [...] etc. mas 
também: homem/mulher/crianças [...]. Para além das definições 
puramente anatômicas ou biológicas, homem, mulher e criança são o 
que são mediante as significações imaginárias sociais que os fazem ser 
assim. (CASTORIADIS, 1982, p. 230-231). 

 

 

A compreensão inicial de que o simbólico é algo central na vida das 

sociedades e das instituições é ponto pacífico. Todavia, salienta-se que as instituições 
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constituem suas redes simbólicas próprias – “simbólico em segundo grau” – notadamente 

diferente do simbolismo geral da sociedade ou de outras instituições. Ocorre, porém, que 

certas instituições têm socialmente sua existência como sistemas simbólicos 

sancionados, como é o caso do judiciário, de um poder instituído, de um sistema de 

direito, de uma religião.  

 

As instituições não se reduzem ao símbolo, mas elas só podem existir 
no simbólico, são impossíveis fora de um simbólico em segundo grau 
e constitui cada qual sua rede simbólica. [...] consiste(m) em ligar  a 
símbolos [a significantes] significados [representações, ordens, 
injunções ou incitações... – significações...] e fazê-los valer como tais, 
ou seja a tornar esta ligação mais ou menos forçosa para a sociedade 
ou o grupo considerado (CASTORIADIS, 1982, p.142). 

 

 

Mas se dissermos que a sociedade ou uma instituição não pode prescindir de 

uma rede simbólica, um segundo ponto a se destacar é sobre a escolha pela sociedade 

dos símbolos de que a mesma dispõe. A escolha, para Castoriadis, não é nem inevitável, 

nem puramente aleatória. Um símbolo nem se impõe com uma necessidade natural, nem 

pode privar-se em seu teor de toda referência ao real: 

 

 

Não poderíamos tampouco pensar as significações imaginárias sociais 
a partir de sua “relação” com os “objetos”, como seus “referentes”. 
Porque é em e por elas que os “objetos” e portanto também a relação 
de “referência” tornam-se possíveis. O “objeto” como referente, é 
sempre co-constituído pela significação imaginária social 
correspondente... Dizer que um objeto ou uma classe de objetos são 
mercadorias não é dizer alguma coisa sobre esses objetos como tais, 
mas sobre a maneira pela qual uma sociedade trata este objeto ou esta 
classe de objetos, sobre a maneira de ser destes objetos para esta 
sociedade; é dizer que esta sociedade instituiu a significação 
mercadoria – como tal e em e por uma rede de significações derivadas
–, comportamentos de indivíduos e dispositivos materiais que fazem 
ser os objetos, tais objetos, como “mercadorias”. (CASTORIADIS, 
1982, p. 410).  
 

 

Com essa concepção do simbólico, Castoriadis faz uma crítica àqueles que 

advogam que o simbolismo é perfeitamente neutro ou “totalmente adequado” ao 

funcionamento dos processos reais. Para o autor, isso não ocorre, porque os sujeitos 

sociais não podem tomar seus signos em qualquer lugar e, principalmente, não podem 
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escolher quaisquer signos. Também não existe, nem do ponto de vista individual, nem do 

da sociedade, total liberdade na escolha, utilização e valorização dos signos ou dos 

elementos representáveis. 

Esses processos se dão sempre em contextos limitados que demarcam 

significações carregadas dos aspectos culturais e sociais. Por mais novo que seja, “todo 

simbolismo se edifica sobre as ruínas dos edifícios simbólicos precedentes, utilizando 

seus materiais” (CASTORIADIS, 1982, p. 134). Também não existe um conteúdo prévio 

ou real a exprimir através do símbolo, o que implica dizer que é uma situação cultural e 

social, nos processos de negociações de arranjos e significados, que imprimirá as 

significações.  

Essa concepção fala claramente daqueles conteúdos simbólicos apreendidos 

no processo da socialização, tal como se dá com as significações dos saberes de uma

comunidade, os quais não ocorrem, todavia, de forma pura, exclusivamente na ótica das 

gerações precedentes sobre as seguintes. O mecanismo da difusão concernente à teoria 

das representações sociais existe, está presente, mas não de forma predominante, maciça, 

tanto quanto a socialização e endoculturação: “nossa relação com o social, e com o 

histórico, que é seu desenvolvimento no tempo... é uma relação de inerência, que como 

tal não é nem liberdade, nem alienação, mas o terreno no qual liberdade e alienação 

podem existir” (CASTORIADIS, 1982, p. 135-36).   

 Por outro lado, não se pode afirmar que o simbolismo institucional 

determina o conteúdo da vida social. Para Castoriadis, não é papel do simbolismo fazê-

lo, até porque, o simbólico inscreve-se nas relações sociais como uma necessidade da 

interação, da comunicação, do contato, da troca. Só posteriormente, com a cristalização 

de significações, escondem, mascaram e/ou revelam os conteúdos significativos mais 

preciosos sob os quais podemos adentrar nos detalhes das relações sociais ou na 

“compreensão pela sociedade da lógica de suas instituições”. 

Se o simbolismo não determina o conteúdo da vida social, isso deve ser 

entendido no sentido de originá-lo. Pois, imediatamente à existência do conteúdo social 

ou mesmo para que ele exista, expressa-se uma rede simbólica e, uma vez dada sua 

existência, não se pode dela desvencilhar-se. Ocorre, porém, que uma característica 

central do simbolismo é a autonomização que é levada a realizar-se em relação à 

realidade institucional. Ou seja, as significações substituem a própria realidade e são 

tomadas como se fossem ela. 

Assim, essa autonomização do simbolismo institucional constitui uma 
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verdade que se torna referência última e imprescindível, inclusive do ponto de vista da 

sua superação. Além disso, a autonomização fundamenta-se como simbólico, normativo, 

e faz do símbolo o discurso de autoridade sobre a realidade social, criando identidades 

entre as significações. Os significantes e o real percebido ou pensado. Quando 

autonomizadas as significações, constituem um “discurso estranho que está em mim e 

me domina: fala por mim”. O que indica, por isso mesmo, a natureza social da questão: 

 

 

Dominado por esse discurso, o sujeito se toma por algo que não é (...) 
o sujeito não se diz, mas é dito por alguém, existe, pois, como parte do 
mundo de um outro [...] o sujeito é dominado por um imaginário 
vivido como mais real que o real, ainda que não sabido como tal, 
precisamente porque não sabido como tal.  (CASTORIADIS, 1982, p.
124). 

 

 

Temos, assim, a exata dimensão da força social que é o simbolismo, quando 

investido de uma armadura lógico-institucional ou pessoal, quando valorizado no 

imaginário social. Se o sujeito não se reconhece no seu discurso ou só se reconhece nele,

porque reconhece ser seu o discurso do outro; se nesse processo ele deforma o mundo 

porque coloca no lugar do mundo o discurso reconhecido do outro – e aí o sujeito já é 

dito e apontado como parte do mundo do outro – tem-se então que o mundo imaginário, 

simbolicamente embevecido, ganha os contornos de um mundo mais real que o real, 

visto que o sujeito só pode conhecê-lo como tal. Aqui podemos reconhecer a alienação 

vencendo a autonomia do sujeito. 

As intensas relações entre simbólico e imaginário fizeram Castoriadis 

explicá-los a partir de suas definições: 

 

Falamos de imaginário quando queremos falar de alguma coisa 
“inventada” – quer se trate de uma invenção absoluta [uma história 
imaginária em todas as suas partes), ou de um desligamento, de um 
deslocamento de sentido, onde símbolos já disponíveis são investidos 
de outras significações que não suas significações “normais” ou 
canônicas”. Nos dois casos, é evidente que o imaginário se separa do 
real, que pretende colocar-se em seu lugar (uma mentira) ou que não 
pretende fazê-lo [um romance] (CASTORIADIS,  1982, p. 154). 

 

Nesse imaginário, observa-se o aspecto inventado, criado. O que leva a 

deduzir que a realidade social é fruto da criação humana fundamentada em necessidades, 
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desejos, busca, etc., mas também de uma segunda criação que perverte o sentido original 

primeiramente atribuído. Nesse aspecto pretende-se destacar que, por mais dada que seja 

a realidade, sempre existe um esforço de apreensão por parte dos sujeitos e uma 

apreensão sem esforço e nesses processos de apreensões e objetivações dos símbolos já 

disponíveis, a apreensão-objetivação nunca é absolutamente a mesma, ou exatamente 

“adequada” (CASTORIADIS, 1982, p. 154). 

Há sempre algum elemento interveniente na relação de compreensão dessa 

realidade, seja da parte do sujeito, seja da parte do meio de comunicação, etc. O fato é 

que, por processos descontínuos e sucessivos, constroem-se significações imaginárias

que se separam do real para voltarem-se sobre ele, tentando encobri-lo e substituí-lo. 

Ocorre, entretanto, que a própria expressão e existência do imaginário só é 

possível pela utilização que este faz do simbólico, deixando ao mesmo tempo de ser 

realidade virtual para ser qualquer coisa a mais. Segundo Castoriadis (1982), é através 

do simbolismo e de suas formas de linguagem que o imaginário materializa-se, torna-se 

palpável, observável. 

Castoriadis (1982, p.155) sugere as seguintes categorias de imaginários, para 

os quais busca definir especificidades e funções: imaginário radical seria “a capacidade 

de fazer aparecer como imagem alguma coisa que não é, e não foi”, ou seja, esse termo 

serve para designar as capacidades de investimento e de atribuições de significações a 

coisas que não eram ou não são imagens. Essa característica do humano – produtor e 

conservador de realidade concreta ou de uma pensada, as quais serão investidas ou 

reinvestidas de significações. Os produtos do imaginário radical recebem a denominação 

de imaginado ou de imaginário efetivo. 

A grande diferença entre o imaginário radical e o efetivo é que o primeiro 

atua como o lugar de criação, produção e profusão de imagens, enquanto no segundo 

encontramos os seus produtos circulando, carregados de significações. Isso porque, aí,

eles já se apresentam como simbolismo social, o qual não podemos perder de vista, pois 

comporta um componente “racional-real”: o que representa o real ou o que é 

indispensável para o pensar ou para o agir. (CASTORIADIS, 1982). 

Dentre as várias semelhanças entre o imaginado ou imaginário efetivo e a 

representação social14 pode-se apontar: o nível em que se apresenta a representação, cujo 

                                                           
14  Entendemos “Representações Sociais” como a relação das construções simbólicas com a realidade 
social. Uma organização de imagens e linguagens que realçam e simbolizam atos e situações. Cf. 
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componente racional-real pode ser identificado no que há de consciente na teoria das 

representações sociais15, destacando, sobretudo, o aspecto conceitual sob o qual se 

apresentam as representações; como elemento indispensável para pensar e para agir; por 

último, a representação social, como todo simbolismo social, serve para e de 

comunicação entre os homens.  

As funções mais importantes das representações sociais estão assim expostas 

como uma atuação do imaginário. E naquilo em que Moscovici (1978) identifica a 

atuação dos dois processos básicos das representações sociais, a objetivação e a 

ancoragem, podemos também identificar a atuação do imaginário. Vejamos como isso se 

procede: 

 

 
A objetivação, através do mecanismo de “naturalização”, transporta os 
elementos objetivos para o meio cognitivo e prepara para eles uma 
mudança fundamental de status e função e, através da classificação, 
coloca e organiza as partes do meio ambiente e, mediante seus cortes, 
introduz uma ordem preexistente, atenuando assim o choque de toda e 
qualquer nova concepção. (MOSCOVICI, 1978, p. 113). 

 

 

Tanto Castoriadis como Moscovici percebem que o homem transforma a 

realidade (os elementos objetivos) ao tentar apreendê-la, e o faz independente de sua 

vontade, por mecanismos atuantes. Ocorre, porém, que Moscovici atribui aos elementos 

objetivos um status e uma função como coisa objetiva e preexistente à apreensão pelos 

sujeitos, ao afirmar que os elementos objetivos sofrem uma mudança fundamental. Não 

cabe à coisa, objetivamente existente, tais traços, mas aos sujeitos sociais que os 

percebem, representam-nos e com eles atuam. São esses sujeitos que criam, produzem, 

imaginam e atribuem às realidades objetivas (reais ou pensadas) status e funções, sem 

desconsiderar, no entanto, algum peso exercido pela coisa (MOSCOVICI, 1978, p. 113). 

Assim, enquanto Moscovici salienta que a representação de um objeto é uma 

representação diferente do objeto; que os mecanismos de “naturalização” e da

“classificação” realizam a transformação dos elementos objetivos, impondo-os uma outra 

                                                                                                                                                                          

MOSCOVICI, Serge. IN:GUARESCH, P. JOVCHELOVITCH, S. Textos em Representações Sociais, 
p.10. 
15 Serge Moscovici foi quem estabeleceu a noção de “representação social” em 1961 com a publicação 
de“La Psychanalyse: Son Image et Son Public”, que veio conferir à Psicologia Social contemporânea 
uma identidade e um objeto, ao mesmo tempo que o propõe como solução à escorregadia insegurança de 
se estar ora na Sociologia ora na Psicologia Social, demonstrando a interdisciplinaridade que é o campo 
representacional. 
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natureza e novas significações, sem perder de vista o real referente, Castoriadis acredita 

que os fatores reais não produzem significações, mas podem ser-lhes atribuídas.  

Para Moscovici, é a sociedade ou formas de conhecimentos socialmente 

disponíveis, filtrados pelos sistemas de crenças sociais e/ou pessoais, que impõem a 

lógica de classificação do mundo objetivo e, assim fazendo, atravessa-o com os 

conteúdos sociais. Isso acarreta atribuição de status (valorização, modismos) e de 

funções, que recobrem formas de utilizações ou satisfações, sob os jogos das (re)

significações. 

Castoriadis não pretende negar o aspecto funcional das representações e do 

imaginário na vida social. Muito pelo contrário, ele aponta esse aspecto como 

importantíssimo do ponto de vista da teoria do imaginário que vem a ter, na visão do 

autor, um significado que a “sociedade produz necessariamente... [o] imaginário do qual 

ela necessita para seu funcionamento” (CASTORIADIS, 1982, p. 413). 

Diferentemente das abordagens funcionalistas ou estruturalistas, a 

interrogação a ser feita é a seguinte: por que é no imaginário que uma sociedade deve 

procurar o complemento necessário para a sua ordem?  A resposta é dada nos seguintes 

termos: 

 

Porque encontramos, no núcleo deste imaginário e através de todas as 
suas expressões, algo irredutível ao funcional, que é como um 
investimento inicial do mundo e de si mesmo pela sociedade com um 
sentido que não é “ditado” pelos fatores reais porquanto é antes ele que 
confere a esses fatores reais tal importância e tal lugar no universo que 
constitui para si mesmo a sociedade. (CASTORIADIS, 1982, p. 156) 

  

 

Essa noção deve ser analisada a partir da expressão “algo irredutível ao 

funcional”. A  funcionalidade de uma lei, de uma instituição, de uma religião, no 

contexto de uma sociedade, é apenas uma esfera. Uma Organização Não Governamental 

(ONG) que atua em áreas vulneráveis às secas, por exemplo, não pode ser vista apenas 

como um órgão que viria proporcionar um conhecimento técnico para enfrentar a 

problemática das estiagens. Esse seu aspecto funcional, delimitado por sua rede 

simbólica (não desconsiderando os interesses que lhes colocaram lá), reduziria a análise 

a uma visão ingênua. 

A partir do momento em que se institucionaliza uma problemática objetiva, 

faz-se mediante cortes, mediante sua apreensão como formas mais ou menos definidas de 
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soluções, cuja autoridade lhe é imputada, e o faz através de uma simbologia que a 

ultrapassa, estendendo-se e ancorando-se na sociedade como um todo. Os problemas da 

localidade que será atendida são  imaginados, essencialmente, pelo elemento da seca, que 

requer como saída o preenchimento ou satisfação da mesma; como a ONG a delimita, a 

seca é um problema físico, cuja natureza sócio-histórica é secundada. 

Fica claro que os fatores reais não produzem significações, mas podem ser-

lhes atribuídas. É a sociedade, ou parte dela, ou ainda grupos que conferem a esses 

fatores reais as suas significações e sua valorização em certa escala de referência dentro 

do universo de significações existentes. Obviamente, podem questionar que há 

determinados fatores reais que se impõem, como as secas, por exemplo. Mas se eles se 

impõem como fatores reais, não se impõem como significações, como simbologia e 

representações. Sobre eles, produzir-se-ão outros fatores que se pretendem reais, no 

cenário das forças sociais. 

A problemática das secas existe em várias partes do mundo, e a forma de 

apreensão e importância atribuídas às significações variam grandemente ou são 

diferentes de região para região. O fato de estas existirem como fator real apresenta-se 

como possibilidade de apreensão, mas a forma, o método, a lógica, a representação e o 

imaginário, enfim, todos os conteúdos sociais são socialmente demarcados e 

especialmente produzidos. Não se repetem de cultura a cultura. 

O que ocorre é que o imaginário tem uma tendência a se distanciar do real e a 

se colocar em seu lugar, tornando-se a realidade social dos sujeitos16; por isso, o 

imaginário central de uma sociedade pode apresentar sua interface de alienação através 

da “autonomização e dominância do momento imaginário da instituição que propicia a 

autonomização e a dominância da instituição relativamente à sociedade” 

(CASTORIADIS, 1982, p.414 ). 

Notemos que o processo de alienação é propriamente a subsunção da 

sociedade a uma parte dela, seja uma instituição ou uma classe social. No primeiro 

momento, sobressai e domina, tornando-se autônomo o imaginário (a rede simbólica 

escrita, regulamentada e as esperanças e ideais em relação à instituição, porque, como 

vimos, esta nunca está restrita à esfera funcional; no segundo momento, e por 
                                                           

16 Como é o caso do “imaginário religioso” das secas nordestinas, que inscreve a problemática como atribuída 
pela “vontade divina”. Autonomizando-a em relação à realidade. Encobre a realidade, o percebido como 
pensado, dá-lhe novas formas, forma-se como uma espécie de teoria, aos olhos dos sujeitos, coerente e 
consistente, tornando-se “a realidade”. Ver GOMES, A. M. O Imaginário Social da Seca e suas Implicações 
para a Mudança Social. Recife UFPE, 1995.  
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decorrência da dominância do imaginário da instituição, esta afirma sua autonomia 

relativamente à sociedade, caracterizando um processo alienado, que faz do discurso do 

outro (seja Deus, a natureza, a ciência) o seu próprio discurso.  

Se nossa interpretação estiver correta, para uma significação social 

imaginária existir, são necessários significantes coletivamente disponíveis, mas 

sobretudo significantes que não existem da forma sob a qual existem os significados 

individuais. Isso porque a funcionalidade e o sentido do imaginário (social) é preenchido 

daquilo que eles não têm, que está fora, na sociedade. O mundo das significações tem 

que ser pensado, não como uma réplica irreal de um mundo real nem como sistema de 

relações que se acrescentariam a sujeitos e objetos plenamente determinados sob outros 

aspectos e modificariam, em tal ou qual contexto histórico, suas propriedades, efeitos e 

comportamentos. De forma mais específica, diz o autor: 

 

 

Temos que pensá-lo como posição primeira, inaugural, irredutível do 
social-histórico e do imaginário social tal como se manifesta cada vez 
numa sociedade dada; posição que se presentifica e se figura na e pela 
instituição das significações, que coloca, para cada sociedade, o que é 
e o que não é, o que vale e o que não vale, e como é ou não é, vale ou 
não vale o que pode ser ou valer. É ela que instaura condições e 
orientações comuns do factível e do representável, e através disso dá 
unidade, previamente e por construção, à sociedade. (CASTORIADIS, 
1982, p. 413). 

 

 

Apesar de diferenças que não nos cabe apontar no âmbito deste trabalho, 

além de uma breve referência à concepção moscoviciana de representação social, 

tomamos de empréstimo algumas categorias de Edgar Morin que nos oferecem a 

possibilidade de caracterização do mito dentro do campo representacional, compreendido 

pelos seus aspectos imaginários. Na definição a seguir, não se processa necessariamente 

um acordo entre Castoriadis e Morin. Todavia, tanto um quanto outro definem o mito 

como produção do imaginário social, no qual circula e ganha vitalidade. 

De acordo com Morin, os mitos, que não são outra coisa senão significações 

imaginárias, fazem parte das sociedades participando da sua organização intrínseca. 

Mythos é, na origem da palavra, discurso. Todavia, difere de Logos, que constitui o 

discurso racional, lógico e objetivo do espírito, pensando um mundo que lhe é exterior, 

porque “Mythos constitui o discurso da compreensão subjetiva, singular e concreta de 
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um espírito que adere ao mundo e o sente a partir do interior” (MORIN, 1987, p.149). 

Encontramos, aí, uma importante distinção que vem operar na abordagem do 

nosso problema, haja vista ser o mito ou o discurso (os elementos constituintes dos 

saberes que se articulam no meio rural, por exemplo), vivido como verdade e não como 

mito. Como “discurso-narrativa” que é o mito, diz Morin: 

 

Comporta símbolos, produ-los e alimenta-se deles... Como símbolo 
resiste à conceptualização e às categorias do pensamento 
racional/empírico; enfim, como símbolo, exerce uma função 
comunitária e, mais ainda, pode perguntar-se se é possível uma 
comunidade humana sem cimento mitológico. (MORIN, 1987, p.146). 

 

Da mesma opinião de Castoriadis (1987), quando diz que não há sociedade 

sem mito, Morin (1987) mostra que a importância do pensamento mitológico não diz 

respeito apenas às sociedades ou comunidades primitivas ou arcaicas, como pensavam os 

primeiros antropólogos e etnólogos; é uma peculiaridade da condição humana em 

sociedade. E a sociedade contemporânea tem apreço pelos mitos quanto os tiveram as 

sociedades ditas “primitivas”. A organização do pensamento mitológico obedece,

segundo Morin, “a uma polilógica” forjada sob determinados princípios, os quais 

constituem-se em paradigmas.17 

 
 

O primeiro paradigma do pensamento mitológico é o da 
inteligibilidade pelo vivo e não pelo físico, pelo singular e não pelo 
geral, pelo concreto e não pelo abstrato; a narrativa mitológica [...] não 
apela para uma causalidade geral, objetiva e abstrata: são sempre 
entidade vivas que, pelos seus actos concretos e em acontecimentos 
singulares, criam o mundo, suscitam todos os fenômenos e fazem a sua 
história. O segundo paradigma é o princípio semântico generalizado, 
que elimina tudo o que não tem sentido e dá significado a tudo o que 
acontece [...] o universo mitológico é um emissor de mensagens e toda 
a coisa natural é portadora de símbolos [...] caracteriza-se por uma 
proliferação semântica e um excesso de significações. (MORIN, 1987, 
p. 150). 

 

 

Tomando por base a “inteligibilidade pelo vivo e não pelo físico”, podemos 

exemplificar diferenciando seca e estiagem, em que o estritamente físico, a estiagem, 

apresenta-se de forma contundente e é, por outro lado, fonte de construção do imaginário 
                                                           
17 “um paradigma é constituído por uma relação especifica e imperativa entre as categorias ou noções-
chave no seio de uma esfera de pensamento, e comanda esta esfera de pensamento determinando a 
utilização da lógica, o sentido do discurso, e finalmente a visão de mundo...” (Morin, 1987:150) 
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social da seca, construção intersubjetiva, conotando significantes naturais e cósmicos (ou 

divinos, ou mágicos, ou míticos) em que é possível imaginar uma série de situações que 

o definem: sofrimento, resignação, passividade, etc. Dizemos que são as significações 

imaginárias porque a sociedade assim o fez. 

Decorre da “paradigmatologia fundamental” descrita acima, a visão de 

mundo, de homem, de sociedade e da natureza que se estrutura a partir de “paradigmas-

chave”, paradigmas de segunda categoria, como os define Morin: 

 

 

Um paradigma antropo-sócio-cosmológico de inclusão recíproca e 
analógica entre a esfera humana e a esfera natural ou cósmica. Daí 
resulta que o universo dispõe de caracteres antropomórficos e que, 
reciprocamente, o homem dispõe de caracteres cosmomórficos”. Ou 
seja, “caracteres fundamentais dos seres animados se encontram 
presentes nas coisas inanimadas. (MORIN, 1987, p. 151). 

 

 

Essa relação homem-natureza e homem-cósmico – em que caracteres 

“biomórficos ou antropomórficos” são atribuídos às coisas inanimadas e em que, por sua 

vez, o universo está povoado por espíritos, gênios, deuses, é importante que se destaque 

– compõem o mundo vivo das sociedades contemporâneas e, de forma cada vez mais 

intensa, questionam a linearidade das formas racionais de pensar e conceber tais 

sociedades; essas relações fundam-se em um processo fundamental que opera em toda 

mitologia, o “de projeção-identificação”18, veículo da projeção da “subjetividade humana 

no mundo exterior, natural, material ou ideal, responsável pela execução do “comércio 

mágico e ritual com o universo dos espíritos, gênios e deuses” (MORIN, 1987, p. 153). 19 

A esse respeito, Castoriadis nos indica que a instituição social e suas 

significações desenvolvem-se em suas dimensões indissociáveis: “a dimensão 

conjuntista-identitária (lógica) e a dimensão estritamente ou propriamente imaginária”. 

Na primeira dimensão: 

 

 

                                                           
18 Notemos a diferença dos processos constituintes das representações sociais: objetivação e ancoragem, e 
ao imaginário: projeção-identificação 
19 Como acontece nos períodos de seca, quando se estabelece um intenso “comercio simbólico”, 
verdadeiros rituais para saber se vai chover ou não, ou para “fazer chover”. Momentos para os quais só a 
“ação” divina pode intervir. Por isso se disse que: “o mito é comovente. Dirigi-se à subjetividade, 
concerne o medo, a angústia, a culpabilidade, a esperança, e dá-lhes resposta” (MORIN, 1987, p.153).  
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A sociedade opera (“age” e “pensa”) com e mediante “elementos”, 
“classes”, “propriedades” e “relações” postulados como distintos e 
definidos (...) A exigência, aqui, é de que tudo o que é concebível 
esteja submetido à determinação e às implicações ou consequências 
que dela decorrem. (CASTORIADIS, 1982, p. 235). 

 

 

Quanto à segunda dimensão, propriamente imaginária: “a existência é 

significação. As significações podem ser demarcadas, mas não determinadas. Elas se 

conectam indefinitamente umas às outras, sob o modo fundamental do remetimento 

(renvoi). (CASTORIADIS, 1982, p. 415). 

Tudo isso nos informa que as narrativas, os discursos, os depoimentos, as 

observações sobre os vários saberes que se articulam no meio rural paraibano no âmbito 

da perspectiva do Desenvolvimento Rural Sustentável, além de conterem o conteúdo 

propriamente linguístico, transmitem-nos um conteúdo de natureza especial, elaborado 

por um conjunto de homens em constante relação entre si e com a natureza, erigindo uma 

concepção que se desprendeu,  autonomizou-se, substituindo a concepção da realidade 

histórica da qual se originou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

AS ONGs A SERVIÇO DO MODELO DE  
DESENVOLVIMENTO        SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

Capítulo 3 - AS ONGs A SERVIÇO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO                     

SUSTENTÁVEL 

 

A complexidade de que se reveste o campo de estudo das Organizações Não-

Governamentais exige uma abordagem diversificada, que abranja questões conceituais, 

históricas, políticas e ideológicas. Assim, juntamente com as diversas definições do que 

seriam as ONGs, este capítulo desenvolve uma breve análise histórica do surgimento 

dessas organizações, conceitos e fatores que facilitaram sua expansão. 

Assim, neste capítulo, fazemos um breve histórico  das ONGs e enfocamos 

as várias conotações ou conceitos que essas organizações receberam ao longo do tempo, 

considerando-as como fundamentais na implementação dos discursos da sustentabilidade 

rural, ao desempenharem os papéis de mediadoras nos contextos nos quais os projetos de 

Desenvolvimento Sustentável são implementados.  

Em seguida, apresentaremos as ONGS que atuam na comunidade estudada: 

PATAC - Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades; 

PRACASA - Programa de Associativismo e Capacitação do Pequeno Produtor Rural no 

Semi-Àrido; e SERTA - Serviço de Tecnologias Alternativas. Abordaremos a origem, as 

estratégias, propostas, métodos, experiências, falas e ações dessas ONGs, bem como suas 

relações com os agricultores locais para delinear como esses agricultores interagem e 

redimensionam os saberes que vêm dessas organizações e deles se apropriam.  
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3.1- ONGs: histórico e conceitos: 

 

Apesar de o conceito de ONG ter sido construído ao longo das últimas 

décadas a partir de diferentes estudos, não há um referencial teórico consolidado sobre a 

natureza dessas organizações. No campo teórico, observam-se expressivas variações nas

abordagens e concepções em torno desse termo. O que faz a expressão “organização não 

governamental” ainda se mover num campo que se presta a várias apropriações 

ideológicas e discursivas, possibilitando usos diversificados por diferentes atores e, 

portanto, podendo constituir-se em objeto de polêmica e luta em torno desses usos.   

Uma forma de pensar o significado da expressão ONG é considerá-la como 

categoria construída socialmente, cujas conotações e definições sociais podem também 

variar com o tempo. Aparecendo em tempos recentes, particularmente no contexto 

brasileiro, a expressão vem sendo usada para designar um conjunto de organizações da 

sociedade civil com características peculiares cuja pré-história remonta ainda aos anos 

1970 e cuja história fora-se compondo ao longo dos 1980. (LANDIM, 1988). 

Uma das versões apresentadas para o surgimento das ONGs remonta ao 

período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. De acordo com essa visão, 

alguns países europeus, que tinham sido ocupados por exércitos inimigos durante o 

conflito, pela dura experiência sofrida, passaram a buscar meios de cooperar com suas 

antigas colônias, como que desejando expurgar suas culpas pelas tiranias antes 

praticadas. 

Inicialmente, aqueles países criaram órgãos de cooperação 

intergovernamentais para viabilizar o repasse de recursos que favorecessem o 

desenvolvimento das ex-colônias. Porém, logo perceberam que poderiam surgir 

problemas diplomáticos, devido a uma espécie de ingerência de uma nação sobre a outra. 

A solução então encontrada foi criar ou estimular a criação de ONGs que se 

encarregassem do repasse de recursos governamentais sem, contudo, estarem ligadas ao 

aparato estatal. 

Outro possível fator indutor da expansão das ONGs no cenário internacional 

seriam as revoluções ocorridas no final da década de 1980 no leste europeu, que teriam 

contribuído para o fortalecimento da sociedade civil. Para os que lideravam os 

movimentos revolucionários, a expansão dos estados, nos países socialistas, e do 
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mercado, nos capitalistas, criavam problemas na mesma proporção, o que levava o 

Estado totalizador a ameaçar extinguir a capacidade dos indivíduos de se agruparem. As 

reações da sociedade civil a esse crescimento proporcionaram uma cultura favorável às 

ONGs. 

O reconhecimento e a visibilidade social desse nome se construiu no decorrer 

da década de 80, a partir de todo um investimento feito por um conjunto específico de

agentes e entidades para afirmação de uma identidade comum e para produção de 

concepções, práticas e instâncias específicas de legitimidade. Vale lembrar que o termo 

ONG tem origem e trânsito internacionais20. No entanto, adapta-se e traduz-se em função 

de relações e dinâmicas sociais locais: “e é esse o sentido que se busca, ao pensá-lo 

enquanto categoria socialmente construída na sociedade brasileira” (LANDIM, 1988, p. 

216).  

De acordo com Landim (1988), no decorrer da última década – com 

particular relevo para os tempos da ECO-92 – a categoria ONG foi frequentando 

progressivamente os espaços da mídia e os debates do campo político. Também  foram 

conquistando lugar como objeto de teses e dissertações nas universidades.  

As ONGs são mencionadas, por exemplo, em análises sobre os movimentos 

sociais contemporâneos. Aparecem como elementos presentes na conformação de 

movimentos que germinam ainda dentro do regime autoritário, como o novo 

sindicalismo, os movimentos e associações de bairros, a luta pela terra etc. São 

associadas algumas vezes às condições de fortalecimento das alas da Igreja inspiradas 

pela Teologia da Libertação, no mesmo contexto.  

Já com relação a acontecimentos dos anos 1980-1990, podem ser encontradas 

pontuando textos referidos aos movimentos sociais ditos fragmentados, ligados à 

construção de identidades e sujeitos  coletivos ou de grupos de defesa de direitos 

específicos ou difusos: ambientalismo, mulheres, negros, portadores de HIV, etc. Têm 

um lugar, portanto, em debates recentes sobre as redefinições dos princípios 

universalizantes da cidadania, em confronto com as diferenciadas identidades, valores e 

interesses que surgem na cena pública.   

Observando, no entanto, os contextos assinalados acima em que a categoria 

ONG vem aparecendo, é interessante notar que esta surge quase sempre de forma 

                                                           
20 O termo surge em documentos das Nações unidas, nos finais dos anos 1940, designando um universo 
bastante amplo e vago de organizações com as quais esse Organismo poderia estabelecer consultorias. 
LANDIM, 1988, p. 216. 
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incorporada, nunca definida. Apesar dessa limitação, também costuma-se classificar as 

Organizações Não-Governamentais como parte do chamado Terceiro Setor 21, que está 

constituído por entidades que, embora sejam privadas, perseguem fins públicos.  

O termo Terceiro Setor, segundo Ferreira (2005), foi concebido inicialmente 

na década de 1970, sendo utilizado nos Estados Unidos para designar o conjunto de 

organizações sem fins lucrativos que se voltavam para a prestação de serviços públicos. 

Entretanto, na década seguinte, a expressão “setor não lucrativo” (nonprofit sector)

passou a ser mais utilizada naquele país, por envolver uma extensa gama de organizações 

laicas e religiosas, que se voltavam para a prestação de serviços comunitários, a 

autoajuda e a defesa de temas de interesse social. 

No Brasil, essa segunda forma não tem sido empregada. Um dos motivos, 

apontado pelo autor, que tornam o termo  “setor não lucrativo” inadequado, no caso 

brasileiro, é o fato de que mesmo entidades privadas, lucrativas e gerenciadas dentro da 

lógica de mercado podem legalmente ser denominadas como sem fins lucrativos. Logo, 

no Brasil, prevalece e fortalece-se a denominação Terceiro Setor (FERREIRA, 2005). 

Se não há clareza e precisão sobre o conceito de Terceiro Setor, mais incerto 

ainda é atribuir-se às ONGs uma definição precisa e universal, uma vez que elas 

constituem apenas um tipo de organização dentro do contexto maior do Terceiro Setor,  

considerando-se, também, que, dentre seus aspectos típicos destacam-se a pluralidade e a 

heterogeneidade. A própria denominação “não-governamental” revela a dificuldade de 

delimitação enfrentada, uma vez que apenas nega a condição de pertinente ao estado 

sem, no entanto, definir sua natureza fundamental. Uma definição mais próxima da atual 

realidade seria “organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e 

serviços Públicos” (FERREIRA, 2005, p. 38). 

De acordo com Ferreira (2005), originalmente, a expressão ONG foi 

importada das agências internacionais de financiamento para denominar, nos países de 

                                                           
21 As organizações governamentais, na forma de órgãos da administração direta e indireta, empresas 
públicas, fundações e estatais afins, constituem o “primeiro setor”, enquanto as organizações privadas 
representam o “segundo setor. Ver FERREIRA (2005). A nomenclatura “terceiro Setor” foi mais 
difundida a partir das pesquisas realizadas pelo Institute for Policy Studies da John Hopkins University 
(JHU) a partir do final da década de 80. O projeto conduzido pela JHU envolveu inicialmente 13 países, 
incluindo o Brasil. Tendo em vista a grande diversidade cultural e as próprias diferenças observadas na 
legislação desses países, estabeleceram-se apenas cinco critérios para o enquadramento de uma 
organização como pertencente ao Terceiro Setor, quais sejam: formalização (estrutura interna e 
permanência temporal); natureza privada (instituições separadas do Estado); não distribuição de lucros 
(excedentes financeiros devem ser aplicados nas atividades-fim); autogestão (governança própria) e 
participação voluntária (a afiliação deve ser facultativa). 
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terceiro mundo, projetos desenvolvidos junto a organizações de base. Nos países de 

primeiro mundo chamavam-se ONGDs (Organizações Não-Governamentais de 

Desenvolvimento). Na América Latina, ficaram conhecidas a princípio como Centros 

Populares (de educação, informação e outros). O termo popularizou-se no Brasil 

especialmente a partir da ECO-92, conferência mundial sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. 

Recentemente, o termo ONG vem tendo seu significado progressivamente 

melhor delimitado. Até 1999, o Banco Mundial, por exemplo, utilizava o termo com um 

significado bem amplo, referindo-se tanto a organizações intermediadoras de repasse de 

recursos quanto a movimentos sociais e associações comunitárias. Depois, apresentou 

um conceito mais específico, qualificando ONGs como “grupos ou instituições que são 

inteiramente independentes do governo, caracterizam-se, sobretudo, por objetivos 

humanitários e de colaboração e não possuem fins lucrativos” (FERREIRA, 2005, p. 42). 

Do ponto de vista jurídico, não existe diferenciação para as chamadas 

organizações sem fins lucrativos. A legislação brasileira, por exemplo, não contempla 

uma definição jurídica do que seja uma ONG, a única categoria passível de ser 

qualificada é a das organizações sem fins lucrativos, regulamentada desde o código civil 

de 1935, constituídas por entidades como: fundações beneficentes assistenciais; 

culturais; científicas; educacionais; religiosas; associações, sindicatos, etc. Em 2002, já 

existiam, no Brasil, 275.895 entidades enquadradas nessa categoria. 

É certo, porém, que existem substanciais diferenças entre as ONGs e demais 

organizações sem fins lucrativos. As ONGs, entendidas como organizações que têm

como objetivos a promoção da cidadania, a defesa de direitos humanos e a luta pela 

democracia política e social, possuem peculiaridades que geram a necessidade de 

proposição de modelos de gestão diferenciados. 

Não devem ser classificados como ONGs, por exemplo: os partidos políticos, 

pois, embora sem fins lucrativos, são organizados em função da lógica do estado, 

alternando-se no seu controle; as organizações religiosas, que trabalham em dimensões 

simbólicas para além do estado; os sindicatos e as associações, pois cumprem funções de 

mercado, ainda que se envolvam em ações sem fins lucrativos (FERREIRA, 2005). 

Entre as organizações que assumiram o título de ONGs, observa-se uma 

grande variação em relação aos propósitos perseguidos, às formas de gestão adotadas e 

ao grau de institucionalização alcançado. Há ONGs voltadas para a defesa de grupos 

sociais específicos, enquanto outras direcionam seus esforços para questões que se 
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apresentam relevantes para a sociedade como um todo. Algumas desempenham tarefas 

que tradicionalmente são entendidas como inerentes ao Estado, ao passo que outras 

visam a influenciar a ação do governo e atuam na definição de políticas públicas. 

Não há, entretanto, um referencial teórico consolidado sobre a natureza 

dessas organizações. Assim, dada a significativa polissemia do termo ONG, e as já 

citadas impossibilidades de levantamento do universo dessas entidades, optamos por 

entendê-las a partir da concepção adotada pela Associação Brasileira de Organizações 

Não-Governamentais (ABONG): 

 

ONGs são organizações da sociedade civil empenhadas no 
fortalecimento da cidadania e democracia, mas que não têm um caráter 
de representação de um determinado grupo social ou de prestação de 
serviços filantrópicos a uma determinada comunidade, tendo como 
objetivo fundamental contribuir para a consolidação de uma sociedade 
democrática, justa e igualitária e estimular a participação e a 
solidariedade. (FERREIRA, 2005, p.45). 

 

 

Segundo Ferreira, a ABONG foi criada em 1991, tendo como principais 

objetivos promover o intercâmbio entre as ONGs e representar coletivamente essas 

organizações junto ao Estado e aos demais atores da sociedade civil. Esta instituição 

declara que atua no espaço público e junto a governos em defesa do reconhecimento e  

da legitimidade da ação das ONGs como instituições de utilidade pública comprometidas 

com os interesses da cidadania. 

A Carta de Princípios desta instituição estabelece, dentre outros 

compromissos, afirmar sua autonomia perante o Estado, a sua independência diante dos 

organismos governamentais e reafirmar e vivenciar o seu compromisso com a 

transparência, o primado do interesse público e a participação democrática interna. A 

entidade que deseje se filiar, além de se enquadrar no conceito de ONG defendido pela 

Associação e possuir as características anteriormente expostas, precisa comprovar sua 

idoneidade, apresentando documentos de regularidade fiscal, além de, inicialmente, ser 

convidada a participar dos fóruns que são promovidos. 

Rechaçando a nomenclatura Terceiro Setor, a ABONG considera esse 

conceito como eminentemente político, marcado pelo viés norte-americano, de caráter 

mais liberal. Não aceitando o termo Terceiro Setor, a Associação acredita que essa 

ideologia teria chegado ao Brasil na década de 80, tentando preencher o conceito de não-
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governamental, que é um conceito da negação. O viés, a forma de atuação e a leitura da 

realidade de entidades como, por exemplo, as fundações empresariais, são diferentes do 

enfoque da Associação. 

Tudo isso nos informa que a inexistência de um conceito estabelecido de 

ONG e a ausência de um marco legal são os reflexos da falta de clareza que a sociedade 

ainda tem a respeito das Organizações Não-Governamentais.  
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3.1.2-  As  ONGs no Brasil: 

 

Uma das abordagens que pode ser adotada no estudo da gênese das ONGs 

brasileiras remonta ao século XVIII, quando foram formadas diversas associações de 

práticas voluntárias, que lançaram no país as bases do setor sem fins lucrativos. Naquela 

época, sob forte influência de práticas cristãs de origem européia, surgiram congregações 

religiosas e confrarias, influenciando fortemente a trajetória das políticas de assistência 

social (LANDIM, 1998). 

De acordo com Landim (1998), a Igreja Católica, principal indutora desse 

processo, possuindo uma estreita relação com o Estado, consolidou o movimento 

filantrópico, então lançado sem maiores empecilhos, contando com o apoio do governo. 

Tal fato teria sido determinante na conformação dos valores e pressupostos que 

passariam posteriormente a orientar as bases da ação voluntária e beneficente no país.  

Após a proclamação da República (1889) e a promulgação da primeira 

constituição (1891), foi estabelecida a separação entre a Igreja e o Estado. Em 

decorrência da laicização do Estado no país, veio a proibição de destinação de recursos 

públicos à subvenção de templos ou entidades educacionais religiosas. Todavia, a 

concepção filantrópica, até então prevalecente, não se modifica. A lógica cristã 

influenciou fortemente as ações das diversas entidades beneficentes que surgiram. A 

partir dos anos de 1930, as elites e setores da classe média urbana que surgiram, também 

foram alcançados por essa influência nas ações de filantropia promovidas por 

empresários e profissionais de maior renda (LANDIM, 1998).  

Outra abordagem referente ao surgimento das ONGs no Brasil costuma 

relacioná-lo à falta de representações legítimas dos movimentos sociais no período da 

ditadura militar pós-1964. De acordo com essa concepção, elas teriam surgido porque o 

povo, na carência de suas entidades representativas, sindicatos e partidos políticos, 

buscou meios alternativos de representação.  O fortalecimento das associações de 

moradores na década de 70, buscando organizar demandas da população junto ao Estado, 

contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura de ação não-governamental que 

favoreceu o rápido crescimento e diversificação das ONGs nas décadas seguintes

(LANDIM, 1998). 

Portanto, no Brasil, as atuais ONGs começaram a existir em anos de regime 

militar. Acompanhando um padrão característico da sociedade brasileira, onde o período 
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autoritário convive com a modernização, a diversificação social do país, a efervescência 

cultural vivenciada desde início dos anos 1960, e  com a gestação de uma nova sociedade 

organizada, baseada em práticas e ideários de autonomia em relação ao Estado, num 

contexto em que a sociedade civil tende a se confundir, por si só, com oposição política.  

Assim, durante o período militar teria havido uma retração dos movimentos 

sociais, época em que se destacavam as Comunidades Eclesiais de Base, associações de 

pequenos produtores e as cooperativas rurais, dentre outras organizações. Muitas ONGs 

teriam nascido como uma espécie de continuidade da luta contra o regime autoritário, 

dispostas a participar da formação de uma sociedade democrática, promover direitos 

humanos e investir em agentes que pudessem fomentar o desenvolvimento social.  

Segundo Landim (1998), as chamadas ONGs se consolidam na medida em 

que se constrói e fortalece um amplo e diversificado campo de associações na sociedade, 

a partir, sobretudo, de meados dos anos 1970 – tendência que caminha em progressão 

pelas décadas de 1980 e 1990. Essas organizações podem ser vistas, então, como 

guardando continuidade com o vasto, tanto novo como muitas vezes bem antigo universo 

de entidades privadas que se pretendem sem fins lucrativos, voltadas para atuar no 

campo das questões sociais. 

Algumas das suas ações, como por exemplo, as atividades de prestação de 

serviços a grupos vulneráveis, poderiam aproximá-las das chamadas organizações 

filantrópicas ou de assistência social. Ou por sua dedicação à atuação política no âmbito 

da sociedade organizada, seria possível estabelecer continuidades entre sua ação e a de 

organizações associativas do tipo representativo, como sindicatos, associações de 

moradores ou profissionais. Mas é justamente na distinção, sempre reafirmada por 

práticas e crenças, com relação a essas outras formas de ação e organização, nos campos 

político, social e religioso, que foi construída a identidade peculiar das ONGs. 

Atualmente, na forma como hoje são conhecidas, as ONGs em muito se 

diferenciam das entidades beneficentes (em especial as selecionadas para o presente 

estudo). Seus dirigentes costumam destacar que não são filantrópicas, querendo com isso 

realçar que as práticas adotadas por essas entidades não são assistencialistas. Entretanto, 

para muitos setores da sociedade, as expectativas expressadas em relação às 

Organizações Não-Governamentais incluem a manutenção de práticas assistenciais. Tais 

expectativas constituem um dos fatores indutores do crescimento dessas organizações

(FERREIRA, 2005). 

Outro bom indicador do processo de expansão das ONGs no Brasil diz 
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respeito ao notável crescimento do número de empregos gerados. De acordo com 

Ferreira (2005),  a partir de dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA), o 

número de instituições privadas sem fins lucrativos cresceu 157% entre 1996 e 2002, e o 

efetivo de empregados dessas organizações passou a ser três vezes maior do que o 

número de funcionários públicos na ativa. Em 2002, quando foi feita a pesquisa, já 

funcionavam no Brasil 275.895 organizações desse tipo, empregando cerca de 1,5 

milhões de trabalhadores com carteira assinada, fora cerca de 14 milhões de voluntários 

regulares e trabalhadores não registrados. 

A elevada qualificação profissional revela-se uma característica das pessoas 

empregadas nas ONGs brasileiras. Estudo realizado pelo Instituto Superior de Estudos da 

Religião (ISER), em 1991, revelou que 87% possuíam curso de graduação e 39%, de 

pós-graduação, percentuais bastante expressivos em um país com baixo nível de 

escolaridade (FERREIRA, 2005, p. 48). 

No que se refere ao quesito financeiro, as ONGs e demais organizações que 

compõem o Terceiro Setor movimentaram, em 2001, mais de US$ 1 trilhão em 

investimentos no mundo. Sendo cerca de US$ 10 bilhões deles no Brasil, o equivalente a 

1,5 % do seu PIB (os investimentos sociais do México são de 0,5 de seu PIB, Argentina,

0,3 % e Peru, 2 %). Portanto, os subsídios recebidos pelas ONGs fazem com que sejam 

levantados padrões de desempenho típicos de uma “empresa social”, que deve adotar 

técnicas administrativas para garantir um maior retorno dos investimentos efetuados.   

As facilidades oferecidas pela legislação também contribuem para a 

expansão do número de Organizações Não-Governamentais. Qualquer pessoa pode 

fundar uma ONG, cumprindo os requisitos básicos para a constituição da entidade. 

Existem entidades que contribuem para a consolidação de novos sujeitos e movimentos 

sociais; que lutam contra a exclusão, a miséria e as desigualdades sociais; que 

contribuem para a promoção de direitos, construção da cidadania, consolidação da 

democracia; que propõem alternativas de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis, 

como por exemplo, o PATAC e o PRACASA, duas das organizações pesquisadas na 

presente tese. 

Essa facilidade com que uma ONG pode ser criada e mantida suscita várias 

críticas. Uma delas é que as ONGs se deslocam, muitas vezes, do discurso da mudança 

social e direitos humanos para se transformarem em instrumentos da agenda neoliberal 

promovida pelo poder hegemônico do eixo Europa-EUA. Ao prestar ajuda ao 
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desenvolvimento de um país, o órgão ou entidade repassador de recursos incorpora um 

modelo, uma concepção de desenvolvimento, que normalmente está de acordo com as 

estratégias dos países doadores e não dos receptores. Colocando em termos mais simples, 

os modelos de desenvolvimento propostos, geralmente, são construídos em espaços 

exógenos aos contextos nos quais os projetos serão implementados. 

No caso brasileiro, Graziano (1998) acredita que, infelizmente, o campo das 

ONGs acaba sendo altamente marcado pelo relacionamento com entidades internacionais 

e profundamente dependente de seus financiamentos. Isso faz com que o seu papel 

fundamental, na maioria das vezes, seja o de simples “intermediadoras de recursos 

externos”. No caso das ONGs voltadas para o desenvolvimento rural, tal fato limita o 

raio de ação e dificulta uma atuação articulada tanto com os trabalhadores rurais e 

pequenos produtores da região como entre elas mesmas. Graziano acredita, pois, que os 

processos de desenvolvimento rural sustentável reclamam projetos que tenham como 

características  básicas a descentralização e a participação das comunidades-alvo, a partir 

de uma abordagem mais interativa: 

 
A participação comunitária implica, além de mais tempo e recursos, a 
mobilização das instituições públicas locais, na organização das 
próprias comunidades e na concentração de interesses heterogêneos em 
torno do mesmo projeto. É precisamente nesse espaço que as ONGs 
desempenham papel importante, ou melhor, deveriam desempenhar 
(GRAZIANO, 1998, p.  92)  

 

 

Logo, qualquer organização não-governamental que se proponha a uma 

atuação, partindo de um compromisso de desenvolvimento rural sustentável,  deve 

estar, primeiro, amplamente  articulada com os modos de agir, pensar e sentir dos 

agricultores locais. Trata-se de considerar, primordialmente, a participação dos 

agricultores nos projetos de sustentabilidade rural como atores fundamentais dessa

proposta, numa estreita relação tanto entre  suas unidades de produção como entre 

os ecossistemas que os incluem. 
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3.3 -  As falas das ONGs:  

 

3.3.1- O PRACASA: 

  

O Programa de Associativismo e Capacitação do Pequeno Produtor 

Rural no Semi-Árido é uma Organização Não-Governamental criada no início da 

década de 1990 com o objetivo de criar condições junto às comunidades e/ou 

associações rurais para que os produtores familiares fossem capazes de planejar e 

executar atividades agropecuárias, adequadas à região e de forma harmônica com a 

natureza, visando à autossustentação, melhoria alimentar e o excedente da 

produção para o mercado interno, priorizando a demanda comunitária, municipal e 

regional, alavancando o desenvolvimento da agricultura familiar (relatório do 

Pracasa, 2002).  

O PRACASA  surgiu como resultado dos trabalhos realizados na década 

de 80 pela igreja católica, pelo sindicato dos trabalhadores rurais e pelas 

comunidades rurais nos municípios de Soledade, Juazeirinho, Olivedos, São 

Vicente do Seridó e Cubati para ser um instrumento a serviço da agricultura 

familiar. A igreja católica tinha um trabalho de evangelização nesses municípios,

buscando trabalhar não somente a questão da fé ou a questão doutrinária, mas, 

fazer uma sintonia entre a questão religiosa e as situações de seca e escassez nas 

comunidades rurais desses municípios. Eis o relato de um dos fundadores do 

PRACASA: 

 

Em cima desse contexto aí, a gente começou a ser desafiado a 
trabalhar várias situações, por exemplo: a gente tinha situações 
de seca, de emergência, todo um ambiente de sofrimento das 
famílias rurais. Um sistema de emergência imposto pelo 
governo (...) um sistema bastante discriminatório, excludente 
(das mulheres principalmente), exploratório dos agricultores, até 
humilhante da forma como operacionavam. A gente 
questionava, o que fazer? (J.B.). 

 

 

 Com a intensificação da seca em 1983, a situação dos agricultores desses 

municípios tinha se agravado. Foi quando Igreja, sindicato e associações rurais 
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conseguiram, junto a um segmento pastoral de ação social da Igreja Católica,  a 

Cáritas Brasileira, apoio financeiro para trabalhar algumas ações emergenciais 

como limpar barreiros, açudes e cacimbas, fazer cacimbas e barreiros. Tais ações 

tinham como finalidade proporcionar água para os agricultores quando viessem as 

chuvas. 

Outras ajudas financeiras, embora escassas, aconteceram. E o grupo 

(igreja, sindicato, agricultores) começou a discutir a melhor forma de potencializar 

aqueles recursos que eram muito pouco pra muita coisa a se fazer. E uma das 

formas que se encontrou coletivamente junto às comunidades para potencializar 

tais recursos foi comprar gêneros alimentícios para os agricultores mais carentes.

Isso porque, além da falta de água e da falta de alimentos devido a seca, se 

intensificava uma situação de extrema escassez: 

 

 

Eu lembro que a gente elegeu... eu digo a gente “comunidades”. 
Eu era uma espécie de monitor ou coordenador, era o 
responsável pelo programa a nível de paróquia. A gente elegeu 
seis gêneros alimentícios: feijão, farinha, arroz, rapadura, café e 
açúcar. Era uma sexta básica. A gente ia comprar em Campina, 
porque comprando aqui ficava mais caro. E fazia a compra para 
30 ou 40 trabalhadores, era uma forma de potencializar esses 
recursos  (J.B., entrevista). 

 

 

As sextas básicas eram feitas com o quantitativo referente ao valor de 

cada um semanalmente. Cada agricultor cadastrado nesse programa trabalhava 

cinco dias e recebia o equivalente a quatro dias trabalhados. Um dia que restava 

era uma forma de doação para dinamizar a dimensão coletiva do trabalho. 

Conforme fosse o valor financeiro de cada dia trabalhado, era dividido o montante 

em valor e eles recebiam em mercadoria no final de semana. 

Ainda no final de 1983, com indicativos de chuvas para o ano seguinte, 

o grupo começou a discutir sobre a questão da falta de sementes para o plantio. 

Mais uma vez, foi conseguido apoio financeiro através da Cáritas, já mencionada 

anteriormente, para a compra de sementes de feijão e milho. Foi decidido, 

coletivamente, que a distribuição dessas sementes não seria em forma de doação,

mas em forma de um fundo de reserva. Ou seja, no período do lucro, os 
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agricultores devolveriam essas sementes para a comunidade. Então começou a 

ideia de se formar o banco de sementes comunitárias. O que veio a se concretizar 

em 1985 e se intensificar com a chegada, na comunidade, do PATAC (Programa 

de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades). Até aí, contudo, ainda 

não existia o PRACASA como entidade, o que se concretizou nos anos 90.  

Nos finais dos anos 80, o grupo começou a discutir a possibilidade da 

formação de um organismo que pudesse referendar todo esse trabalho que vinha 

sendo desenvolvido. Como a igreja era quem de certa forma coordenava esses 

trabalhos, o grupo temia que, no momento em que a paróquia mudasse de vigário e 

entrasse um padre que não tivesse essa atenção para o social nem para uma 

perspectiva da atividade rural, todas as ações empreendidas pelo grupo estariam 

desamparadas, sem uma entidade que as representasse: 

 

 

Aí surgiu a ideia de se criar uma espécie de associação, que uma 
hora era associação outra hora era cooperativa, outra hora era 
uma entidade que pudesse coordenar essas atividades que eram 
inter-municipais. Aí veio a ideia de se criar essa ONG, que 
depois veio o nome PRACASA. (J.B., Fundador do PRACASA; 
entrevista, novembro de 2007). 

 

 

Assim, consolidada a ideia de formação de uma ONG,  faltava ainda 

atribuir-lhe um nome. Depois de várias sugestões chegaram à conclusão de que, 

como o grupo tinha todo um trabalho voltado para a agricultura familiar e 

trabalhavam a ideia de que o trabalho era na perspectiva da produção de alimentos 

“pra casa” e do fortalecimento da agricultura familiar, então sugeriu um agricultor: 

“rapaz, tudo que a gente faz é pra casa, então vamos botar o nome desse negócio 

de pracasa!” E saiu o nome. Depois veio o desdobramento do que o nome 

significaria, seria um programa de capacitação do pequeno produtor rural no semi-

árido atuando nos municípios de Juazeirinho, Olivedos, Cubati, São Vicente e 

Soledade. 

Constituída como entidade, mas ainda respaldada pela Igreja, o 

PRACASA conseguiu os primeiros recursos financeiros através de uma ONG 

holandesa, os quais foram destinados à compra de equipamento para a debulha do 

milho e de um trator. Esse equipamento facilitou muito o trabalho dos agricultores, 
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pois, antes disso,  era feito com muita dificuldade, numa máquina puxada por uma 

carroça de burro. 

Devido à falta de recursos, o PRACASA caminhava em parceria com o 

PATAC (Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades) e 

com a AS-PTA (Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa), uma 

vez que fazia parte da ASA-PB (Articulação do Semi-Àrido da Paraíba). Nesse 

processo de parceria, o PRACASA prestava algum serviço junto a essas entidades, 

e, assim, conseguia se manter como ONG, pois não tinha recursos suficientes para 

bancar um corpo técnico. 

Uma alternativa de autossustentação para o PRACASA foi a 

comercialização de forragem. Foi criado um departamento comercial, através do 

qual um grupo de agricultores comprou uns sacos de torta, farelo de algodão, 

farelo de trigo e farelo de milho e vendeu essa forragem com um diferencial de 

preço em relação aos dois pontos comerciais de forragem do município. Isso fez o 

departamento comercial do PRACASA ser mais procurado e, consequentemente, 

vender mais. 

De início, esse departamento não estava legalizado, já que havia o risco

de não dar certo. Em conversa com coletores fiscais do município, os agricultores 

conseguiram que estes “fechassem os olhos” para a questão da exigência fiscal, 

mas com a condição de não demorar a legalização. Assim, poucos meses depois, o 

departamento comercial do PRACASA foi legalizado junto ao órgão oficial. 

Desse departamento os agricultores tiravam um percentual que girava 

em torno de 5% do faturamento para fazer o trabalho de capacitação dos 

agricultores, que exigia viagens a outros municípios como também a compra de 

equipamentos para as realizações das ações. Porém, ainda continuava atuando em 

parceria com o  PATAC: 

 
 
A linha de frente sempre foi o PATAC, porque o PATAC tinha 
uma estrutura técnica, um corpo técnico. Tinha agrônomo, 
sociólogo, técnico agrícola, e isso favorecia. O PRACASA não 
tinha fôlego pra bancar isso. Contratar gente. A gente sempre 
trabalhou muito com a relação com os agricultores, servindo de 
ponte de articulação entre os agricultores nas atividades, 
levando capacitações, reuniões, trazendo pessoas... se a gente 
pensar assim... o PATAC entrou em Lajedo de Timbaúba pelas 
nossas mãos, a gente serviu de ponte... a gente já tinha uma 
relação com os agricultores antes de ser PRACASA. Essa 
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relação se aprofundou. (J. B., fundador do PRACASA; 
entrevista, novembro de 2007). 

Uma experiência implementada pelo PRACASA, em parceria com o 

PATAC (ONG que abordaremos em seguida) na comunidade, é o Banco de 

Semente Comunitário – BSC. Dentre as ações feita pelo PRACASA, sem parceria 

com o PATAC, podemos citar a “coberta morta”, um tipo de técnica para  

possibilitar a preservação da umidade do solo através de uma cobertura, neste solo, 

feita com a vegetação que “sobrou” no roçado. Trata-se de aproveitar o resto da 

produção que não será consumido pela população, como a palha do milho ou a 

rama do feijão. Considerando que os solos desta região são muito intensos e secam 

muito rápido, a técnica da coberta morta possibilita uma maior durabilidade da 

umidade do solo e, consequentemente, favorece uma possibilidade de lucro mesmo 

com pouco inverno. 

Entretanto, essa técnica não obteve muito sucesso entre os agricultores,

segundo depoimento do presidente do PRACASA: 

 

Aí tinha um problema porque... pelas boas relações que a gente 
tinha com a comunidade, tivemos a facilidade de apresentar essa  
tecnologia (o PRACASA difundia as tecnologias do PATAC), a 
gente teve espaço   para apresentar as tecnologias  mas as 
tecnologias não conseguiram ter espaço para serem absorvidas, 
para ter continuidade. Primeiro porque é uma questão cultural, 
há resistência à mudança, é uma coisa muito forte... fizemos as 
demonstrações em vários roçados,os agricultores ficaram muito 
empolgados, acharam interessante, viam que a terra estava seca 
noutro canto que lá não estava, que a lavoura estava molhada lá 
e noutro canto não  estava... mas os agricultores foram caindo na 
real, não deram continuidade. Eles tinham uma explicação 
consistente até, ‘pra fazer cobertura morta a gente precisa dos 
restos que ficou no roçado, mas esses restos a gente precisa pra 
dá de comer aos animais. Se bota no solo os animais ficam sem 
comer’. Então era um dilema. (G.C., entrevista, novembro 
de 2007). 

 

 

Sobre a compostagem, foi assim: 

 

 

Como os agricultores precisavam tirar muito mato para fazer o 
composto, faz um monte dos restos de vegetação, de forragem, 
aí tem um processo de fermentação... cria um monte de 
microorganismos e vai formando um adubo orgânico, pra ser 
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utilizado na lavoura. A gente orientava que fosse colocado nas 
covas, isso demanda trabalho, essa coisa toda. O pessoal 
acostumado a trabalhar em 4, 5 hectares e isso é muito difícil. E 
tinha o estrume do curral, mas o pessoal só usava na palma. A 
gente também orientava colocar o estrume no milho e no 
feijão... mas a gente encontrou muita dificuldade, muita 
resistência. (G.C., Presidente do PRACASA; entrevista, 
novembro de 2007).  

 

 

Segundo o presidente do PRACASA essa resistência se deve, por um 

lado, ao fato de o processo de aculturação ser sempre demorado, porque os 

agricultores não conseguem ou não querem entender muitas coisas em determinado 

momento, pois têm um certo receio de mudança. Mesmo porque até já tinham 

experiências desastrosas com as “Ematés da vida”, por isso não arriscavam muito. 

Por outro lado, deve-se ao fato da própria condição climática da região.  O 

presidente lembra que certa vez conseguiram recursos suficientes para criação de 

36 cabras leiteiras (a comunidade muito pobre, não tinha leite para alimentar as 

crianças) para quinze famílias. Cada família recebia duas cabras e, num processo 

rotativo, cada família repassaria, da produção, para o PRACASA que repassava 

aquela fêmea para outra família cadastrada. No decorrer de dois anos essa criação 

chegou a mais de duzentas criações. Ocorre que, no terceiro ano, devido a uma 

grande seca, sem alimento e sem água, as pessoas foram vendendo a criação, ou a  

criação foi morrendo e, assim, desapareceu. Tempos depois, esse projeto foi 

reativado e hoje se desenvolve sem a atuação do PRACASA, mas através de 

projetos de outra entidade. 

A atuação do PRACASA na comunidade foi diminuindo com o passar 

dos tempos e, atualmente, está bastante reduzida. Se, por um lado, a falta de 

recursos dificultou ou impossibilitou a prática das ações, por outro lado, a entrada 

do seu fundador na administração pública municipal desarticulou a coordenação da 

ONG na relação direta com a comunidade e com outros municípios. É uma relação 

mais esporádica, e o PRACASA vem se mantendo como ONG basicamente 

através do departamento comercial, já referido a cima. Trata-se de tentar se manter, 

pelo menos, no campo da comercialização. Até porque, se o PRACASA não 

conseguir manter esse departamento, também não poderá mais renovar a inscrição 

para comercialização, o que provocará, definitivamente, o fim do PRACASA
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como organização não governamental. 

Entretanto, todas essas dificuldades não impediram que a mesma 

proporcionasse à comunidade de Lagedo de Timbaúba muitos ganhos. De acordo 

com o atual presidente, sem o apoio do PRACASA e do PATAC a comunidade 

não teria o desenvolvimento que alcançou, pois outras comunidades rurais que não 

tiveram esse apoio, que não participaram desse processo, não evoluíram na mesma 

intensidade, porque não tinham instituição que servisse de “ponte motivadora, de 

articuladora desse processo de criar espaço para os agricultores crescerem”. 

Percebemos, portanto, nas falas dos coordenadores do PRACASA, o discurso 

sobre a importância das ONGs no processo de desenvolvimento rural da 

comunidade: 

 

Só através dessas ONGs é que ela avançou, não foi nenhum 
órgão de governo. A EMATER sempre existiu, nunca se 
acabou, mas também não fez essa comunidade evoluir, porque a 
lógica era outra. Se não tivessem chegado efetivamente essas 
entidades, principalmente o Patac, mais enraizado, mais 
estruturado com um corpo técnico de boa qualidade e com uma 
visão de desenvolvimento sustentável bastante forte viabilizou 
todo esse processo de valorização do conhecimento local dos 
agricultores, e até acessar recursos do próprio governo. (G.C.,
Presidente do PRACASA; entrevista, novembro de 2007). 

 

 

Nesta concepção, o conceito de desenvolvimento rural sustentável 

trabalhado pelo PRACASA seria na direção da convivência com o semi-árido, ou 

seja, possibilitar os agricultores conviverem com uma região seca, quente, com 

índices pluviométricos baixos e irregulares. Este é o grande desafio, segundo o 

PRACASA: os agricultores conviverem com tudo isso. Portanto, na visão do 

PRACASA, é preciso criar tecnologias alternativas que favoreçam aos agricultores 

conviverem com os recursos naturais disponíveis na comunidade. Do mesmo 

modo, deve se constituir uma relação de saberes entre as comunidades para se 

construir o desenvolvimento sustentável, que seria no sentido de favorecer um 

processo de relação intercomunitária de informação, tirar o agricultor do 

isolamento, do individualismo, do seu roçado exclusivamente, mas trabalhar isso 

dentro de uma região para que os novos  conhecimentos possam circular. 
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3.3.2- O PATAC: 

 

O PATAC – Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às 

Comunidades – é uma Organização Não Governamental criada no início da década 

de 70 com o objetivo de resgatar, experimentar, aperfeiçoar e divulgar todo tipo de 

tecnologia apropriada para propiciar a melhor convivência dos agricultores 

familiares, de suas famílias e comunidades no Semi-Árido paraibano, situando 

suas intervenções nos  níveis tecnológico e sócio-organizativo (BOLETIM, 2004). 

O PATAC  foi criado pela Congregação Redentorista, em especial, através 

das ideias de um religioso Redentorista conhecido como “Irmão Urbano”, que 

depois de inventar uma máquina de fabricar tijolos para ajudar os sem-teto a 

construírem suas casas – esses sem-teto chegavam à cidade de Campina Grande-

PB, fugindo da seca do Sertão – se deu conta de que seria mais interessante 

inventar um jeito de esses agricultores não precisarem fugir da seca. A questão da 

convivência com o Semi-Árido, ou seja, a problemática da sustentabilidade da 

produção familiar nesse ecossistema, foi, portanto, fundamental na história do 

PATAC22. 

Assim, as primeira iniciativas do PATAC foram direcionadas ao problema 

da escassez de água na região. A primeira experiência mais conhecida e que se 

propagou mais rapidamente foi a construção de cisternas redondas feitas de placas 

de cimento, construídas pelo sistema dos Fundos Solidários Rotativos - FSR.23 Por 

esse sistema, aplicado também ulteriormente a outras inovações, a ação foi se 

                                                           
22 A criação do PATAC foi oficializada em 31 de janeiro de 1971, tendo suas primeiras iniciativas 
desenvolvidas na década de 80, sob a responsabilidade da Congregação Redentorista, e se tornou 
associação em 25 de setembro de 1992, quando o fundador, Irmão Urbano, atingiu a idade da 
aposentadoria e que os membros de sua equipe decidiram assumir a continuação do trabalho. 
23 Um grupo de produtores rurais (a maioria são homens, mas há também mulheres e jovens) se reúne 
para trabalhar em mutirão. A construção da primeira cisterna serve de treinamento. O grupo recebe o 
material necessário e vai pagando esse material em prestações e segundo o ritmo decidido inicialmente 
(pode mudar de grupo para grupo segundo as possibilidades de cada um). À medida que o retorno do 
dinheiro permite comprar o material da segunda cisterna, o mutirão recomeça, e assim por diante até que 
todos os membros do grupo tenham cada um sua cisterna. Por esse sistema, o trabalho se alastra. À 
medida que cada grupo termina a última cisterna, o retorno das últimas parcelas dá início a um novo 
fundo rotativo para outro grupo e novos pedreiros de cisternas estão sendo treinados e se tornam por sua 
vez produtores/instrutores ou multiplicadores para iniciar novos grupos. Isto assegura a sustentabilidade 
do trabalho (DUQUE, 2003,p. 3). 
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alastrando, pois as últimas prestações de cada obra iam dando início a outro Fundo, 

assegurando, assim, a sustentabilidade do trabalho. Sobre isso, Duque (2003)

explica: 

 

Forma-se um grupo de 5 agricultores vizinhos. Após um sorteio 
da ordem dos beneficiários, a ONG compra o material e os 
agricultores entram com a mão-de-obra, construindo a primeira 
cisterna; depois de um certo tempo, cada membro paga 20% do 
material comprado, o que permite construir a segunda cisterna; e 
da mesma forma e sequência as outras são construídas, até a 
quinta. No final o dinheiro arrecadado permite a formação de 
um novo fundo. Esse sistema resgata a dignidade e reforça a 
organização do grupo, além de ter um efeito político mais 
profundo; pois os agricultores descobrem a sua capacidade de 
construir seus projetos por conta própria, ganhando autonomia e 
auto-confiança para outras iniciativas mais ousadas. (DUQUE, 
2003, p.2).  

 

 

A experiência dos Fundos Rotativos Solidários - FRS, realizada pela 

Articulação do Semi-Árido Paraibano (ASA/PB), passou a ser adotada no Estado 

para o Programa Um Milhão de Cisternas (PIMC). Assim, a primeira vantagem é 

que o sistema permitia aos agricultores organizados em associações obter um 

crédito modesto para construir uma cisterna, uma barragem subterrânea ou 

qualquer outro bem necessário para as comunidades, sem ter que passar pelas

burocracias habituais do crédito bancário, assegurando que os recursos devolvidos 

vão ser utilizados por outras famílias ou comunidades.  

Os primeiros objetivos do PATAC eram de “resgatar, experimentar, 

aperfeiçoar e divulgar todo tipo de tecnologia socialmente apropriada para 

propiciar a melhor convivência com o semi-árido, criando referências a serem 

debatidas e adotadas nas redes de parceiros e propostas políticas”. O segundo e 

atual diz que o objetivo é de “fortalecer os processos de experimentação e difusão 

de inovações técnicas e sociais desenvolvidos pelos agricultores familiares e suas 

organizações a fim de construir uma proposta de desenvolvimento rural sustentável 

para o semi-árido paraibano” (PATAC, 2004, p. 2). 

No primeiro objetivo, o PATAC é considerado o ator principal dos 

processos e, no segundo, ele apenas contribui para o fortalecimento da agricultura 

familiar ajudando os agricultores. Como foi mostrado anteriormente, essas 
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diferenças são frutos da origem do PATAC que, no início, estava voltado para o 

desenvolvimento de tecnologias visando à convivência com o semi-árido, mas 

atualmente se vê essencialmente na função de assessoria e apoio. Vejamos um 

trecho extraído de um relatório que ilustra bem essa evolução: 

 

 

Se antes as visitas eram feitas pelos técnicos, que adaptavam e 
irradiavam as tecnologias (assim foi com as cisternas de placas), 
hoje são os próprios agricultores que vão fazer as visitas, 
valorizando sua capacidade de desenvolvimento de tecnologia. 
O próprio sistema de fundos rotativos e da gestão coletiva dos 
projetos significa isso, ou seja, inicialmente o PATAC era 
conhecido pelo aspecto tecnológico, atualmente ele também é 
reconhecido pelo apoio aos produtores familiares, por suas 
formas de assessoria e pelo processo educativo, onde as duas 
dimensões – tecnológica e social – estão articuladas” (PATAC, 
2004).  

 

 

Atualmente, a missão do PATAC é “de trabalhar para a viabilidade da 

agricultura familiar no Nordeste brasileiro, especialmente na região do semi-árido 

paraibano, difundindo tecnologias a partir de uma abordagem agroecológica e na 

perspectiva da construção de uma proposta de desenvolvimento sustentável” 

(PATAC, 2003). Nesse processo de construção, os elementos foram sendo 

agregados pouco a pouco, como é o caso da abordagem agroecológica e da 

preocupação com a promoção do desenvolvimento sustentável. Adotou-se os 

princípios da participação e da organização dos agricultores, em que a estratégia de 

ação visa à valorização do saber dos agricultores e suas experiências no que diz 

respeito às atividades mais adaptadas à realidade do semi-árido. 

De acordo com o PATAC, para a sustentabilidade da agricultura 

familiar no semi-árido, é necessário o desenvolvimento de tecnologias sociais e de 

um financiamento para as atividades – este se dá através dos Fundos Rotativos 

Solidários. Na concepção do PATAC, as tecnologias sociais são aquelas que, além 

de serem apropriadas às condições da região, devem ser também absorvidas pelas 

próprias famílias de agricultores, reforçando as suas lógicas e ajudando-as na 

construção da cidadania, procurando estimular os agricultores a formularem e 

executarem ações em prol do seu próprio desenvolvimento. 

 Para tanto, utiliza um conjunto de metodologias participativas em 
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diversas etapas de sua intervenção, desde os diagnósticos iniciais das comunidades 

até as próprias atividades a serem realizadas juntamente entre os técnicos e 

agricultores, tendo por finalidade a melhoria dos sistemas de produção, da renda, 

da organização e da preservação dos recursos naturais para as futuras gerações.  

Para realizar as experiências, organizam-se os grupos de agricultores 

experimentadores que mantêm, com o apoio de técnicos, um processo de 

intercâmbio, gerando reflexões sobre as práticas e seus resultados. As visitas de 

intercâmbio permitem trocar ideias e discutir diversos tipos de inovações ou 

adaptações. Encontros regionais valorizam todo esse capital de experiências. 

Publicações as divulgam. Os intercâmbios passam do nível local ao regional ou 

mesmo ao interestadual. As primeiras comunidades – onde o trabalho já começou 

em 1993 – se tornam referência e as iniciativas aí desenvolvidas vão abrir caminho 

para orientar debates e manifestações sobre políticas públicas. Ao passar do tempo, 

essas práticas vão se consolidando, e os agricultores ampliam as áreas das 

experiências bem sucedidas nas propriedades, na medida e no ritmo em que seus 

recursos estejam disponíveis. 

Para a consolidação dessas experiências, entretanto, vários são os 

desafios enfrentados pelo PATAC. Promover o desenvolvimento sustentável de 

maneira participativa, por exemplo, não é uma tarefa fácil. A simples presença 

física dos agricultores não garante a participação e nem o deslocamento do poder 

de decisão para eles, especialmente, no caso do meio rural brasileiro, sobretudo nas 

regiões mais distantes e pobres onde, historicamente, têm predominado ações 

assistencialistas e a troca de favores entre os grupos dominantes e dominados. A 

Igreja, os políticos, os coronéis e os latifundiários criaram, ao longo do tempo, uma 

cultura da dependência que vem perpetuando as desigualdades econômicas, sociais 

e políticas. Os agricultores familiares e suas representações sempre viveram nessa 

cultura da subalternidade, interagindo com esses mediadores, buscando obter apoio 

para viabilizar a sua sobrevivência (Relatório do PATAC, 2005). 

Assim, um dos maiores desafios, apontados pelo PATAC, tem sido o 

de trabalhar com os agricultores procurando alterar estas relações autoritárias e 

criar outras relações mais democráticas e participativas. Assim, a estratégia 

desenvolvida tem sido a criação de uma cultura da participação que permite 

valorizar as experiências e os projetos dos próprios agricultores; nessa perspectiva, 
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não são as técnicas que ocupam o centro das experiências, mas o agricultor, a fim 

de fortalecer o seu poder e a sua própria capacidade de promover ações de 

desenvolvimento.  

As experiências dessa ONG na região mostram que a participação dos 

agricultores é a questão chave para o sucesso dos projetos de desenvolvimento 

sustentável, mas o desafio maior é adotar a participação como princípio e direito 

dos agricultores. 

As relações entre os técnicos e os agricultores “atendidos” pela ONG 

não são totalmente tranquilas. Existem tensões e conflitos que exigem muito 

diálogo. Uma primeira dificuldade observada foi que alguns dos agricultores 

experimentadores acabaram formando uma certa elite que se distancia dos outros 

agricultores. Tal fato ocorre, porque, ao adquirirem uma boa capacitação, eles 

passam a ser chamados como instrutores, inclusive fora do município e mesmo do 

Estado. Isso poderia causar uma certa fratura na comunidade em vez de, conforme 

o objetivo, fortalecê-la.  

Outra dificuldade observada é que alguns desses agricultores estão 

ficando muito dependentes das atividades promovidas pela ONG. Quando isso 

ocorre, eles começam a deixar as suas atividades de agricultores numa escala 

secundária de prioridade, afetando negativamente o seu desempenho. Isso ocorre,

principalmente, com aqueles agricultores que não têm outro membro na família 

que possa substituí-lo em suas ausências. 

Outro limite observado foi uma deficiência na capacitação dos 

técnicos. Falta uma definição mais consistente de quais as demandas e os 

programas para a capacitação. As atividades desenvolvidas pelas organizações 

exigem muito tempo dos técnicos, dificultando o processo de reflexão. Embora se 

reconheça que o próprio trabalho de assessoria é um processo de capacitação em 

trabalho, faltam condições para os técnicos buscarem um aprofundamento das 

questões consideradas ainda limitantes, como é o caso das teorias e experiências da 

agroecologia. Os técnicos reconhecem que, mesmo obtendo muito sucesso no 

trabalho, é necessário avançar mais no sentido da reflexão de suas próprias ações. 

O PATAC procura promover o desenvolvimento sustentável, 

concentrando estrategicamente suas ações em áreas temáticas específicas, tais 

como: recursos hídricos, produção animal, banco de sementes, cultivos ecológicos, 
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dentre outros, objetivando aglutinar os agricultores dentro desses grupos temáticos. 

Os técnicos demonstram satisfação e envolvimento com a promoção de ações não 

somente na área técnica, mas, concomitantemente, na área social, reforçando a 

organização dos agricultores nas associações, nos sindicatos da região e nos 

conselhos de desenvolvimento rural. 

Seguindo um princípio metodológico chamado de “capacitação-ação”, ou 

seja, a formação técnica dos agricultores na própria construção ou execução de 

cada inovação, nasciam novos produtores/multiplicadores, dispostos a divulgar o 

aprendido para outras comunidades ou outros municípios. Foi assim que, de 

Lajedo de Timbaúba, o trabalho foi se estendendo para o “entorno de Soledade”,

pois estão desenvolvendo uma série de ações sob influência direta deste município,

atingindo o nível microrregional. 

A primeira experiência do PATAC em Lajedo de Timbaúba foi a de 

cisternas de placas24, mais resistentes e de menor custo que as tradicionais 

cisternas quadradas de tijolos, implantadas na comunidade desde 1993. Em função 

da boa aceitação das cisternas, o PATAC começou a convidar parceiros –

lideranças de comunidades, sindicatos, associações comunitárias, paróquias, etc. –

e a organizar as comunidades para aprender a construir mais cisternas e a 

desenvolver outras atividades tecnológicas e/ou organizativas.  

Tratava-se de discutir os problemas provocados pela seca e propor soluções 

para a convivência com o Semi-Árido, soluções diferentes daquelas 

tradicionalmente implantadas, caracterizadas pelo assistencialismo ou por grandes 

obras hídricas. Assim nasceu a Articulação do Semi-Árido Paraibano – ASA/PB.

Hoje, já há centenas de cisternas de placas na Paraíba e o Programa 1 Milhão de 

Cisternas, da ASA/Brasil,  adotou a cisterna de placas para todo o Semi-Árido 

Brasileiro: 

 

 
 
 

                                                           
24

 A cisterna de placas é uma inovação desenvolvida por um agricultor/pedreiro sergipano do Município 
de São Simão Dias conhecido como Nel. Baseando-se nos princípios empregados nas cisternas 
tradicionais, ele modificou o processo de construção ao empregar a tecnologia do ferro/cimento. Assim, 
ele conseguiu aprimorar o equipamento ao concebê-lo num formato cilindro, tornando mais resistente e 
eliminando as quinas nas paredes verticais, que se constituíam em pontos frágeis por onde se iniciavam as 
frequentes rachaduras e infiltrações. (PEREIRA, 2004, p. 143) 
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A experiência da ASA/PB foi inspiradora para a criação da 
ASA/Brasil, criada em 1999. A ASA/Brasil assumiu em 
conjunto o Projeto Um Milhão de Cisternas, a ser realizado em 
cinco anos, o PATAC sendo unidade gestora a nível de [sic] 
Paraíba até 2002 (...) O último grande projeto que teve o 
PATAC como ator extremamente ativo foi o acordo assinado 
com o projeto Dom Helder Câmara - negociado com a 
ASA/Brasil e cada ASA estadual - cuja finalidade é assegurar a 
sustentabilidade da produção familiar no Semi-Árido, e mais 
especificamente nos assentamentos (DUQUE, 2004, p 4). 

 

 

Assim, o objetivo do PATAC, desde sua origem, encontra-se assumido 

pelas centenas de organizações filiadas à ASA/Brasil.  

Em 1994, foi em nome da ASA/PB que o PATAC assumiu o primeiro 

programa de constituição de Bancos de Sementes Comunitários - BSC, atingindo 

52 municípios da Paraíba. Os bancos de sementes começaram a surgir devido ao 

fato de após uma seca ou uma estiagem prolongada, não sobrarem sementes para a 

época do plantio. Segundo o PATAC, a distribuição de sementes pelos órgãos 

oficiais provocava três tipos de problemas: as sementes certificadas não são 

adaptadas ao ecossistema local nem ao gosto do consumidor da região; sendo 

híbridas, elas não se reproduzem, tornando o produtor dependente dos 

fornecedores e, geralmente, elas são liberadas com atraso:  

 

A constituição de BSC (já são mais de 300 na Paraíba), é o 
resultado de negociações com o poder público, que passou a 
aceitar (com reticências!) comprar na safra as sementes locais e 
as redistribui (junto com híbridas) para formar reservas nas 
comunidades. (DUQUE, 2004, p. 4).  

 

A partir dos bancos de sementes, as experiências foram se multiplicando, 

atingindo milhares de famílias com centenas de parceiros para construções de 

cisternas, treinamento sobre gestão e tratamento da água, silagem e de tanques de 

pedra, etc. Dentre essas várias experiências, entretanto, o grande achado do 

PATAC parece ter sido a barragem subterrânea. Uma espécie de reservatório 

construído no subsolo. É um pouco como se fosse criado um lençol freático ou 

uma enorme esponja impregnada de água a pouca distância abaixo da superfície do 

solo, onde as plantas se desenvolvem em plena seca, pois suas raízes têm acesso à 
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água. Aí são plantados fruteiras, verduras, legumes e pastos. 

A ação do PATAC se dá prioritariamente nas áreas de recursos hídricos e

criação animal, cujos princípios propostos para orientar suas intervenções25 podem 

ser assim apontados: valorização do conhecimento dos produtores familiares e o 

estímulo às suas iniciativas; apoio à organização, configurada em particular nas 

experiências dos Fundos Solidários Rotativos; utilização das melhores 

experiências como referências a serem propostas a outras comunidades do Semi-

Árido e ao poder público para orientar suas políticas para o campo; projeção da 

agroecologia como perspectiva de futuro para a agricultura familiar; trabalho 

compartilhado com parceiros e redes para multiplicar e monitorar as experiências. 

Dentre esses vários princípios, o PATAC elenca, também, uma grande 

variedade de pequenas e grandes iniciativas que favorecem a convivência dos 

agricultores com a região semi-árida: 

 

Precisaria ainda citar mil pequenas e grandes iniciativas, como 
uma engenhosa bomba “bola de gude” , que evita sujar a água 
da cisterna com o balde, a reutilização de águas usadas para o 
quintal onde se produzem plantas medicinais ou outras, 
pequenos sistemas de “aguação” (não é irrigação que usa água 
durante todo o ciclo produtivo) poupadores de água como os 
que utilizam garrafas de plástico furadas de um buraco, 
sistemas integrados que canalizam a água dos tanques de pedra 
para cisternas (evitando sua evaporação) e de lá para 
reservatórios à disposição dos animais ou para uso doméstico; a 
fabricação de mudas e o reflorestamento (as mudas são feitas 
antes das chuvas, graças às reservas de água de chuva, o que 
permite plantá-las definitivamente no início do “inverno”); 
cercas vivas com diversos tipos de árvores ricas em proteínas; a 
máquina de fazer tela (fornece cercas moveis, poupa estacas 
de madeira, evitando o desmatamento); máquina  de cortar 
palma;  a apicultura, que fornece um precioso complemento 

                                                           
25 Na presente proposta, o PATAC pretende acionar três redes já existentes e interligadas: A nível 
municipal, o Coletivo Municipal do Município de Soledade, espaço extra-oficial de organização de um 
conjunto de associações comunitárias que, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Paróquia e 
a ONG PRACASA, gere coletivamente uma série de ações desenvolvidas em parceria com o PATAC’; A 
nível microrregional, uma rede informal de parceiros, lideranças de diversas associações, paróquias e 
sindicatos de municípios que chamamos “entorno de Soledade”, pois estão desenvolvendo uma série de 
ações sob influência direta de Soledade. São eles: Damião, Pocinhos, Picuí, Pedra Lavrada, Cacimba de 
Dentro, Caiçara, Puxinanã, Esperança e Campina Grande (assentamento Paus Brancos); A nível estadual, 
a Articulação do Semi-Árido – ASA/PB, fórum da sociedade civil no Estado, criado para propor uma 
política pública de convivência da agricultura familiar no Semi-Árido e que já tem realizado um grande 
número de projetos em comum, a maioria sob a coordenação do PATAC Através da ASA/PB, as 
experiências realizadas na Paraíba têm repercussão a nível de ASA/Brasil, que forma um novo espaço de 
intercâmbio (PATAC, 2004). 
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alimentar e uma renda suplementar; um modelo de aprisco que 
facilita a ordenha das cabras e a limpeza, etc. Sem contar todas 
as pequenas e grandes inovações (destilador solar, proteção 
contra evaporação e outras) em fase de experimentação... 
(DUQUE, 2004, p. 5). 

 

Para o PATAC, no entanto, o mais importante não são as tecnologias 

apropriadas em si, mas o dinamismo que proporcionam às comunidades 

organizadas em torno delas.  Segundo a presidente dessa ONG, as primeiras 

comunidades, onde o trabalho iniciou, já não precisam mais do PATAC: “por sua 

vez elas já se tornaram multiplicadoras e são chamadas até em outros Estados para 

orientar a implantação dessas inovações” (DUQUE, 2008, p. 3 ). 
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3.3- O SERTA 

 

O SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa) é uma Organização Não 

Governamental  fundada em agosto de 1989, no estado de Pernambuco, por um grupo 

de técnicos em agropecuária, educadores e produtores rurais que se organizaram a fim 

de responder alguns desafios para a sobrevivência e o desenvolvimento das 

propriedades rurais, num período de muita insegurança para a agricultura familiar no 

Brasil.  

Os técnicos conviviam com os agricultores nas propriedades para fazer 

capacitação em técnicas apropriadas à pequena produção familiar, que levassem em 

conta a recuperação do solo e o equilíbrio do meio ambiente. Diante da resistência às 

mudanças estimuladas pelas novas tecnologias, os técnicos perceberam que, por trás das 

questões técnicas, existiam questões culturais profundas que teriam de ser levadas em 

conta. Além da resistência dos adultos, que, aos pouco, ia sendo trabalhada, a ausência e 

a indiferença dos jovens passaram a preocupar os técnicos e educadores. 

Os técnicos começaram a preocupar-se com o que se ensinava nas escolas aos 

jovens, que os deixavam tão indiferentes às realidades e aos desafios concretos das 

famílias, do trabalho, da terra, da renda, do meio ambiente. A partir daí, a entidade foi 

construindo uma relação com outros sujeitos sociais, com os quais, até então, não tinha 

convivência: as escolas rurais, as professoras, as diretoras e as gestoras da educação nos 

municípios.  

Nessa relação, os técnicos perceberam um fenômeno curioso em relação à 

participação dos jovens, filhos e filhas dos agricultores. Havia uma queixa dos mais 

velhos de que os jovens não estavam mais querendo saber de trabalhar na agricultura, 

que o sonho deles era deixar o campo e ir para a cidade, na busca de empregos mais 

vantajosos. Isso era um padrão de comportamento natural, até estimulado pela própria 

família e reforçado pela escola e que fazia parte da cultura local. 

Era um dado legitimado, aceito, reconhecido e não questionado. A experiência 

histórica acumulada parecia ser a grande prova, pois as gerações viam as pessoas 

envelhecerem sem melhorar as condições de vida na agricultura, e esta se tornava cada 

vez mais uma opção sem perspectiva. Os argumentos usados para os adultos 

convencerem uma criança ou um adolescente a ir para a escola reforçavam essa 

tradição: “Se você não for para a escola, vai terminar como seu pai e sua mãe: no cabo 

da enxada!”. Na escola, esse argumento era ainda reforçado pela professora e pela 
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diretora. 

Essa sensação frustrava os jovens técnicos na sua ação pedagógica junto às 

famílias, pois viam que, mesmo construindo conhecimentos novos e inovadores para 

responder ao desafio da produção nas propriedades, só os adultos e os mais idosos 

interessavam-se. A cultura vigente dava um papel para a escola e outro para a vida e o 

trabalho. A família vivia e caminhava numa direção, utilizava um tipo de conhecimento; 

a escola, outro. O conhecimento escolar era adquirido para um fim, e o conhecimento 

prático era para outro. Não havia diálogo entre os dois mundos e as formas diferentes de 

produção de conhecimentos. 

De acordo com Moura (2003), a Escola já era tão reprodutora dos valores da 

sociedade que quem queria mudar a sociedade procurou os processos não-formais de 

Educação. Esses processos não-formais nem sempre se dedicavam às mudanças, nem 

sempre tinha no seu bojo um projeto de sociedade diferente. Com Paulo Freire, 

entretanto, os grupos comprometidos com as mudanças conseguiram identificar e 

construir a Educação Popular-EP, como a educação que trazia uma proposta de 

construção de uma nova sociedade.  

Na EP, construíram-se ferramentas, conhecimentos, valores, metodologias de 

aprendizagem importantes para apoio às mudanças sociais, políticas e econômicas. 

Porém, toda essa produção teórico-metodológica construiu percurso próprio, fora e à 

margem da Educação Formal, escolar. Qualquer iniciativa para introduzir algo no 

sistema formal do ensino não passava de atitude particular de um ou outro professor, 

militante, comprometido com o movimento social, porém jamais uma posição dos 

gestores escolares, responsáveis por sistema de ensino: 

  

 

A pergunta que eu fazia na época era se a escola pública e formal não 
teria a oportunidade de aproveitar da experiência da Educação Popular 
para melhorar a motivação dos seus alunos, os conteúdos de 
aprendizagem, os valores e a relação com as famílias, com a vida. Por 
que tanta coisa boa, que fazemos com os adultos e jovens, as 
professoras também não poderiam fazer com as crianças? Se elas 
tinham mais tempo, se tinham mais leitura e escrita, o que impediria? 
Se a EP trabalhava tanto com analfabetos, semi-analfabetos e 
conseguia tanta aprendizagem, tanta organização, tanta mudança, por 
que não a Escola, com mais acesso à leitura e à escrita e com muito 
mais tempo e legitimação? (MOURA, 2003, p. 43). 
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No início, pensavam que o problema da distância entre a Escola e o 

desenvolvimento estava na questão didática ou nas disciplinas. Se houvesse disciplinas 

como Educação Ambiental ou práticas agrícolas, poderíamos ter uma escola integrando 

conhecimentos úteis ao desenvolvimento das propriedades e uma proposta adequada de 

Educação Rural.  

Quando o Governo federal iniciou o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil-PETI, em 1997, em treze municípios da Zona da Mata do Estado de 

Pernambuco, esta questão esteve no centro das discussões do SERTA com os 

municípios. Naquela época, o PETI proporcionava uma bolsa de R$ 50,00 para a 

família manter o aluno na escola, nos dois expedientes e, ainda, por cada criança 

matriculada, repassava ao município o valor de R$ 25,00, exclusivo para as escolas do 

meio rural. 

Os gestores públicos, os governos e a população ficaram muito satisfeitos com 

os resultados imediatos desse programa. No entanto, o SERTA mantinha uma crítica, 

porque cobrava outra concepção pedagógica para aplicar o programa. O SERTA dizia 

que se a escola fosse aumentar mais uma jornada de aula, se fosse segurar o aluno da 

Escola Rural oito horas em vez de quatro, com a mesma concepção que tinha, iria 

reforçar os mesmos valores que sempre reforçou. Isto é, iria aumentar a consciência 

depressiva, a baixa autoestima, o complexo de inferioridade das populações rurais, com 

mais força ainda do que fazia com uma jornada de quatro horas. 

 Na ideia do SERTA, o que estava precisando mudar não era só a quantidade 

de horas, de material didático, de comida, de espaço físico, de disciplinas curriculares e, 

sim, o papel que a escola exercia sobre as pessoas do meio rural. As questões principais 

eram: ensinar para que e por quê? Qual o papel do conhecimento, a quem ele serve? 

Que valores a Escola vai transmitir para os alunos do campo e para seus familiares? 

Como ensinar, como ocupar as horas complementares, que tipos de disciplinas 

acrescentar são questões subordinadas às anteriores.26   

O SERTA acreditava, portanto, que havia uma ingenuidade coletiva em pensar 

que a Escola só transmite conhecimentos e que esse é seu papel. Os professores, alunos 

e familiares comportam-se como se esse fosse o papel da escola. Muita gente cobra este 

papel na Educação Rural: que a escola transmita conhecimentos. Na visão do SERTA, 

quando as pessoas pensam assim, estão esquecendo que, além de conhecimentos, a 

                                                           
26

 Relatório do SERTA sobre o PETI, novembro e dezembro, 1997. 
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escola ensina valores. E os valores costumam incorporar-se no nível do inconsciente, do 

subconsciente das pessoas e, daí, passam a determinar o comportamento; as maneiras de 

agir, de pensar, de viver em uma cultura. Em outras palavras, as pessoas esquecem com 

facilidade os conhecimentos adquiridos nas escolas, mas os valores não. São mais 

difíceis de serem mudados, porque suas raízes são mais profundas. Não foram 

decorados e sim incorporados. 

Nessa concepção, o SERTA assumiu o desafio de construir uma proposta 

educacional para o meio rural que levasse os alunos e as professoras a uma produção de 

conhecimentos que fosse útil às famílias, que incorporasse outros valores e que se 

preocupasse, também, com o desenvolvimento (MOURA, 2003). 

A Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável- PEADS, 

surgiu, inicialmente, em 1993, como uma proposta alternativa de educação para as 

escolas situadas no meio rural do Agreste e na Zona da Mata de Pernambuco. Seus 

educadores e técnicos sentiam grande distância entre a vida das famílias, do trabalho e 

da comunidade e os conteúdos aprendidos nas escolas. Tentando fazer uma articulação 

entre essas dimensões, criaram metodologias e dinâmicas para fazer essa ponte e 

apresentaram-na como alternativa às escolas rurais dos municípios que se interessaram 

em responder a esse desafio. 

O objetivo maior da proposta era transformar a realidade do campo, do 

agricultor e da comunidade. Tirar a ideia que ainda prevalece no meio rural de que o 

agricultor não “tem valor”. A partir do envolvimento com a comunidade, trabalhar a 

educação para a sustentabilidade para que os agricultores, conhecendo a própria 

realidade, possam construir conhecimentos e, a partir desses, construir alternativas 

tecnológicas para poder mudar a realidade.  

De 1999 em diante, algumas prefeituras adotaram essa proposta no sistema de 

ensino, sobretudo das quatro primeiras séries. Deixou de ser uma proposta “alternativa” 

para ser “alternativa e interativa” com o sistema municipal. Os resultados foram tão 

positivos – na motivação dos alunos, na mudança de vida das professoras, na 

aproximação da escola com a realidade, na construção das identidades, na autoestima e 

autoconfiança dos atores envolvidos – que a proposta despertou interesse de outros 

municípios. 

Em parceria com o SERTA e os municípios, o projeto Dom Hélder financia a 

ação da PEADS, que abrange os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. O 

PDHC divulga a proposta nos municípios, e aquele que adere à proposta fica na 
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incumbência de pagar as diárias (horas técnicas), alimentação, transporte e hospedagem 

aos professores (instrutores da PEADS) que vão ao município a cada dois meses para 

capacitar os professores da zona rural. Foi assim que a PEADS chegou ao município de 

Soledade, aderindo à proposta em 2005. 

A concepção da PEADS tem um pressuposto básico: os seus valores são tão 

importantes que precisam ser explícitos, presentes na metodologia, nas técnicas, nas 

dinâmicas, nas disciplinas, ou melhor, na interdimensionalidade, nos temas cotidianos 

ou nos transversais, nos textos, nas leituras, nos cálculos, nas pesquisas, na geografia, na 

história, na arte, na religião, na sexualidade, na ética, nas avaliações. As perguntas 

fundamentais que os professores têm a fazer são: em que acreditamos? Quais valores 

construímos com nossos alunos? Quais crenças difundimos junto às famílias?  

(MOURA, 2003).  

Nesta concepção, a PEADS aponta doze pontos de interesse do 

desenvolvimento rural sustentável: uso da terra, meio ambiente, água, solo, vegetação, 

sementes, abastecimento, recursos para o meio rural, educação e saúde rural, 

comercialização dos produtos locais e infraestrutura. Para isso existe a necessidade do 

município conhecer suas potencialidades e seus limites, os seus recursos humanos, 

naturais, econômicos, financeiros etc. O município tem uma fonte infindável de 

produção de conhecimentos e que precisa dar oportunidade dessa fonte jorrar: são as 

escolas locais. Estas teriam condição de construir o conhecimento sobre cada 

comunidade, cada recurso natural (solo, vegetação, água, sementes...) produção, 

abastecimento, etc. e, assim, construir uma visão de futuro em longo prazo. 

Portanto, para a PEADS, na construção do desenvolvimento sustentável, não 

dá para entender que se faça uma saúde para o desenvolvimento, uma agricultura para o 

desenvolvimento e que a escola não seja para o desenvolvimento: 

 

Hoje há um paradigma novo e inovador da ciência e do conhecimento 
humano. Pensar novas relações com a natureza e o meio ambiente faz 
parte da ciência mais avançada; é tarefa de quem rompeu os 
paradigmas tradicionais do iluminismo, positivismo, idealismo, 
pragmatismo e de tantos outros “ismos”. É a visão de uma ciência 
mais humilde, que não menospreza mais o conhecimento popular, 
religioso, mítico, poético, artístico, sensível, prático, filosófico... 
Muito pelo contrário: interage, pesquisa, valora e se autocritica. Não é 
possível pensar desenvolvimento sustentável só com o conhecimento 
científico, sem emoção, sem sentimento, sem valor, sem vontade, sem 
arte, sem espiritualidade. E espiritualidade não se reduz ao campo 
religioso: transcende-o. (MOURA, 2003, p. 78). 
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Nesse relato ficam explícitos alguns princípios da PEADS: o papel da emoção 

e dos sentimentos na vida das pessoas e de suas relações; o papel da autoconfiança e o 

papel da identidade cultural. Neste, o autor coloca o exemplo de uma professora de 

Glória do Goitá-PE que observava, em uma das capacitações, que seus alunos se 

escondiam, quando eram surpreendidos por ela em alguma atividade rural ou agrícola. 

Depois da PEADS, ela começou a perceber o inverso: os alunos faziam questão que ela 

visse e percebesse que eles estavam desenvolvendo ações com a sua identidade de filho 

de agricultor. Era como quem dissesse: “está vendo, professora? Eu ajudo em casa e me 

orgulho disso, pois esse é o trabalho de meu pai e minha mãe. Não tenho mais vergonha 

de ser eu mesmo”! (MOURA, 2003, p. 83). 

A metodologia da PEADS está dividida em quatro etapas que dizem respeito a 

“aprender pela pesquisa”, através de atividades como a construção dos censos 

populacional, agropecuário e ambiental da comunidade. Essas etapas estão assim 

distribuídas: 

1ª etapa: ver, observar, levantar informações, pesquisar, identificar os 

primeiros conhecimentos que as pessoas já tem sobre um objeto; 

2ª etapa: analisar, desenvolver, desdobrar os dados da pesquisa, aprofundar, 

elevar o patamar do conhecimento trazido pelas pesquisas; 

3ª etapa: transformar em ação o conhecimento constituído, intervir na 

comunidade a partir do conhecimento novo, devolver o conhecimento produzido para 

quem ajudou a gerá-lo; 

4ª etapa: autoavaliar e heteroavaliar os processos, os conteúdos, as pessoas 

envolvidas no processo de construção da aprendizagem e das ações. 

Para explicar o funcionamento dessas etapas, utilizaremos o exemplo dos 

censos. A construção do censo populacional da comunidade estuda a realidade e a vida 

das pessoas da comunidade. Pesquisa os dados da população do lugar através das 

atividades de pesquisa dos alunos. Nesta atividade se pergunta, por exemplo: quantas 

pessoas moram em sua casa? Na sua família, quantas pessoas frequentam a escola? Na 

sua casa tem alguém aposentado? De que outra forma se ganha dinheiro na sua família? 

A etapa seguinte desta atividade é construir conhecimentos com os dados da 

pesquisa, desdobrando os conhecimentos, através das respostas trazidas pelos alunos e 

ensinando as disciplinas a partir desses conhecimentos: organizar os dados das 

respostas; desenvolver operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, fração e 

percentagem; organizar mapas, planilhas, gráficos e tabelas; localizar geograficamente a 
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comunidade; identificar os acidentes geográficos; identificar os aspectos culturais da 

comunidade. Em seguida, vem a etapa da “devolução” dos conhecimentos produzidos 

para as famílias (a apresentação dos saberes adquiridos com a comunidade) e a etapa da 

avaliação como processo de aprendizagem. 

A construção do censo agropecuário da comunidade tem como finalidade 

diagnosticar a vida real das famílias dos alunos através da pesquisa: estudar os dados do 

plantio, dos animais e das plantas. Nesta atividade se pergunta, por exemplo: na sua 

casa vão plantar no próximo inverno? Já tem terra reservada? De quem é a terra? De que 

tamanho é a terra? O que vão plantar? O que plantam para os animais comer? Sobre os 

animais: têm animais em sua casa? Quantos de cada espécie? São criados soltos ou 

cercados? De onde vêm os alimentos desses animais? Qual a utilidade desses animais 

para a família? 

A etapa seguinte é construir conhecimentos com os dados da pesquisa, 

desdobrando as respostas trazidas pelos alunos e ensinando as disciplinas a partir desses 

conhecimentos: exercitar a extração de médias dos dados da pesquisa e relacionar com 

outros números. Trabalhar unidade de medidas de superfície e fazer equivalência entre 

as medidas conhecidas pela população e o sistema decimal. Estudar o destino dos 

alimentos produzidos na comunidade, a origem dos produzidos fora, consumidos na 

família e na merenda escolar. Em seguida, vêm as etapas da devolução e da avaliação. 

O mesmo acontece na construção do censo ambiental que estuda os recursos 

naturais água, solo, vegetação e os problemas ambientais da comunidade. Esta atividade 

tem por finalidade desenvolver, na escola, estratégias para o desenvolvimento local 

sustentável e estudo do ecossistema da comunidade. Será feito o levantamento de todos 

os recursos naturais que existem na localidade e será recuperada a história dos recursos 

que se perderam. Pergunta-se, por exemplo:  de onde vem a água que se bebe em sua 

casa? Como ela chega a sua casa? Quem a carrega? Quantos são os riachos, rios, 

açudes, cacimbas, poços artesianos, barreiros que existem na comunidade? O que é feito 

com o lixo em sua casa? O que fazem com o lixo na comunidade?  

Segundo Moura, a avaliação de todas as etapas da metodologia da PEADS é 

um processo contínuo de construção do conhecimento do ensino e da aprendizagem. É 

uma avaliação dos conteúdos apreendidos, da participação dos sujeitos envolvidos, da 

dinâmica utilizada e dos resultados obtidos. Trata-se de verificar os níveis de motivação, 

interesse, incentivo, contribuição e criatividade dos alunos e dos adultos colaboradores. 

Verificar os valores que foram se firmando nos alunos (solidariedade, companheirismo, 
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respeito ao outro, justiça, responsabilidade com as tarefas etc.) e as atitudes em relação 

aos valores na vida pessoal e de grupo, coletivamente, dentro e fora da escola.   
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Capítulo 4  

 

LAJEDO DE TIMBAÚBA: UMA EXPERIÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO  RURAL  SUSTENTÁVEL 
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Capítulo 4- LAJEDO DE TIMBAÚBA: UMA EXPERIÊNCIA DE  DESENVOLVIM ENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL  

 

A reorganização interna da produção agrícola na comunidade rural de 

Lajedo de Timbaúba e suas transformações de ordem estrutural, política e social, 

constituídas sob a perspectiva de Desenvolvimento Rural Sustentável, são os temas 

abordados neste capítulo.  

 

Assim, a primeira parte deste capítulo, A nova configuração local, analisa 

essas transformações a partir do processo de configuração do espaço como um produto 

de adoção de várias alternativas tecnológicas para a convivência com as secas, 

implementadas por agentes externos: as ONGs. Aqui, deixamos registradas todas as 

experiências por estas proporcionadas. Trata-se do reflexo do modo como as práticas 

tecnológicas têm sido capazes de imprimir novos significados ao lócus de reprodução de 

variados interesses articulados. 

 

Na segunda parte deste capitulo, A relação dos saberes na prática 

cotidiana: os agricultores e as alternativas tecnológicas, abordamos a problemática do 

trato dos saberes nas práticas cotidianas dos agricultores e sua relação com os saberes 

externos. Tal questão é enfocada a partir do entendimento de que tecnologia é um fator 

primordial para qualquer processo produtivo, no entanto, o que está em jogo é o modo 

de como produzi-la, difundi-la e aplicá-la. Assim, analisamos o modo como os 

agricultores familiares se apropriam dos conhecimentos que vêm de fora, como se 

articulam com os mesmos e que sentidos são atribuídos a esses saberes. 

 

As condições em que os agricultores entram nesse processo de interação  e 

como as transformam em estratégias de reprodução e resistência no conjunto de 

múltiplas e complexas relações serão objeto de nossas análises na terceira parte do 

capítulo Agricultores e técnicos: os confrontos, as resistências e os conflitos de uma 

relação. Nesta parte, analisamos as estratégias de apropriação/interação/recriação de 

saberes, constituídas em práticas de resistência e afirmação dos saberes internos, que 

orientam as práticas tecnológicas dos agricultores e o modo do seu fazer.  
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Na quarta parte deste capítulo, O imaginário local e a noção de 

desenvolvimento sustentável, discutimos o significado atribuído pelos agricultores às 

práticas tecnológicas adotadas no processo de produção, como modos de sentir, pensar e 

agir próprios à sua lógica de existência. Analisamos tais práticas como organicamente 

vinculadas ao imaginário local e mediante a produção simbólica, que expressa 

concretamente a vivência dos agricultores. Esses agricultores vão absorver, alterar ou 

modificar os novos conhecimentos de maneira compatível e a partir da maneira como a 

realidade é percebida.  
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4.1- A Nova Configuração Local: 

 

A comunidade de Lajedo de Timbaúba, já descrita no primeiro capítulo, 

organizada em torno de alternativas tecnológicas de convivência com o semi-árido, 

caracteriza-se como modelo de comunidade rural em experiência de construção de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Importantes transformações de ordens estrutural, 

política e social têm se delineado nesse ambiente. 

O processo de transformação iniciado nos primórdios da década de 90 tem 

se intensificado nos últimos anos. O aparecimento de Organizações Não-

Governamentais na comunidade possibilitou aos agricultores locais a apropriação de 

novos conhecimentos, que favoreceram as mudanças ocorridas na comunidade, e  a sua 

consequente transformação. Delineiam-se, portanto, neste espaço, o fortalecimento dos 

agricultores familiares e um aspecto aparentemente bem sucedido do modelo de 

desenvolvimento rural sustentável.  

Do ponto de vista econômico, as unidades de produção têm perfilado 

agricultores e espaços modificados que se complementam no seu conjunto. As 

experiências revelam como as famílias agricultoras superam as dificuldades para melhor 

conviver com as condições locais. Essas modificações são explicitadas sob várias 

formas e expressas no modo de sentir, de pensar e de agir de seus atores. Neste aspecto, 

é comum escutar dos agricultores expressões tais como: 

 

 A comunidade melhorou muito depois que veio esse pessoal de fora, 
antigamente pra gente viver aqui era um caso sério, eu tava canso de 
dizer aos meninos, às vezes a gente se lembra as condição de vida da 
gente aqui quando era de primeiro, dá vontade até de chorar. Era 
muito, muito difícil. Pra quem não tinha ganho ainda era mais. 
(M.J.S., entrevista, agosto de 2007). 

 

 

Essa nova configuração se estabeleceu, portanto, a partir da relação cotidiana 

entre antigos e novos sujeitos. Saberes diversos se articulam e se relacionam neste 

ambiente. Mudanças significativas também são percebidas no modo de relacionamento 

entre os agricultores. Há uma maior interação entre eles, o que não acontecia antes, pois 

ficava restrita a cada família; adquiriram e produziram novos conhecimentos e, através 

dessa nova ordem estabelecida, sentem-se mais seguros na comunidade. Como relatou 

um dos participantes da pesquisa: 
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Hoje são poucos os que saem da comunidade pra outros lugar, 
comparado com outras comunidades. E já voltou mais. Lajedo de 
Timbaúba já tinha casa fechada, chegou uma época que nós tava com 
22 morador. Pra trinta... aqueles que foram pra rua atrás de 
oportunidade volta pra plantar aqui, morando aqui. As pessoas vai 
tomando gosto das coisas e vai voltando. (J.C.G., entrevista, agosto de 
2007). 

 

 

Logo, se Lajedo de Timbaúba pode ser visto como um espaço e se o espaço 

pode ser compreendido como um lugar praticado onde as práticas e os movimentos 

cotidianos operam (CERTEAU, 2008), ele vai se construindo como produto social e 

com uma dimensão política e estratégica (idem, ibidem). Querendo entender pela ótica 

do agricultor familiar as transformações atuais na localidade,  o modo de pensar e de 

agir diverso e as falas dos agricultores familiares, parecem indicar a construção de 

novos espaços geoeconômicos e políticos-culturais. São valores que se opõem, se 

complementam, se enfrentam e vão se conformando, dialeticamente, com o novo perfil 

de comunidade rural, com novas identidades e novos sujeitos sociais. 

Este processo tem se caracterizado por uma lógica trazida por agentes 

externos à comunidade. Incorporando o aspecto estratégico de formação do espaço que 

tem nele o seu caráter específico como um lugar praticado, onde as práticas sociais 

somente se articulam a partir de um lugar organizado e configurado por grupos com 

interesses econômico, social e ideológico bem definidos. Este enunciado nos ajuda a 

entender a reação de um dos nossos entrevistados, ao se referir às ONGs:  

 

 

Eles (os técnicos) vieram com umas coisas novas, ensinando assim 
como você plantar. Começou com as barragem subterrânea, ninguém 
acreditava  que aquilo dava certo, ai começaram a trazer novas 
técnicas pra gente fazer o plantio, você planta isso, planta aquilo e por 
aí a gente saiu semeando.(A.G.M., entrevista, agosto de 2007). 

 

 

A nova configuração representa, portanto, uma nova lógica e uma nova 

ordem que se estabelece.  Os primeiros passos dessa transformação foram dados pelo 

sindicato dos trabalhadores rurais e pela Igreja (já tratados no primeiro capítulo). 

Entretanto, para o presidente da associação, essa transformação se deve principalmente 

à coragem dos agricultores de participar das ações: 
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Qualquer comunidade pode ter qualquer ajuda, mas se não tiver a 
coragem de enfrentar as coisas não funciona. Pra você ter uma ideia 
do que acontece, nós iniciamos com... os primeiros passos que nós 
demo foi com o sindicato e o sindicato buscou parceria com o PATAC 
que trouxe as novas tecnologias que as comunidades pudessem 
desenvolver, que era as cisterna de placa e os campos consorciado de 
palma que pode ser cultivado com vários tipos de cultura, e outras 
coisas que a gente discutia. Hoje a gente ta sabendo que 1 hectare de 
palma pode plantar 70 milheiros de palma e ainda pode plantar milho 
e feijão dentro. É somente aprender a nova tecnologia, tudo isso a 
gente já tá sabendo, mas por que a gente tá sabendo? Porque tá 
participando dentro dos movimentos. (I.T., entrevista, agosto de 
2007). 

 

 

As primeiras ações de ONGs em Lajedo de Timbaúba foram direcionadas à 

captação de água: poços artesianos e cisternas de placas. A experiência mais conhecida 

do PATAC (Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades)  é a 

de cisternas de placas, que armazenam água das chuvas para o consumo humano. 

Implantadas na comunidade desde 1993, essas cisternas facilitam a convivência dos 

agricultores com as estiagens prolongadas. Essas cisternas são mais resistentes e de 

menor custo que as tradicionais cisternas quadradas de tijolos.  

Antes deste projeto, os agricultores usavam água de cacimba ou compravam 

água de outros municípios com alto custo, fosse para os agricultores ou para a prefeitura 

do município, que fazia o abastecimento de água com carros-pipa. As poucas cisternas 

existentes no município eram quadradas, com custo alto e seus donos eram os grandes 

fazendeiros. A proposta do PATAC era a construção de cisternas populares, redondas, 

usando placas de cimento feitas pelos próprios agricultores. Assim, os agricultores 

foram capacitados na profissão de “construtores de cisternas”, de maneira que a técnica 

já faz parte da cultura local. 

Outra experiência implementada na comunidade pelas ONGs e apontada  pelos 

agricultores como de grande importância é a dos Bancos de Semente Comunitários  - 

BSC .  PRACASA e PATAC,  que começaram a atuar na comunidade quase na mesma 

época,  perceberam, que, após uma seca ou uma estiagem prolongada, não sobravam 

sementes para a época do plantio. Também havia o problema do atraso na distribuição 

de sementes pelos órgãos oficiais, como relata um agricultor:  
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A história das sementes... do banco de semente comunitário... que não 
seja um banco de semente estrutural de governo. Como a gente sabe o 
que a CONAB faz, ela pega a semente, recolhe num depósito, ela 
recebe as sementes e fica no controle dela, quando chove vai ter 
dificuldade pra trazer pra comunidade novamente, e vai demorar as 
pessoas plantar, as vez quando chega numa comunidade as chuvas têm 
passado. (J.A.C., entrevista, agosto de 2007). 

 

 

Assim, além da falta de sementes na comunidade para o plantio e do atraso na 

liberação pelos órgãos públicos, havia também um grave problema na distribuição das 

sementes por estes últimos: “as sementes certificadas não são adaptadas ao ecossistema 

local nem ao gosto do consumidor da região; sendo híbridas, elas não se reproduzem, 

tornando o produtor dependente dos fornecedores”. (PRACASA, 2000, p.3, Relatório). 

 Outra experiência e talvez o grande achado do PATAC em Lajedo de Timbaúba 

foi a barragem subterrânea27. Em vez de construir um barreiro ou pequeno açude que 

impede a agricultura na área coberta pela água e favorece a evaporação, a barragem é 

construída no subsolo. É um pouco como se fosse criado um lençol freático ou uma 

enorme esponja impregnada de água a pouca distância abaixo da superfície do solo, 

onde as plantas se desenvolvem em plena seca, pois suas raízes têm acesso à água. 

Além de resolver o problema da água para os animais, ainda possibilita a plantação, na 

barragem, de forragens, fruteiras, verduras e legumes bem no meio de uma caatinga 

seca e que atende às necessidades essenciais dos agricultores familiares. A importância 

dessa técnica pode ser observada no relato de um agricultor: 

 

Graças à barragem subterrânea, um agricultor que todo ano ia procurar 
trabalho no Rio ou em São Paulo na época de seca, hoje se mantém e 
produz para sua família o ano todo; deixa de comprar muita coisa, 
inclusive o  pão,que a gente substitui  por batata doce e inhame...o que 
não se gasta é lucro, né?Eu era uma pessoa que pouco acreditava, que 
eu só acredito no que vejo, quando vi as primeiras, vi que se as 
pessoas for trabalhador dá pra quebrar um galho, agora não dá pra 
sustentar uma família, é um complemento familiar em uma família pra 
se alimentar e pra criação animal dá muita renda. Por exemplo, até 
hoje eu sustento a criação através da barragem subterrânea, sempre 
tem ração. (A.M.A., entrevista, agosto de 2007). 

 

                                                           
27

 Hoje são sete barragens subterrâneas em Lajedo de Timbaúba. Seis feita pelo projeto do PATAC e uma 
com 60% de devolução das seis que participaram do sistema rotativo. 
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Este relato demonstra a importância que a barragem subterrânea representa 

para os agricultores locais: além de fornecer alimentos para as famílias durante o ano 

todo, favorece a permanência dos mesmos na comunidade, evitando, assim, que muitos 

desses agricultores, tenham que ir para outras regiões em busca da sobrevivência. 

Acreditamos que a não aceitação inicial das barragens subterrâneas por parte dos  

agricultores se deveu à novidade, pois os agricultores nunca tinham visto coisa igual ou, 

talvez, à falta de clareza na exposição do projeto, o que dificultou o entendimento do 

mesmo. Em outros relatos veremos expressões do tipo: “quando eles explicaram, a 

gente achou muito difícil, a história era muito difícil” ou, ainda, “eu não acreditava, 

porque nunca tinha visto”.   

O Projeto de Caprinocultura teve início ainda no final dos anos de 1990, 

com o incentivo do PRACASA. Entretanto, uma grande seca impossibilitou o 

desenvolvimento deste projeto. Muitos dos agricultores beneficiados tiveram que vender 

a criação para sobreviverem ao período crítico, enquanto outros perderam a criação por 

falta de água e alimento. Portanto, o projeto de caprinocultura posto em prática pelo 

PRACASA não vingou. 

O projeto atual de caprinocultura em Lajedo de Timbaúba foi implementado 

em 2006 e é financiado pelo Projeto Dom Helder. Foram comprados 96 animais para 

serem distribuídos entre dezoito famílias.  Cada família recebeu cinco cabras; quem 

preferiu ovelha, recebeu seis ovelhas. Aí se formou um grupo de cinco famílias com 

criação de ovelha e treze famílias com criação de cabra, em fundo rotativo para que 

outras famílias tivessem também a oportunidade de criar esses animais. Quando 

completa um ano, cada família repassa uma cria. A que recebe essa cria, com um ano 

entra no repasse também. Desse projeto, Lajedo de Timbaúba conta hoje com 246 

criações de cabras e ovelhas. 

É interessante perceber que todas as ações empreendidas na comunidade são 

vistas pelos agricultores como de grande importância. Entretanto, os agricultores 

demonstram certa determinação em acreditar que todas essas ações somente se 

concretizam devido à coragem, à participação e a organização de todos eles: 

 

É aquela história que eu acho que a comunidade, quando a gente 
trabalha junto pode crescer e muito. Esse tanque de pedra por 
exemplo, quando fizemos os cálculos lá no PATAC, se fosse comprar 
tudo, areia, pedra, mão de obra, só a contra- partida da gente dava 
6.000 reais e o projeto só gastou 2.000 com cimento. Quando fizemos 
a avaliação o rapaz da Petrobrás que financia o projeto, ele perguntou 
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tá faltando só isso? Porque ele viu que a nossa ação foi mais do que a 
da Petrobrás, a Petrobrás gastou só  2 mil, e nós na comunidade 
gastamos em valor, se fosse comprar tudo isso? Foi isso que eles 
entenderam e facilitou mais ainda os contrato novo. E aqui a gente 
tem feito sempre isso. Nós faz o serviço de forrageira em grupo, é 
aquela ração estocada. Zé tava com o capim e não ia precisar e 
mandou tirar pra troca ficar mais fácil, aproveitamos tudo isso. Aí eu 
fiz os cálculos dos custos, como se juntamos em grupo não gastamos 
quase nada. (I.T., entrevista, agosto de 2007). 

 

 

Nesse relato, percebemos a importância que os agricultores familiares de Lajedo 

de Timbaúba atribuem à organização, principalmente quando se referem à associação 

local. Demonstram que a importância da associação para eles se apresenta não só em 

termos técnicos, sociais e econômicos, mas também em termos jurídicos: 

 

 

Participo da associação através da agricultura familiar e 
principalmente de... através de mais tarde me aposentar pela 
associação e pela programação que a gente faz no Banco do 
Nordeste... A gente recebe uma segunda via com assinatura de quatro 
assinaturas de vizinhos que é o caminho pra aposentadoria. Mas 
depois disso, quero continuar minhas lutas porque acho bom.  
(A.G.M., entrevista, agosto de 2007). 

 

 

É através da organização, portanto,  que os agricultores familiares de Lajedo de 

Timbaúba se sentem mais seguros e independentes. Outro importante fator de 

organização percebido na comunidade é o Fundo Solidário Rotativo - FSR. Para 

explicar seu funcionamento, utilizaremos o exemplo dos Fundos Rotativos de Cisternas. 

Um grupo de produtores rurais se reúne para trabalhar em mutirão. A construção da 

primeira cisterna serve de treinamento. O grupo recebe o material necessário e vai 

pagando esse material em prestações e segundo o ritmo decidido inicialmente (pode 

mudar de grupo para grupo segundo as possibilidades de cada um). À medida que o 

retorno do dinheiro permite comprar o material da segunda cisterna, o mutirão recomeça 

e assim por diante, até que todos os membros do grupo tenham cada um sua cisterna. 

Por esse sistema, o trabalho se alastra. À medida que cada grupo termina a 

última cisterna, o retorno das últimas parcelas dá início a um novo fundo rotativo para 

outro grupo e novos pedreiros de cisternas estão sendo treinados e se tornam por sua vez 

produtores/instrutores ou multiplicadores para iniciar novos grupos. Isso assegura a 
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sustentabilidade do trabalho, bem como a garantia do reforço dos laços de solidariedade 

e de gestão coletiva, a compreensão da capacidade de suas potencialidades e 

criatividades,  a garantia, a auto-estima e a descoberta da capacidade de construir um 

bem por conta própria, sem depender dos “favores” de um político. 

As visitas de intercâmbio são apontadas como importante fator de participação. 

Nessas, os agricultores vão conhecer experiências em outras cidades ou estados ao 

mesmo tempo em que vão mostrar suas experiências. Relatam satisfeitos e com 

entusiasmo essa troca de experiência: 

 

 

Eles (se referindo à agricultores de outras regiões) ficam muito 
ansiosos pra conhecer o projeto nosso de beneficiamento de fruta e o 
trabalho geral que a gente faz como a estocagem de água, silagem a 
proteção dos animais no período seco, o banco de semente. O deles é 
diferente. Eles fazem do tipo mutirão, aquelas sementes eles guardam, 
o da gente, cada agricultor tem direito a sua semente do jeito que ele 
quiser plantar e da forma que ele guardar. Nós faz a divisão por 
agricultor, ele traz a semente dele, vai ter o nome dele na semente. 
Quando ele procurar com um ano 2 ou 3 ou não procurar a semente 
dele se mantém com aquele mesmo nome. Já lá eles colocam tudo 
junto não tem como selecionar (J.C.G.,entrevista, agosto de 2007). 

 

 

Assim, as visitas de intercâmbio permitem a troca de  ideias e a discussão de 

diversos tipos de inovações ou adaptações. “É uma viagem de troca de experiência, 

avaliação do que eles fazem lá alguma coisa de diferente do que nós faz aqui e que nós 

podemos melhorar aqui, e eles melhoram através da gente aqui” (I.T., entrevista, agosto 

de 2007). Os intercâmbios passam do nível local ao regional ou mesmo ao interestadual. 

As primeiras comunidades – como é o caso de Lajedo de Timbaúba – se tornam 

referência e as iniciativas aí desenvolvidas vão abrir caminho para orientar debates e 

manifestações sobre políticas públicas nos encontros regionais.  A isso retornaremos 

mais adiante. 

A silagem é outro tipo de experiência implementada na comunidade. É  um 

processo impermeável para conservar cereal ou forragem verde. Permite armazenar todo 

tipo de vegetação: restolhos de culturas, folhagens da mata, pasto – constituindo 

toneladas de reservas de alimentos que se mantêm de um ano para o outro ou até mais. 

 Certas plantas nativas, como a maniçoba e a catingueira, e outras não nativas, 

mas que se adaptam bem, como a gliricídia, dão um excelente farelo que dispensa a 
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compra, sempre cara, de torta ou outra ração industrial. No que pudemos observar, é um 

método inovador para o agricultor guardar o alimento para o seu rebanho nos períodos 

de seca. Uma espécie de trincheira é cavada e colocada uma lona de plástico na vala, 

onde as plantas são “empacotadas” e enterradas para serem consumidas pelos animais 

nos períodos de estiagens. 

Pudemos observar, entretanto, que os agricultores têm certo receio de fazer 

a silagem. A rejeição, no entanto, não significa recusa absoluta ao ensilamento, mas ao 

grande dispêndio de trabalho, principalmente, ao cuidado extremo que se deve ter ao se 

adotar essa técnica: 

 

Eu  só fiz uma vez, eu não faço porque eu não crio muito gado, é 
pouco, e não preciso de silo porque o silo é uma coisa que você abre 
essa semana e é danado pra perder a ração todinha, qualquer coisa 
perde. Até um bicho que furar a lona perde a ração todinha. Eu acho 
melhor deixar o capim, só cortando e os bichos comendo é mais 
simples... Eu também tenho uma maquinazinha de moer a forragem, 
pra mim tá mais fácil as coisas. (A.G.M., entrevista, agosto de 2007) 

 

 

Outro projeto implementado na comunidade é o de apicultura, o qual vem se 

desenvolvendo desde 2001 com abelhas jandaíra. Através do incentivo também do 

PATAC, os apicultores locais aprendem desde a técnica da criação ao uso de 

determinadas plantas que serão necessárias à fabricação do mel. O produto é vendido 

individualmente por cada produtor,  dentro e fora município. Além de aumentar a renda 

familiar, esse projeto também é mais um meio de manter o agricultor no meio rural: 

 

 

Criação de abelha foi uma coisa também do PATAC que me ensinou, 
eu acreditava porque a abelha é daqui, nativa, eu sabia que era uma 
coisa muito importante pelo menos você preserva as abelhas, que já 
tinha se acabado porque tinham cortado a mata, não tinha mais 
madeira. Inclusive essas que tenho aqui eu já arrumei fora. Hoje a 
gente planta pra alimentar elas leucena, muringa, gligicida, sabiá, 
todas essas árvores que dá flor, inclusive a jurema preta, branca 
malva. Tem outro que cria outro tipo, a italiana, mas eu vou começar 
criar esse ano pois produz mais, é mais perigosa, mais produz muito. 
Tem que ser duas pessoas, já fiz até o local lá no cercado, tem uma 
roupa própria. (A.G.M., entrevista, agosto de 2007). 
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No início do projeto, participaram dez agricultores para a criação de 

abelhas, entretanto, o grupo ficou reduzido a apenas três. O motivo dessa redução é 

assim relatado:  

 

Mas como essa coisa você tem que gastar primeiro pra puder a 
facilidade chegar, aí o povo é o seguinte, só quer o dinheiro primeiro e 
não quer trabalhar e termina falindo por isso. Quando eu comecei era 
dez pessoas aqui pra criar abelha, parece que agora só tem três e o 
resto não acreditaram no negócio e foram caindo fora. (A.G.M., 
entrevista, agosto de 2007). 

 

Dada a limitação da produção, a venda do mel também fica limitada. 

Entretanto, todo o mel produzido é vendido rapidamente. Os criadores alegam que a 

grande procura pelo mel da comunidade é porque criadores de outras comunidades no 

Estado da Paraíba misturam outros ingredientes ao mel, como mel de rapadura, chá de 

erva doce e chá de erva cidreira, enquanto eles não misturam nada ao produto. Sobre 

essa prática e sobre como se dá a criação de abelha e a produção do mel, assim relata 

um produtor:  

 

Eu não faço isso... quem quiser morar more, quem não quiser vá 
embora (se referindo às abelhas). Os técnicos diz que a região daqui é 
a melhor pra criar abelha por conta que é arrudeado de terra. As que 
trouxe pra qui eu consegui num corte de lenha, eu nem sei onde, foi 
um cara que conseguiu pra mim. Ele tira a abelha mestra e bota na 
caixa e ela chama as outras. A mestra é diferente das outra, é maior, as 
asas é bem curtinha, não voa (...) Tem umas boas e outras ruim. Tem 
umas que passa o ano todim e não faz nada, só come e aperreia. 
Outras produzem bem, se o ano for bom de inverno produz muito. A 
gente tira o mel duas vezes por ano. Quando é ruim de inverno ela faz 
bem pouquinho, só pra sobreviver, quando você tira, não tira tudo 
senão elas morrem de fome. (A.M.A., entrevista, agosto de 2007). 

 

Outra experiência implementada  em Lajedo de Timbaúba é o beneficiamento de 

frutas nativas feito por um grupo formado, inicialmente, por onze mulheres, chamado  

MADFEN (Mulheres Ativas no Desenvolvimento das Frutas Nativas). Os agricultores 

conheceram este  projeto em 2002 em uma visita de intercâmbio na cidade de Remanso-

BA onde já se fazia o beneficiamento do imbu. Daí o despertar para o aproveitamento 

das frutas nativas, como o caju e o imbu, que geralmente eram pouco aproveitadas e 

muito desperdiçadas, diversificando assim a oferta de alimento na forma de doces, 

sucos, compotas e geléias. A escolha de mulheres para essa atividade foi explicada da 

seguinte forma: 
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Quando a gente formou, eu disse pras meninas, vocês se reúnam... 
porque o que eu sempre levanto lá na comissão é o desemprego nas 
mulheres... é que as mulheres não tinham oportunidade de recurso 
porque a maioria não tem emprego e não tem outro apoio como fonte 
de renda, quer dizer, fica dependendo do marido, o marido também 
não tem condição financeira. Trabalham do mesmo jeito que o homem 
e até mais, ainda tem o trabalho de casa... eu disse vocês formem um 
grupo escolha uma dona de casa de cada família pra fazer esse serviço. 
Resultado: se juntaram 11 mulheres e formaram o grupo. Mas como 
trabalhava com venda, até chegar no mercado tem todo esse 
preparativo, ai as coisas é muito complicado. (I.T., entrevista, agosto 
de 2007). 

 

 

No início do projeto, o grupo enfrentou várias dificuldades. Por falta de 

equipamento, a produção era muito limitada, o que provocava a escassez das vendas e 

dos lucros devido à pouca produção. Este fato é apontado como a causa principal da 

saída de algumas integrantes do grupo: 

 

Hoje só tem cinco. Eu saí primeiro porque tive problema de pressão 
alta, queria continuar meus remédios... mais eu saí com pena, porque a 
gente era muito unida, a gente conversava naquelas horas que tava 
trabalhando. Só que era mais preocupante era o negócio do pagamento 
da gente, a gente não tinha um ganho suficiente pra gente era só pro 
pagamento da energia quando vinha, vinha 50, 60, só dava pra pagar 
aquilo ali. Só dava pra Pagar a energia, porque tem as máquinas, a 
seladora, que é pra selar as embalagens... então a conta vinha muito 
alta. Não livrava mais nada... e aquilo ali.... a gente que é dona de casa 
precisa de um dinheirinho. E vi que não dava mais, achei melhor ficar 
em casa... mas não sei se por acaso melhorar... depois... possa ser que 
eu volte, mas por enquanto... (S.M.S., entrevista, agosto de 2007). 

 
 
As máquinas para o beneficiamento foram adquiridas através da EMEPA, o 

que vem permitindo uma maior produção e o máximo  de aproveitamento das frutas, 

possibilitando, pois, uma diversidade de alimentos na mesa e no acesso ao mercado. 

Atualmente, a produção é vendida para eventos e algumas encomendas no município, 

contudo, o grupo afirma que o lucro maior vem da venda da produção para a merenda 

escolar, a partir de convênio firmado com a CONAB e Prefeitura Municipal.  

A mais nova experiência na comunidade é a cisterna calçadão, financiada pela 

Petrobrás, por intermédio do PATAC. Este  tipo de cisterna, também feita de placas de 

cimento, tem dois tanques pequenos para a limpeza da água – separação de areia e 

entulhos – e duas colunas no meio para sustentação. Comporta 50 mil litros de água e 
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faz a captação da água das chuvas que escorre pelo chão, ao contrário das outras 

cisternas cuja captação é dos telhados das casas e comportam no máximo 20 mil litros.  

A utilização da água dessa cisterna é destinada exclusivamente para os 

canteiros econômicos. Trata-se de um tipo de canteiro com 8 metros de comprimento, 

feito com uma lona por baixo, para conservar a terra molhada por mais tempo, e um 

cano com vários furinhos por onde é feita a irrigação.  Sobre isso, assim explica a 

agricultora contemplada com a primeira cisterna feita para demonstração: 

 

O canteiro normal a gente tem que aguar todo dia, senão a planta 
morre, nesse aqui não, aguôa  de três em três dias, porque tem a lona 
em baixo e não deixa a água evaporar. A cisterna é pra pegar água do 
solo, do chão, vem escorrendo no chão e tem um detratador, dois 
tanques, pra água entrar, separa a terra e o que vem junto e a água 
entra limpa na cisterna por um cano. O uso da água é só pra aguar as 
plantas (...) É um projeto do PATAC, do coletivo regional. Foi feito 
onze dessas daí para demonstração, uma para cada município, aqui vai 
ser feita mais duas. Essa minha é para demonstração, não foi fundo 
rotativo. Os recursos vêm da Petrobras, a mão de obra é paga com 
esses recursos.  (M.J.S., entrevista, novembro de 2008). 

 

 

O termo “coletivo regional”, sublinhado na fala acima, diz respeito ao 

Coletivo Regional de Educação Solidária da Articulação do Semi Árido – ASA-PB. 

Trata-se de “uma associação das associações” composta por comunidades rurais 

(Curimataú, Cariri e Seridó) de onze municípios  paraibanos, entre as quais, Lajedo de 

Timbaúba, do município de Soledade. No coletivo, são discutidas as ações a serem 

implementadas nessas comunidades, as viagens de intercâmbio (viagens para outros 

municípios ou outras regiões do país onde acontecem os encontros de agricultores 

familiares para a troca de experiências), bem como o financiamento dessas viagens. A 

importância da participação dos agricultores no Coletivo é assim relatada:  

 
É apoiado pela ASA-PB, é uma reunião das comunidades pra se 
discutir todas as ações ao mesmo tempo, se decidir. É como uma 
associação das associações. Todo mundo leva suas propostas, seus 
trabalhos, outros tão pedindo ajuda, troca de experiência, de semente, 
as vez a gente encontra uma semente que no nosso município não tem. 
É muito importante isso; a participação dos agricultores, mesmo a 
gente sabendo que não tem recurso pra tudo, mas o mais importante é 
a participação (I.T., entrevista, novembro de 2008). 
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A mais recente decisão do Coletivo é a comercialização dos produtos 

agrícolas da agricultura familiar das comunidades desse grupo. Trata-se de uma espécie 

de feira livre onde serão comercializados vários produtos agroecológicos, como 

verduras, frutas, legumes, queijo, ovos etc. Essa comercialização será feita em 

Soledade, em um prédio conseguido junto à igreja. O coletivo já vinha fazendo a 

comercialização desses produtos na cidade de Campina Grande, na UFCG, entretanto, 

muitos agricultores desistiram devido à distância e ao difícil acesso. A escolha de 

Soledade, portanto, para sediar o local da comercialização, se deve ao fato da sua 

localização estratégica central, proximidade e facilidade de acesso para outros 

municípios. O funcionamento dessa feira é assim relatada: 

 

Cada comunidade tem um dia pra vender. Vai ter uma área de vender 
os produtos e uma sala de um escritoriozinho. Soledade é um ponto de 
referência dos melhores. As associações vão comercializar produtos 
agroecológico, sem veneno, verduras, frutas. Tudo que vende ali em 
Soledade tem agrotóxico. Se você comprar algum produto da 
agricultura familiar você sabe que é um produto puro. Vai ter duas 
barracas na frente pra ter um tipo de uma feirinha, já foi feita uma 
pesquisa no mercado pra gente vender mais barato. Vai ser dividido 
assim; as verdura vai ter dois dias na semana, as outra coisa também... 
Só que o ponto é aberto a semana toda. Todo dia você vai encontrar 
ovo, queijo, batata, jerimum, tudo. Vai ter faixa na rua, aviso no 
rádio... se você comprar lá vai saber de onde vem o produto, porque só 
é aceito lá os agricultores dessas comunidades. Se a gente descobre 
que tem um agricultor fazendo sacanagem, ele é cortado do programa. 
Futuramente a gente pode ter um espaço maior, e a Petrobrás pode 
ajudar, ela participou agora junto com todos nós, vendo todo esse 
movimento (I.T., entrevista, novembro de 2008). 

 

 

Logo, só são aceitos nesse tipo de comércio os produtos da agricultura familiar 

das comunidades rurais que fazem parte do Coletivo Regional. Trata-se de garantir a 

venda de produtos de boa qualidade, livres de agrotóxicos, e possibilitar uma fonte de 

renda para os agricultores familiares de cada localidade. 

Também no campo educacional, Lajedo de Timbaúba conta com a intervenção  

de uma ONG. Um tipo de experiência adotada na comunidade, que não deixa de ser 

técnica,  mas que diz respeito a ações voltadas para a transformação da realidade local 

proporcionadas pela educação. Diz respeito ao Programa Educacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável - PEADS. Em parceria com a Secretaria de Educação do 

Município, uma ONG chamada SERTA se propõe a construir uma proposta educacional  

que leve os alunos e as professoras a uma produção de conhecimentos que sejam úteis 



155 

 

ao meio rural, incorporando outros valores e se preocupando com o desenvolvimento 

sustentável. 

Esta proposta educacional, cujo objetivo é trabalhar com a realidade local, 

foi adotada em Lajedo de Timbaúba em 2005. Não é uma proposta pronta, mas uma 

proposta para os professores da escola rural, juntamente com os alunos, criarem o 

próprio conteúdo de acordo com a realidade de cada localidade.  

As atividades dessa proposta se desenvolvem em quatro etapas: pesquisa, 

desdobramento, devolução e  avaliação, sendo que esta última pode ser feita em cada 

uma dessas etapas, não especificamente quando termina uma delas. Ou seja, a avaliação  

não tem uma sequência cronológica; imediatamente após a pesquisa, o professor já pode 

fazer o desdobramento, que é a transformação daquela pesquisa nos conteúdos.  

Os livros didáticos não são abolidos nessa proposta, porém, se diferenciam 

dos demais em relação aos conteúdos. Em vez de trazer informações sobre outras 

regiões, o livro didático adotado pela PEADS sugere atividades relacionadas à realidade 

local, tais como:  o censo populacional (para saber o número de habitantes de cada ano; 

quantos são, quantos saíram, quantos voltaram etc); o censo agropecuário (quantidade 

de animais, como são criados) e o censo ambiental (como são tratados o solo, a água, o 

lixo, etc.). Os resultados de cada pesquisa são trabalhados em sala de aula através de 

gráficos para serem devolvidos (mostrados) à comunidade na etapa “devolução”. 

Mesmo considerada como sendo de grande importância para o meio rural, 

essa proposta educacional apresenta ainda certos receios. Para a professora da escola de 

Lajedo de Timbaúba, a proposta é muito significativa, mas, muito “trabalhosa” por 

causa da pesquisa, o que deixa a desejar, segundo ela, em relação à educação infantil. 

Eis o relato: 

Eu ainda hoje sinto dificuldade de trabalhar com a proposta, mas eu 
percebo que ela é significativa, porque a escola tá mais próxima da 
comunidade. A escola foi até a comunidade, antes a comunidade vinha 
até a escola. Eu percebo que  agora  a escola se preocupa com o que 
acontece na comunidade, ela vai buscar. Mas é muito difícil adotar a 
proposta porque é muito trabalhosa, é muito espinhosa. Inclusive pra 
mim seria mais interessante que a comunidade não quisesse e os 
alunos também não, porque não é brincadeira não, você visitar cada 
uma das residências e lhe digo os alunos não estão preparados 
completamente pra fazer a pesquisa, porque a partir do momento 
quando você faz uma pergunta o morador dá mais informação do que 
você pediu, e você tem que aproveitar. Eu ouvi um comentário de uma 
mãe em relação a PEADS, que era gratificante se houvesse uma 
continuidade na zona urbana, é como se diz... o que ele (o aluno) 
aprende aqui serve pra qui, então... mas quando chega em Soledade é 
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cortado, ela disse que não é gratificante (S.B.S. Professora. Entrevista, 
novembro de 2007). 

 

 

Por outro lado, a mesma professora considera a proposta educacional da 

PEADS muito significativa por favorecer o interesse dos alunos pela escola:  

 

 

É muito significativo quando a gente chega com essa informação na 
escola, porque você vê o aluno participar, questionar, tá certo, tá 
errado. Eu tenho aluno que tem dificuldade em ler, em matemática, 
mas em relação a todos os trabalhos da comunidade... ele traz tudo, 
faz tudo, ele é mestre em relação à comunidade (S.B.S., entrevista, 
novembro de 2007). 

 

 

Finalizando o exposto sobre a nova configuração na comunidade rural de 

Lajedo de Timbauba, delineada por uma interação de saberes entre ONGs e agricultores, 

podemos concluir que a nova realidade local revela mudanças significativas no modo de 

pensar e agir dos agricultores familiares.  

A questão que se coloca agora é de que modo esses agricultores se relacionam 

com os saberes que vêm de fora e como se apropriam desses novos conhecimentos ou 

interagem com estes. Aqui carece de uma investigação mais criteriosa, de se inferir dos 

próprios camponeses qual é o sentido das práticas tecnológicas e como se articulam com 

as tecnologias alternativas desenvolvidas por agentes externos à comunidade e em que 

circunstâncias.  

Portanto, analisamos até aqui o processo de transformação e mudanças 

ocorrido na comunidade rural de Lajedo de Timbaúba, a seguir, procuramos investigar 

as práticas tecnológicas dos agricultores familiares a partir do modo de sentir, pensar e 

agir dos agricultores no cotidiano do seu fazer.  Abordamos o processo de construção 

das estratégias de sobrevivência, engendradas individual e coletivamente, no âmbito da 

relação entre as propostas de sustentabilidade e a adequação de tal ou qual prática 

tecnológica desse processo, entendida como práticas educativas do fazer cotidiano 

desses agricultores.  
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4.2 - A Relação dos Saberes na Prática Cotidiana: os agricultores e as alternativas 

tecnológicas. 

 

Tomando-se como pressuposto que as práticas educativas ocorrem a partir 

das relações que o homem estabelece com a sua realidade “não apenas por estar no 

mundo, mas com o mundo” (FREIRE, 1984, p. 97)), podemos inferir que existe um 

processo amplamente educativo que se desenvolve cotidianamente no meio rural. Ou 

seja, os agricultores produzem conhecimento enquanto desenvolvem suas práticas 

cotidianas, produzindo a sua realidade resultante de estar com ela e de estar nela. Assim, 

pelo seu poder criador desta realidade, segundo Paulo Freire, o homem pode ser 

eminentemente interferidor: 

 

Sua ingerência, senão quando distorcida e acidentalmente, não lhe 
permite ser  um simples espectador, a quem não fosse lícito interferir 
sobre a realidade para modificá-la. Herdando a experiência adquirida, 
criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, 
respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, 
transcedendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o 
da história e o da cultura. (FREIRE,1989, p. 41). 

 

 

Esta concepção permite compreender o fato de que, na comunidade de 

Lajedo de Timbaúba, o agricultor, mesmo em sua condição de mero executor de tarefas 

pré-determinadas, produz saber e dele se apropria à medida que sua prática cotidiana lhe 

apresenta questões que ele tem que resolver. É, pois, no confronto com outros saberes, 

que ele experimenta, analisa, reflete, observa, faz descobertas. Desta forma, ele vai 

elaborando um saber eminentemente prático, fruto da relação com outros saberes e 

construindo um conjunto de explicações para sua própria ação, ao mesmo tempo que 

desenvolve formas próprias de fazer. 

Para a efetivação dessa construção de saberes, entretanto, a metodologia do 

processo de aprendizagem deve estar referenciada na educação dialógica entre saberes 

locais e saberes externos, privilegiando a construção coletiva do conhecimento de forma 

solidária e participativa e valorizando o saber histórico e as práticas cotidianas do grupo 

social envolvido. 

Analisando as relações entre extensionistas rurais e camponeses no Chile, 

Paulo Freire (2006) nos alerta para o risco da pura “assistencialização” técnica, que 
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conduz a uma visão acrítica e alienada, gerando situações de dependência. Para Freire, o 

termo extensão aparece como messianismo, mecanismo, invasão cultural, manipulação 

etc. Porém,  a relação entre técnicos e agricultores, segundo Freire,  não pode constituir-

se em uma relação extensionista, mas de comunicação, de diálogo, para que a ação 

educadora do técnico chegue ao homem concreto, inserido em uma realidade histórica, 

não ao ser abstrato (FREIRE, 2006). 

Os primeiros contatos dos agricultores de Lajedo de Timbaúba com técnicos 

de ONGs deu-se ainda nos anos 90 (como já foi abordado na primeira parte deste 

capítulo), quando, através do sindicato e da Igreja Católica, o PRACASA (Programa de 

Associativismo e Capacitação do Pequeno Produtor Rural no Semi Árido) e o PATAC 

(Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades) começaram a 

atuar na comunidade. A primeira assessorando a segunda na implementação das 

tecnologias alternativas para a convivência com as secas sob a perspectiva de 

desenvolvimento rural sustentável. As primeiras ações do PATAC, então, foram 

direcionadas ao problema que se apresentava mais urgente: a captação de água, assim, 

as primeiras experiências foram a construção de poços artesianos e as cisternas de 

placas. 

 

Quando começou sindicato e PRACASA, começou outras entidades 
querer fuçar junto com nós. Cada um tinha uma ruedeirinha e cada um 
queria botar alguma coisa em prática, né? Prá mostrar que também tá 
fazendo... aí chegou o PATAC... eles vieram com umas coisas 
novas,primeiro com as cisternas de placa, depois começaram a trazer 
novas tecnologias pra gente fazer o plantio, ensinando assim como 
você plantar, você planta isso, você planta aquilo e por aí a gente saiu 
semeando (I.T., entrevista, novembro de 2007). 

  

 

Esse relato demonstra as primeiras impressões que os agricultores de Lajedo 

de Timbaúba tiveram ao se confrontarem com saberes externos à comunidade. Contudo, 

as mais diversificadas posturas dos agricultores de Lajedo de Timbaúba revelaram 

estratégias cotidianas de afirmação de saberes acumulados, traduzidos na experiência 

que cada um traz consigo. Isso, porém, não é indicativo de que essa experiência não 

tenha fontes diversas de apropriação processual mediada por um agente externo, embora 

os agricultores, em seus relatos, suprimissem informações sobre a influência dos saberes 

acumulados em suas decisões, e enfatizem a importância da interação dos saberes 

técnicos com os seus saberes:  
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Isso aqui é como uma escola. Eles (os técnicos) dão aula a gente e a 
gente dá aula pra eles, porque eles estão estudando também. Quando 
eles vem, eles quer saber mais do agricultor do que a gente deles... 
quer dizer... é o professor do sítio com os professor da cidade. Quando 
eles vem ensinar alguma coisa vem aprender também outras com a 
gente. (A.G., entrevista, novembro de 2007). 

 

 

Percebemos, então, que os agricultores consideram a relação de saberes 

entre técnicos e agricultores como elemento fundamental para a consolidação das 

práticas tecnológicas. Assim, os agricultores de Lajedo de Timbaúba, ao se apropriarem 

de novos conhecimentos, ao mesmo tempo que incorporam esses saberes ao cotidiano 

do seu fazer, dão outros sentidos às práticas tecnológicas e ao que estas representam. 

Foi o que aconteceu quando foram implementados na comunidade o banco de semente, 

o beneficiamento de frutas  e as barragens subterrâneas. 

Daí inferimos que o elemento principal que media a relação entre esses 

agricultores e os agentes externos – as ONGs – no processo de apropriação/recriação de 

práticas tecnológicas, é o significado que atribuem a cada prática tecnológica, 

traduzindo-se na expectativa de que possa ser vantajosa para a unidade de produção e 

com que lógica essas práticas são incorporadas e com que fim. 

Assim, da relação ONGs e agricultores em Lajedo de Timbaúba, se 

estabelecem práticas tecnológicas vivenciadas como um modo de afirmação de saberes. 

Trata-se de situar  os agricultores numa perspectiva relacional em que, à medida que se 

relacionam com outros saberes, criam estratégias permanentes de reafirmar seu modo de 

viver. Nesse processo, eles estabelecem um conjunto de relações com a natureza, com 

os outros homens e consigo mesmos. 

Referindo-se ao banco de sementes, um agricultor entrevistado alegou que 

os agricultores de Lajedo de Timbaúba já tinham o costume de guardar sementes de um 

ano para outro dentro de garrafas de vidro, mesmo antes do PRACASA e do PATAC 

ensinarem a fazer isso, então essas ONGs pegaram esse “costume” e deram uma 

melhorada. Eis o relato: 

 

 

A importância das comunidades se chama banco de sementes, porque 
a gente só guardava as da gente, cada um guardava a sua. Com o 
banco de semente cada agricultor tem direito a sua semente do jeito 
que ele quiser plantar e da forma que ele guardar, nós faz a divisão por 
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agricultor, ele traz a semente dele, vai ter o nome dele registrado na 
semente, quando ele procurar com um ano, dois ou três ou não 
procurar, a semente dele se mantém com aquele mesmo nome. 
(A.G.M., entrevista, novembro de 2007). 

 

Ao mesmo tempo em que alegam a existência da técnica de guardar 

semente, e, portanto, já terem esse conhecimento na comunidade antes da chegada das 

ONGs, não deixam de admitir a importância do banco de sementes para os agricultores 

da comunidade.  

Ao contrário do banco de sementes cuja “técnica de guardar” os agricultores 

já tinham, a, a técnica do beneficiamento de frutas se apresentou como totalmente nova. 

Os agricultores só se apropriaram desse conhecimento através de uma viagem de 

intercâmbio que fizeram à cidade de Remanso-BA. Também diferente do banco de 

semente, a  implementação da técnica do beneficiamento não se deu  através de ONGs. 

A participação do PATAC ficou restrita ao financiamento da viagem de intercâmbio e a 

aquisição de duas “suqueiras” (recipientes para fazer sucos de frutas) para iniciar os 

trabalhos, o que não era suficiente para uma boa produção. Todo o maquinário e o local 

de instalação foram conseguidos através da EMEPA. A entrada desses novos agentes na 

comunidade foi assim relatada pelo presidente da associação local: 

 

A gente conheceu a técnica, mas não tinha recursos financeiro pra 
fazer o negócio... ficamos naquela luta esperando que alguém desse 
uma luz pra gente... as ONGs  você sabe, tem que elaborar os planos 
pra levar pra lá pra primeiro ser aprovado, pra vim recursos... mas 
nada saía. A EMEPA foi quem ouviu o clamor da gente, deu as 
máquinas... fez o prédio... ai lá veio o PATAC ficar já enciumado 
comigo, achando que eu tava sendo terceirizado, querendo tirar as 
atenção deles da comunidade. Eu disse não, o contrário, eu tô tentando 
buscar mais pra gente fortalecer a comunidade (I.T., entrevista, 
novembro de 2007). 

 

A falta de participação de ONGs em determinadas ações implementadas em 

Lajedo de Timbaúba não se restringiu ao beneficiamento de frutas. Percebemos  não só 

a falta de participação nas ações por parte do SERTA, como também a falta de 

conhecimento da mesma em relação a essas ações. Há, pois, um isolamento da proposta 

educacional do SERTA, a PEADS (Proposta Educacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável), em relação às ações praticadas na comunidade. É como 

se essa ONG agisse alheiamente a essas ações, sem dessas ter conhecimento. Mesmo 

alegando não ser uma proposta pronta, percebemos, no entanto, uma metodologia 
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fechada (a professora segue o manual – o modelo das atividades já vem pronto). Na 

atividade de pesquisa, por exemplo, as perguntas vêm preparadas e são as mesmas 

perguntas para todos os anos, o que deixa a escola alheia às ações que as outras ONGs 

implementam na comunidade. Vejamos o relato da professora: 

 

Por exemplo, essa história do projeto de caprinocultura, se eu não 
tivesse ido com os meninos, se eu tivesse mandado esses alunos fazer 
a pesquisa sozinhos, a escola não tava tomando conhecimento desse 
assunto que entraram com... o projeto entrou com noventa e seis 
animais entre caprino e ovino, eles jamais iam trazer essa informação 
para a escola se eu não tivesse acompanhado. Eles têm hoje 
aproximadamente 246 criações, foi o número que eles me forneceram 
na última reunião. E é porque o projeto de caprinocultura é do projeto 
Dom Helder também, assim como a PEADS, imagina se não fosse? 
(S.B.S., professora. Entrevista, novembro de 2007). 

 

Percebemos, portanto, um afastamento da PEADS tanto em relação às ações 

implementadas na comunidade, o que a afasta da comunidade também, quanto em 

relação às próprias ONGs que implementam tais ações. 

Voltando a tratar de como se relacionam os saberes locais com os saberes 

externos, a construção de barragens subterrâneas em Lajedo de Timbaúba representou, 

realmente, a implementação de uma experiência totalmente nova trazida pelo PATAC. 

Logo, o confronto com essa nova prática tecnológica provocou reações de dúvidas e 

incertezas, uma vez que se apresentava como uma grande novidade: 

 

Eles vieram ensinar muita coisa nova como as barragem subterrânea. 
Ninguém acreditava que aquilo dava certo. Aí  começaram a mostrar a 
nova técnica pra gente. O problema de não dar certo é o problema do 
solo, porque são diferentes dos outros, mas a barragem só não dá o 
que não plantar....a minha por ser mais fraca que as outras, eu sempre 
planto de tudo, e tenho o ano todo. Eu mesmo no começo não 
acreditei porque eu não entendi, só acreditei quando vi a primeira. 
(L.M.A., entrevista, novembro de 2007). 

 

Percebemos, no relato, que a não aceitação inicial das barragens 

subterrâneas por parte dos agricultores se deveu, em parte, ao fato de ser um 

conhecimento novo, uma prática nova e, portanto, causar estranheza – o ato de ver  a 

prática em ação ou o resultado da prática é o elemento fundamental para a aceitação ou 

não de um novo saber. Por outro lado, talvez a não aceitação inicial das barragens se 

deveu à falta de entendimento por parte dos agricultores, ocasionada pela pouca clareza 

na exposição do projeto por parte do PATAC.  
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 Eu não acreditava porque nunca tinha visto e a história era muito 
difícil, quando eles explicaram a gente não acreditava porque achava 
muito difícil. Ví a primeira aqui mesmo. Pra quem quer cuidar de 
pequenas coisas é melhor do que o roçado ser grande e o ano ser ruim 
de inverno, você tem muita coisa pra sobreviver... se a pessoa for novo 
e começar isso agora, vai embora [se referindo à pessoa progredir]. Saí 
daqui com 26 anos voltei com 50 e achei água em cima da terra, onde 
a gente vivia se acabando sem ter água, não é? Sem saber que tinha e 
daí pra frente tem muito poço, muita água e muita gente melhorando, 
as coisas mudando e melhorando, agora pra quem não quer trabalhar, 
as coisas é difícil (L.M.A., entrevista, novembro de 2007). 

 

Notamos nesse relato o receio dos agricultores de se apropriarem de novos 

conhecimentos ou de novas práticas. Tal fato dificulta a interação imediata desses 

agricultores com os novos saberes. Assim, a relação é  construída num processo gradual 

em que as orientações técnicas vão sendo observadas e testadas em seu processo 

produtivo. Para um agricultor entrevistado, o instrumento principal que lhe permite esse 

confronto permanente é a sua experiência: 

 

As ONG trouxe as nova tecnologia que a comunidade pudesse 
desenvolver. É somente aprender a nova tecnologia. Tudo isso a gente 
já ta sabendo...eles traz a ideia e a gente é quem coisa. Porque é 
assim... eles traz o conhecimento deles mais através daqui, dos 
conhecimento daqui, eles aprendem também. A gente tem a 
experiência, eles  não têm a prática que nós tem é só o estudo, e nós 
estamos dentro do plantio, tá vendo [sabendo] como faz (L.G.S., 
entrevista, novembro de 2007). 

 

A condição de uma determinada prática tecnológica para obter sucesso na 

unidade de produção é resultante, pois, da interação de condições objetivas e subjetivas 

desses agricultores, tais como a forma como a realidade se lhes apresenta; o modo de 

ver ou explicar essa realidade; e a experiência posta em movimento entre os 

agricultores. Assim, para os agricultores entrevistados, as práticas tecnológicas estão 

associadas ao fator experiência e inteligência traduzido na capacidade dos mesmos em 

reverter essas práticas em função da manutenção do equilíbrio interno da unidade de 

produção. Nesta perspectiva, a adoção ou não de uma determinada tecnologia é uma 

“questão de raciocínio”. Vejamos este relato:  

 

Porque nós, agricultor analfabeto, a gente sabe que tem área que nós 
pode fazer barragem subterrânea e área que não pode, tem área que 
pode fazer uma coisa e área que não pode. É uma questão de 
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raciocínio, nós entende isso imagina quem estuda? Imagina uma 
pessoa dessa chegar pra gente e dizer que essas coisa é inviável? Que 
pensamento tem uma pessoa dessa? (S.O.L., entrevista, novembro de 
2007). 

 

 

Ou ainda: 

 

Aí eu disse assim: um ano tem 365 dias não é doutor? Só basta o 
agricultor plantar mil pé de macaxeira, qual é a família que come isso 
aqui de uma vez? Ainda vai sobrar pra ele vender e pra ele cevar 
(alimentar) um animal, uma cabra, um porco, uma vaca. Se ele fizer 
dessa maneira ele vai ter condição de sobreviver numa região dessa. 
Mas depende de que doutor? Depende do agricultor usar a cabeça, 
usar da inteligência (I.T., entrevista, novembro de 2007).  

 

 

A experiência é apontada, portanto, como uma importante estratégia, dentre 

as várias, que os agricultores têm encontrado para assegurar a manutenção e 

sobrevivência em suas unidades de produção. Pois, ao mesmo tempo que a experiência 

é incorporada nas práticas cotidianas dos agricultores, o sentido das práticas 

tecnológicas é modificado.  

O significado das práticas tecnológicas, aplicadas em cada unidade de 

produção familiar, e o maior ou menor dispêndio de trabalho dos agricultores estão 

diretamente relacionados à satisfação das suas necessidades. Isso significa situar tais 

necessidades em termos de condições de trabalho e a capacidade de apropriação de bens 

materiais e culturais requeridos por todos os membros do grupo familiar. 

Sob esta perspectiva, percebemos que o agricultor, a partir de sua base 

sócio-material, adota esta ou aquela prática tecnológica, de acordo com os seus 

interesses estratégicos para sua autorreprodução. Assim, essa base sócio-material vai 

influenciar, do ponto de vista do usuário de determinada prática tecnológica, escolhas 

que lhes deem proveito e que lhe assegurem reproduzir e/ou reforçar um sistema e um 

significado, a partir de opções selecionadas sobre outras. Foi o que aconteceu quando o 

PRACASA tentou implementar a técnica da “coberta morta”28:  

 

Pra fazer coberta morta, a gente precisa de matéria orgânica, dos 
restos do roçado, só que esses restos a gente usa pros animais, se a 

                                                           
28 Tipo de adubo orgânico feito através da compostagem de restos de vegetação. O uso dessa técnica 
possibilita a preservação da umidade do solo através de cobrir o solo com essa “coberta morta”:  
compostagem. 
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gente bota no solo não dá de comer aos animais. Os restos do roçado, 
o que sobra do roçado, a palha do milho, do feijão, o mato que nasce é 
o que a gente dá pros animais comer. Não dava pra fazer a coberta 
senão, não ficava o que os bicho comer e os bicho morria tudo de 
fome (G.C.S., entrevista, novembro de 2007). 

 

 

Há, portanto, nos diferentes relatos, uma preocupação explícita com a terra, 

como meio de produção insubstituível e com a adoção de práticas tecnológicas mais 

significativas para a manutenção do equilíbrio interno dos fatores de produção da 

unidade familiar – a demanda de maior ou menor dispêndio de mão-de-obra, os custos 

decorrentes da aplicação de uma determinada prática tecnológica e os riscos/garantias 

que possam oferecer à manutenção da terra e à reprodução do grupo familiar. A 

conservação dessas inclui-se entre as estratégias de sobrevivência mais apontadas pelos 

nossos entrevistados. Vamos observar, por exemplo, práticas tecnológicas cujo 

significado está voltado para assegurar o bom desempenho e a preservação da terra e, 

consequentemente, a reprodução da unidade de produção. 

 

Apesar de toda deficiência da agricultura essas técnica é mais 
compensativa... na questão do adubo, do estrume, não botar veneno... 
eu acho que tudo que eu boto na minha terra, mesmo que eu não 
produza bem esse ano, naquela mesma terra eu vou plantar feijão sem 
botar uma gota de estrume mais, de forma que eu acho que a 
utilização de tecnologia avança a produção, contribui para que a gente 
produza mais (A.G.M., entrevista, novembro de 2007). 

 

 

Mesmo para aqueles produtores que não incorporam novas práticas 

tecnológicas às suas unidades de produção, a definição de tecnologia nos é dada a partir 

das condições e das práticas cotidianas dos seus processos produtivos. Para um 

agricultor entrevistado, tecnologia vem a ser os cuidados necessários para o bom 

desempenho do trabalho na unidade de produção. Eis o relato: 

 

 

Técnica é um serviço bem feito... é tratar do roçado, ser bem cuidado, 
porque um roçado bem tratado, se você não zelar, não tem nada não, 
tem que tá dentro dele. É como quem tem um cavalo, ele tem que ser 
escravo do cavalo, porque senão, não dá pra ele andar montado... 
(M.J.S., entrevista, novembro de 2007). 
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Seja qual for a concepção de prática tecnológica, é importante ressaltar que, 

para os agricultores de Lajedo de Timbaúba, todas essas práticas implementadas na 

comunidade somente se concretizam devido à participação desses agricultores num 

processo de aprendizado mútuo com os técnicos: 

 

Porque é assim... eles quando vêem, eu acho que tanto ensinam quanto 
aprendem, né? Porque se eles traz os conhecimentos deles mais 
através daqui, dos conhecimento daqui eles aprendem também, eu 
acho que é por igual, eles ensinam e aprendem. Mas se nós aqui não 
tiver de dentro, participando, todo mundo aprendendo e participando 
junto, as coisa não dá certo, não funciona  (L.M.S., entrevista, 
novembro de 2007). 

 

 

A importância atribuída pelos agricultores à participação passa, então, a ser 

um dos elementos centrais da consolidação das estratégias tecnológicas que são 

construídas no cotidiano do seu fazer e o que empresta maior significado para qualquer 

prática tecnológica se concretizar. Em seguida, a relação valorativa entre o que é 

positivo ou negativo para eles, como fundamento para a reprodução no campo, é um dos 

fatores determinantes do processo seletivo dessas práticas e motivador de buscas de 

estratégias de superação das limitações enfrentadas pela unidade de produção. Vejamos 

o relato: 

 

Eles trazem a ideia e a gente é quem coisa (pratica). Pronto, a gente 
trabalha com o beneficiamento de fruta, ele levou a gente pra uma 
viagem de intercâmbio, aí aprende e aí a gente é quem enfrenta. A 
agricultura que a gente faz, eles vêm e leva pros outros. A gente vai 
buscar experiência num canto, traz pros outros. Por exemplo, vêm 
outros grupos aprender o benefício de fruta com a gente. Eles traz 
melhoramento por exemplo, a gente trabalha com canteiro  de um 
jeito, eles traz mais facilidade, melhoramento.” (M.J.S., entrevista, 
novembro de 2007). 

 

 

E ainda: 

 

Aqui era um lugar o povo muito atrasado, a gente veio aprender tudo 
com os técnicos, se não fosse eles aqui não tinha nada. Era do mesmo 
jeito que era. Foi muito proveitoso eles chegarem aqui e ensinar muita 
coisa a gente. Mas a gente tem que participar. A gente pra receber uma 
coisa tem que ir visita de intercâmbio primeiro, pra ver como 
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funciona, cobra um pouco daquilo que você deseja. Depois eles vão 
analisar lá em Campina, pra depois saber se você merece receber 
aquilo, não é chegar, vou fazer isso pra fulano, faço isso, faço aquilo 
não. Primeiro analisa,  as pessoas mais interessadas, as pessoas que 
têm tempo pra fazer aquilo, as pessoas que dá pra fazer aquilo, as 
pessoas que participa, pra puder chegar. Tem muita gente que não 
participa de nada, eu acho que é porque não quer trabalhar... eu acho 
assim (A.G.A., entrevista, novembro de 2008).  

 

 

A rejeição a alguma determinada prática tecnológica, no entanto, não 

significa rejeição absoluta a estas, mas tem indicado que esses agricultores têm adotado 

práticas seletivas em relação ao tempo e ao dispêndio de trabalho, como aconteceu 

quando o PRACASA orientou os agricultores a colocarem estrume, não só na palma, 

mas, também, na plantação de milho. Os agricultores alegaram “não ter tempo para um 

serviço tão demorado e tão trabalhoso”: 

 

Eles (os técnicos) queriam que a gente botasse estrume no roçado 
todinho, mas quem tem tempo pra isso? Ia levar o tempo todo só 
botando estrume. E as outras coisas pra fazer? E o trabalho que ia dar? 
Já pensou na trabalheira? Botar estrume em cada pé de milho, num 
roçado desse tamanho? Ninguém tem tempo pra isso não! (A.G. M., 
entrevista, novembro de 2008). 

 

Há, portanto, nos vários relatos, variadas estratégias cotidianas de 

apropriação/interação/recriação/rejeição de saberes adotadas pelos agricultores de 

Lajedo de Timbaúba. Essa constatação nos remete à concepção  freireana de que não é 

possível ensinar técnicas sem problematizar toda a estrutura em que estas serão 

aplicadas. A tarefa dos técnicos seria, na visão de Freire (2006), uma ação educadora de 

desafiar cada vez mais os agricultores no sentido de realizarem uma análise crítica da 

sua realidade.  

Paulo Freire propõe buscar essa compreensão através do que chama de 

“codificação” pedagógica (que representa uma determinada situação existencial – o 

problema das secas, por exemplo), extrapolando conhecimentos anteriores que se 

constituem a partir das experiências cotidianas dos sujeitos e construindo novos 

conhecimentos. “Assim é que vemos o trabalho do agrônomo-educador. Trabalho no 

qual deve buscar, em diálogo com os camponeses, conhecer a realidade, para com eles, 

melhor transformá-la”. (FREIRE, 2006, p. 85). 
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4.3- Agricultores e Técnicos: os confrontos, as resistências, as tensões e os conflitos de 

uma relação. 

 

As diferentes táticas29 adotadas pelos agricultores de Lajedo de Timbaúba, 

ao se constituírem como práticas cotidianas de apropriação/interação/recriação de 

saberes, constituem-se em maneiras de afirmação dos saberes internos que orientam 

suas práticas tecnológicas e o modo do seu fazer. Essa constatação nos remete à 

necessidade de discernir, dentro dessas práticas cotidianas de afirmação de saberes, a 

possibilidade de um movimento de microrresistências, de inversão/rejeição/modificação 

pelos agricultores em relação aos saberes externos. 

Os  aspectos das táticas de afirmação de saberes são postos sob uma relação 

de tensão e conflito à medida que estão ligados direta ou indiretamente a saberes 

externos, de natureza complexa, a que o agricultor esta subordinado. A geração, difusão 

e uso das práticas tecnológicas implementadas pelas ONGs se constituem, pois, num 

campo de conflitos e de forças onde se engendram as contradições e as resistências dos 

agricultores.  

Nesse sentido, Michel de Certeau (2008), analisando o papel das práticas 

cotidianas das pessoas comuns (ordinárias), na organização do tecido social, discerne 

um movimento de microrresistências, de inversão e subversão pelos mais fracos em 

relação aos saberes difundidos e impostos pelas elites produtoras de linguagem. 

Aqueles, segundo Certeau, parecendo submetidos a saberes que lhes são impostos, 

“metaforizam a ordem dominante”, subvertem a situação: a uma produção racionalizada 

corresponde outra produção qualificada de consumo. Esta é astuciosa nas maneiras de 

empregar os saberes impostos por aquela (CERTEAU, 2008). 

Baseados nesta concepção, acreditamos que, para os agricultores de Lajedo 

de Timbaúba,  a lógica do modo de viver e conceber o espaço rural como lócus de sua 

reprodução vai confrontar-se com a lógica das ONGs  que se reproduzem fora dos 

espaços organizados e estruturados das unidades de produção. Entretanto, nesse 

                                                           
29 Segundo Michel de Certeau táticas são as práticas cotidianas, uma grande parte das maneiras de fazer. 
A tática é determinada pela ausência de poder, assim como a estratégia é organizada pelo postulado de 
um poder. As  estratégias (utilizadas neste trabalho em referência às Propostas de Sustentabilidade) “são 
ações que, graças ao postulado de um lugar de poder, elaboram lugares teóricos”. CERTEAU, M. A 
Invenção do Cotidiano, artes de fazer, 2008. 
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confronto, os agricultores têm adotado táticas de resistências em relação às lógicas 

externas: 

Nós tem um conhecimento... a gente sabe... e se coloca numa posição 
nas ações que não seja inviável,  porque se tiver modelo de um tipo a 
gente aqui pode transformar ele num modelo que o agricultor entende 
e eles é obrigado a entender que é a opinião dos agricultores e não dos 
técnicos. Nós não aceita do jeito que eles traz não. Nós se transforma, 
nós é que fazemos o conhecimento com as ações que nós tem recebido 
na comunidade; nós fazemos as ações do modo que nós pensa que tá 
certo. Não é dizer você vai ter que fazer isso desse jeito e nós ter que 
fazer (L.M.A., entrevista, abril de 2008). 

 

 

Podemos inferir, pois, que as táticas dos agricultores de afirmação de 

saberes são práticas cotidianas de resistências, negação ou adesão às práticas 

tecnológicas difundidas pelos técnicos das ONGs. Há, portanto, um modo peculiar de 

troca e/ou confronto dos agricultores com os técnicos e outros agentes com os quais se 

relacionam nas referidas políticas. Para uns, o modo de se relacionar com os técnicos é 

através da dissimulação e do silêncio, como uma forma de não se expor ao técnico e 

manter, ao mesmo tempo, uma boa relação com ele, como podemos atestar em um 

relato:  

Ele [o técnico] chega e me dá uma explicação, eu escuto, não digo que 
tá errado... Fico calado escutando, não vou dizer que ta errado não. Ele 
chegou deu explicação de muita coisa a gente... pra fazer o plantio, 
você planta assim, você planta assado... eu disse ta certo doutor. Eu 
vou dizer que ele ta errado? Eu posso dizer? Ele é formado... que é 
isso? [risos] (S.M.A., entrevista, abril de 2008). 

 

Noutro relato, percebemos que, no caso da interação com técnicos, a relação 

é construída num processo gradual em que as orientações técnicas vão sendo observadas 

e testadas em seu processo produtivo. Para os agricultores entrevistados, o instrumento 

principal que lhe permite esse confronto permanente é a sua “experiência”:  

 

Nós recebe a dica todinha. É uma dica boa, mais a gente não vai de 
uma vez não, vai devagarzinho, se a gente ver que a dica dá certo...  a 
gente sabe por que tem mais experiência que ele. Se vê que a dica é 
certa, ai a gente vai devagarzinho e depois solta aqui, ali... nós tem 
que ir atestando. Porque eles não tem a prática que nós temos, né?A 
prática deles é só do estudo, mas a gente tem a experiência. (M.J.S., 
entrevista, abril de 2008). 

  

Assim, os agricultores reafirmam a importância do termo inteligência como 

uma capacidade estratégica de recriação de práticas. A tática de diversificação de 
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culturas, por exemplo, tem se afirmado como uma prática econômica bem como uma 

alternativa concreta às adversidades enfrentadas pelos agricultores. Ao mesmo tempo 

ela é simbolicamente assumida pelos que a praticam como uma prática cultural de 

afirmação de experiência e inteligência.  

 

Se não tiver inteligência pra plantar, se você teimar em plantar uma 
coisa só, tá morto... Aí, quem não usa a inteligência e se envolve só 
com milho e feijão, tem prejuízo, não procura associar a outra coisa... 
maxixe, jerimum, melancia, batata doce...  Se for um plantio só, tá 
morto. (A.B.M., entrevista, abril de 2008). 

 

 

De qualquer modo, a prática desses agricultores os tem colocado numa 

relação de enfrentamento com os técnicos. O julgamento de valor que os primeiros 

assumem sobre uma prática tecnológica e suas escolhas correspondentes são 

implementadas a partir de suas experiências e as vantagens oferecidas frente às 

necessidades de suas unidades. Isso significa considerarmos os aspectos racionais que 

cada prática traz em sua própria constituição, devendo adequar-se à lógica interna das 

unidades de produção, caso contrário, ela será considerada em sua exterioridade e 

consequentemente, rejeitada por sua inadequação ao processo produtivo imediato do 

produtor.  

Ao ajuizar se tal ou qual prática tecnológica é pertinente ao seu fazer, os 

pequenos produtores se posicionam diante de processos externos à unidade familiar, 

buscando redimensioná-los em seu favor. Não sem incertezas e ambiguidades, mas com 

cuidado em relação a um mundo que, se não lhe é estranho de todo e privilegia uma 

lógica que não é a sua, também acena com possibilidades de resolução de dilema para 

os quais não tem resposta imediata. 

Nessas relações de confronto e tensão entre as duas práticas tecnológicas, os 

agricultores considerados não negam a importância do papel do técnico como mediação 

externa, expressando muitas vezes que o que eles ensinam tá tudo certo... no entanto, 

destaca uma certa desconfiança, quando expressa-se com cuidado e reticências com 

expressões do tipo: eu acho... às vezes... me perdoe a ausência deles... Mesmo 

considerando corretas as orientações técnicas, um agricultor entrevistado só incorpora 

aquelas que julga adequadas às suas condições, conforme relatou: 
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Eles [os técnicos] é muito instruído, eles sabe explicar a quem não 
sabe... a mim mesmo eles ensinaram pouco, muito do que eles 
ensinaram eu já sabia. Mas a gente questiona... não é chegar vai fazer 
assim, vai fazer assado... a gente  usa uma parte e outra não. A que eu 
me agradar (achar vantajosa) eu uso e a que não me agradar, eu não 
uso... eu faço assim. (E.S.R., entrevista, abril de 2008). 

 

 

O sentido dessa desconfiança traduz-se nas incontáveis vezes que uma 

determinada orientação técnica recebida não é levada em conta pelos agricultores por 

não trazer consigo aspectos que possam ser considerados como adequados ao equilíbrio 

dos fatores internos à unidade de produção (demanda de maior ou menor dispêndio de 

tempo ou de trabalho; os custos, os riscos/garantias de uma prática tecnológica, etc.); 

neste ponto, ela é considerada sem fundamento, exagerada e sem futuro.  

Lembremos de quando o PRACASA orientou os agricultores a colocarem 

estrume em todo o roçado. Nessa ocasião, muitos agricultores alegaram “não ter tempo 

para um serviço tão demorado e tão trabalhoso”, o que modificaria a rotina de trabalho. 

Um dos agricultores entrevistados afirmou: “Fiz não... você vê que nenhum agricultor 

aceitou um negócio daquele... [risos]. Tem troço que a gente vê que não tem 

fundamento... eu acho sem futuro...”  (A.G.M., entrevista, abril de 2008). 

Outro exemplo citado por vários de nossos entrevistados sobre essa questão 

referiu-se à proposta de construção de barragem subterrânea. Tais procedimentos 

tecnológicos foram enfrentados por alguns de nossos entrevistados numa relação de 

confronto direto com os técnicos. A orientação técnica foi considerada também como 

sem fundamento, pois que, como o que interessava aos agricultores era fazer o máximo 

de economia, a proposta da barragem subterrânea se apresentava como uma construção 

exagerada, cara e muito trabalhosa.  

 

A  construção de barragem subterrânea por exemplo, quando a gente 
viu, a gente só fazia ela se fosse num sistema de economia, economia 
o máximo possível. Então eles (os técnicos), como já tinham visão de 
muitos setores, que a barragem é feita por aterramento, outro por lona, 
outro por sacos de areia para a proteção. Fazendo aterramento, outro 
era feita por lajota feito de calçamento pra água passar por cima. Mas 
aqui na região da gente, que é diferenciado por conta dos solos, os 
riachos são mais profundos, quando o impacto das chuvas é muito 
forte, elas vai ter um confronto na frente se tiver um esbarramento e 
aquele confronto consegue cavar uma valeta profunda virando uma 
cachoeira, no lugar de melhorar, tora. Então o que nós mudemos... o 
nível de sangrador, a gente já tinha visto que aqui não dava pra fazer 
do jeito que tavam explicando, que eles não gostaram no começo, 
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mais depois voltaram, entenderam e hoje eles apóia (I.T., entrevista, 
abril de 2008).  

 

 

Nesse enfrentamento, o que pareceu entrar em confronto foram a lógica da 

proposta de construção e o modo como essa proposta foi veiculada ao processo de 

trabalho cotidiano desses agricultores. Na lógica dos agricultores, a proposta não 

condizia com a realidade local. A resistência se apresentou, portanto, tanto em relação 

ao projeto quanto em relação à localização e aos custos da construção. O modo mais 

eficaz dos agricultores de Lajedo de Timbaúba fazer valer seus conhecimentos e 

experiências acumulados tem sido, pois, pelo desafio explícito entre eles e os técnicos 

das ONGs, como podemos observar no relato acima. 

Noutro exemplo, observamos que nesse processo de confronto entre 

agricultores e técnicos, o elemento vantagem traduziu-se pelas variáveis tempo gasto 

versus tempo disponível. Para muitos dos agricultores entrevistados, a sua prática 

tecnológica os faz ganhar tempo, além de avançar o trabalho com os meios disponíveis 

da unidade de produção, constituindo-se nisto sua resistência de não assumir riscos ao 

desequilíbrio interno de sua unidade. Vejamos o relato: 

 

 

Eles [os técnicos] quer que a gente faça, é bom demais. Eu  não vou 
dizer que não é. Mas deve obedecer de acordo com o camarada possa 
obedecer. A  técnica deles de botar estrume em toda plantação... eu 
vou gastar muito tempo. Aí o sol bate e eu não vou poder mais plantar, 
já passou o prazo. Minha técnica tem mais vantagem pra mim por 
isso, porque adianta na plantação. A técnica deles não tem essa 
vantagem, dá muito trabalho e gasta muito tempo, demora mais. 
Imagina você sair butando estrume em cada pé de milho dentro de 
quatro, cinco hectare? Tem vantagem não (J.F.G., entrevista, abril de 
2008). 

 

 

Nesse caso, percebemos que as práticas tecnológicas são elementos 

fundamentais para se inferir, na prática, o sentido do equilíbrio interno30 e a noção do 

que possa vir a ser vantagem para cada unidade de produção. Se a incorporação de uma 

                                                           
30 O “equilíbrio interno” de uma unidade de produção diz respeito: à demanda de maior ou menor 
dispêndio de mão de obra; aos custos decorrentes da aplicação de uma prática tecnológica; aos riscos/ às 
garantias que possam oferecer à manutenção da terra e à reprodução do grupo familiar. 
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nova tecnologia exigir maior demanda de trabalho ou que possa vir alterar a composição 

e equilíbrio interno da organização do seu processo produtivo, ela será racionalizada 

segundo essa lógica interna.  

São, portanto, esses aspectos considerados exagerados de uma prática 

tecnológica que passam a ser rejeitados pelo pequeno produtor, embora, nessa mesma 

relação, outros aspectos possam ser legitimados. Neste último caso, observamos que são 

incorporados quando apresentam vantagens aos seus processos produtivos, como a 

adubação orgânica e outras orientações ligadas à preservação do solo. Tal procedimento 

não constitui nenhum paradoxo, mas sim um processo seletivo de tecnologias, tal como 

aconteceu com o canteiro econômico, já citado anteriormente. Retomemos o relato: 

 

 

Quando eles [os técnicos] vêm ensinar alguma coisa vêm aprender 
outras também. O canteiro econômico, por exemplo, você muda 
porque eles ensinam a fazer de uma maneira mais difícil tendo 
maneira mais fácil de você fazer. Eles pedem que você peneire o 
estrume e não precisa disso. Você pode usar junto com o barro sem 
peneirar. Mas eles acham que deve ser peneirado. Ai quando eles vem 
dizer vocês fizeram assim? Não fiz assim. E tá dando certo? Se não 
der certo o culpado é a gente. Vai dizer que o culpado é ele? Diz que é 
a gente mesmo. Ele não vai dizer que o culpado é ele. (A.M.A., 
entrevista, abril de 2008). 

 

 

Outro aspecto do desafio explícito entre agricultores e técnicos que pudemos 

observar em Lajedo de Timbaúba foi no caso do beneficiamento de frutas. Neste caso, 

não houve rejeição ou transformação de uma técnica nem um processo seletivo de 

tecnologias. Mas o fato de que a tática, para conseguir melhorias para a comunidade, 

através de outros órgãos, se confrontou com a exclusividade requerida pelo PATAC:  

 

Eles [os agentes do PATAC] não gostaram da gente ir atrás dessas 
coisas não. Acharam que a gente tava sendo terceirizado. Querendo 
tirar as atenção que eles tinham na  comunidade pra dá a outro. E ficou 
nesse chove não molha. Mas deixemos claro que nós tem parte pra 
todo mundo e quem vem ajudar tem espaço. E comecei a dar umas 
injeção; vocês foram por aqui mais foram por aqui também. Nós deve 
a vocês isso, mas vocês também devem a nós isso aqui também. 
Porque, por conta da gente, foi a ligação do Nordeste inteiro até o vale 
do Jequitinhonha. Saímos espalhando experiência pro Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Bahia, Pernambuco... Por conta disso, eles ficaram 
naquilo achando que a gente tava querendo tirar as atenções, né? E até 
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hoje eu ainda sinto em pessoas, não neles todos, mas em algumas 
pessoas aquele ponto de vista (I.T., entrevista, novembro de 2008). 

 

 

Pelo relato, podemos perceber que os agricultores de Lajedo de Timbaúba 

não estão limitados a projetos exclusivos de determinadas ONGs ou a propostas de 

desenvolvimento direcionadas exclusivamente para um local. O que facilita, aos 

agricultores, a busca de saberes em outras regiões e lhes permite cobrar das ONGs o 

reconhecimento da troca de saberes entre eles e os técnicos. Assim, a lógica fechada das 

alternativas tecnológicas foi revisada, pois ruiu frente às resistências encontradas no 

próprio campo quando posta em relação com os supostos beneficiários. 

Portanto, podemos concluir que as práticas cotidianas dos agricultores, 

observadas na comunidade de Lajedo de Timbaúba, indicam variadas formas de 

resistência que os agricultores têm adotado para assegurar não só a sobrevivência,  mas 

também a manutenção e o modo de organização da agricultura familiar nas unidades de 

produção.  

Essa constatação nos remete à concepção  certeauniana de que as pessoas 

comuns (ordinárias) fazem dos saberes ou das ações que lhes são impostas outra coisa 

que não aquela que quem apresenta julga obter. Elas subvertem, não as rejeitam 

diretamente ou modificam-nas, mas impõem sua maneira de usá-las para fins e em 

função de referências estranhas ao sistema do qual não podem fugir. A esse poder 

escapam sem deixá-lo (JOSGRILBERG, 2005).  

Finalizando o trato das resistências dos agricultores de Lajedo de Timbaúba 

a determinadas práticas tecnológicas, analisamos, a seguir,  as práticas cotidianas desses 

agricultores a partir dos significados atribuídos àquelas práticas como modos de sentir, 

pensar e agir próprios do seu fazer. Nesta perspectiva, as práticas cotidianas são 

analisadas como organicamente vinculadas ao imaginário local e mediante a produção 

simbólica que expressa concretamente a vivência dos agricultores, cujas táticas tornam 

possíveis a atribuição de significados às praticas tecnológicas desenvolvidas na 

comunidade, adotadas no processo de produção organizado sob a perspectiva de 

sustentabilidade rural. 
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4.4- O Imaginário Local e a Noção de Desenvolvimento Sustentável. 

  

Para compreender como ocorre a relação de saberes em um meio rural em 

experiências de construção de sustentabilidade, faz-se necessário perceber não só como 

se estabelece essa interação de saberes, mas também observá-la  como especificada pela 

intervenção das significações imaginárias que fazem com que os agricultores s existam 

como tais. Isso, porque, de acordo com Castoriadis (1982), as significações imaginárias,  

fazem com que os sujeitos existam como sujeitos e como esses sujeitos. Ou ainda: 

 

As significações não são, evidentemente, o que os indivíduos se 
representam consciente ou inconscientemente, ou aquilo que eles 
pensam. Elas são aquilo, mediante e a partir do que os indivíduos são 
formados como indivíduos sociais, podendo participar do fazer e do 
representar/dizer social, podendo representar, agir e pensar de maneira 
compatível, coerente, convergente mesmo se ela é conflitual (o 
conflito ainda pressupõe um numero infinito de coisas “comuns” ou 
“participáveis”)  (CASTORIADIS, 1982, p. 411). 

 

Esta concepção nos permite fazer uma analogia ao fato de que os 

agricultores de Lajedo de Timbaúba, como indivíduos formados mediante e a partir das 

significações, valem-se destas para a efetivação das suas práticas cotidianas. Trata-se de 

desenvolverem suas atividades cotidianas no plano de suas subjetividades mediante 

processos simbolizadores, representando os aspectos envolvidos nas suas ações e 

relações com o meio e com os outros, o que os fazem agir e pensar de maneira 

convergente com a realidade na qual estão inseridos.  

A produção do conhecimento nesta realidade ocorre, portanto, a partir das 

condições objetivas e subjetivas desses agricultores. À medida que se relacionam com 

outros saberes, criam estratégias de afirmação do seu modo de viver e fazer, traduzidos 

na experiência que cada um traz consigo e a partir da realidade que se apresenta. Assim, 

ao se apropriarem de novos conhecimentos, ao mesmo tempo que incorporam esses 

saberes ao cotidiano do seu fazer, dão outro sentido aos mesmos e ao que estes 

representam. 

 

Aqui as coisa era muito difícil...mas depois eles [os técnicos] 
chegaram com muita novidade, tecnologias, as cisternas, as 
barragem... sempre é uns cara bacana, que orienta você. Mas, sendo da 
minha parte, eu não vou negar, eu pouco obedeço à orientação deles. 
Porque acho que o jeito que eu faço é mais garantido. Não é que eu 
quero ser mais sabido do que eles não. Pela técnica que eu tenho, eu 
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sei se a minha é mais vantajosa, se a dele é mais dispendiosa do que a 
minha... E aí a gente não pode obedecer às deles. Só obedeço se a 
técnica deles for mais fácil e adiantar mais o plantio, senão tem mais 
serviço pra mim (A. M. A., entrevista, agosto de 2008). 

 

São os conteúdos simbólicos apreendidos no processo da socialização, tal 

como se dá com as significações dos saberes. Estes não ocorrem, todavia, de forma 

pura, exclusivamente na ótica das gerações precedentes sobre as seguintes. O  

saudosismo transfigurador  se manifesta, é claro, sobretudo nos mais velhos, que ainda 

tiveram contato com a vida tradicional e podem compará-la com o presente; mas ocorre 

também nos mais jovens, em parte por influência daqueles. Consiste em comparar as 

atuais condições de vida com as antigas; as modernas relações humanas com as do 

passado: 

Muitos dos entrevistados vão unir o saber cotidiano de experiências 

vivenciadas intensamente a uma compreensão da vida e do mundo que transcende as 

determinações imediatas. A figura presente do imaginário narra no positivo uma 

ausência que se busca em imagem: “na medida em que os objetos que povoam o 

imaginário fixam a topografia daquilo que não mais se faz, podemos nos perguntar se, 

reciprocamente, aquilo que mais vemos não define hoje aquilo que mais falta”. 

(CASTORIADIS, 1982, p. 43) 

 

Aqui era muito difícil a vida, muito atrasado. Hoje tá muito diferente. 
Tudo fácil. Porque no tempo que meu pai era vivo, nós trabalhava 
muito mais ele, fazia tudo em roçado, mulher e homem. Nós 
trabalhava que nem bicho, mais trabalhava tudo satisfeito, com gosto, 
porque a gente era obediente a papai. Ele era o chefe daqui de Lajedo 
de Timbaúba, tudo que se fazia só se fazia combinado com ele. O que 
ele dissesse tava dito, a palavra dele era uma só.[...] Aqui só tinha 
quatro casas, não tinha quase nada feito. Hoje tem tudo. Hoje em dia é 
isso aí...  É tudo fácil. De  primeiro [antigamente] aqueles lajedo era 
tudo cheio de espinho, de muita coisa [se referindo à vegetação 
nativa], hoje em dia acabaram tudo, é a vaidade [desenvolvimento?], 
né? (R.G., entrevista, agosto de 2008). 

 

 

Esta valorização do passado é constante nas falas dos mais idosos. A cada 

conversa sobre as mudanças ocorridas na comunidade surge uma referência a ele. Os 

agricultores sabem que essa é uma imagem ideal e, na verdade, havia mais miséria e 

fome. Sabem, por outro lado, que não havia recursos como agora. No entanto, é a 

maneira desses agricultores de criar uma idade de ouro para o tempo onde funcionavam 
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normalmente os valores considerados como fundamentais da sua cultura: união familiar, 

respeito e obediência aos mais velhos. 

Todas as vezes que esses agricultores se encontram em presença de novos 

valores, propostos ao seu comportamento e à sua concepção do mundo, os valores 

tradicionais aparecem como preservação ou redefinição de comportamentos 

tradicionais, que asseguram ao grupo condições de existência e permitem aos seus 

membros definir uma atitude, em face da atual situação de mudança. Estes fatores de 

preservação permitem resistir ao impacto da mudança e atenuar os seus efeitos 

desorganizadores.  

 

Para as coisas funcionar é preciso todo mundo [a família] tá de dentro. 
Funcionar unido, como de primeiro [antigamente].  Eu sei porque 
tenho mais experiência. De primeiro a gente fazia de um tudo no 
roçado, tanto os homem como as mulheres. Hoje em dia eu acho que 
tem que ser assim, trabalhar todo mundo, funcionar tudo unido. 
Porque é muita coisa pra se fazer no roçado, pra usar essas tecnologias 
que eles (os técnicos) ensinam e tudo. Tudo isso só funciona com todo 
mundo unido, senão não tem o de comer. (J.G.M., entrevista, agosto 
de 2008). 

 

 

Assim, a atividade subjetiva desses agricultores se serve dos conhecimentos 

e das experiências para dar significados ao seu fazer e ao seu representar, do mesmo 

modo que se serve da valoração para atribuir às ações implementadas pelas ONGs uma 

qualificação relacionada à satisfação dos seus interesses. O julgamento de valor que 

esses agricultores assumem sobre uma prática tecnológica, por exemplo, é 

implementado a partir de suas experiências de vida. Isso significa considerarmos os 

aspectos simbólicos que cada prática carrega em sua própria constituição como sendo 

constituídos a partir da lógica interna de cada unidade de produção, logo, uma prática 

tecnológica passa a ser rejeitada ou legitimada a partir de elementos simbólicos 

atribuídos pelos agricultores: 

 

Eles [os técnicos] ensinaram a não botar veneno no plantio... mas eles 
também têm que entender que tem hora que não dá pra esperar e a 
gente tem que botar... porque é assim... demora muito esperar as 
plantas que dá às formigas pra elas não ir pro roçado... a gente sabe 
que é ruim pra terra, pode ter qualquer técnica, mas se a terra não for 
boa, não funciona não... mas na precisão, a gente bota. A gente bota 
porque não dá pra esperar, mas quando bota é roçado, não é na 



177 

 

barragem não... eles têm que entender isso. (R.G., entrevista, agosto 
de 2008). 

 

Nesse relato, percebemos que é através do simbolismo dos agricultores que 

o imaginário materializa-se, torna-se palpável, observável: O fato é que, por processos 

descontínuos e sucessivos, constroem-se significações imaginárias que se separam do 

real para voltarem-se sobre ele, tentando encobri-lo e substituí-lo 

(CASTORIADIS,1982, p. 43). Se antes a utilização do veneno possibilitava o 

extermínio imediato das formigas na plantação, agora, mesmo tendo o conhecimento do 

malefício, eles continuarão a fazer uso dessa prática, uma vez que veem  na imagem (o 

simbólico) da sua realidade, a eficácia de tal ato. Mediante a produção simbólica, que 

expressa concretamente sua vivência, os agricultores criam o seu modo de agir e de 

pensar de maneira compatível com a sua realidade. A existência do imaginário torna-se 

possível, pois, pela utilização que este faz do simbólico.  

Assim, o significado de cada prática tecnológica e sua incorporação seletiva 

traduz-se na expectativa de que possa ser vantajosa para o equilíbrio da combinação dos 

fatores de produção da unidade, entre os quais se destacam a garantia da produção e da 

sobrevivência. Essas estratégias se constituem em práticas que orientam o modo de 

organização da agricultura familiar nas unidades de produção estudadas.  A importância 

do trabalho conjunto de toda a família para a garantia da produção e, portanto, da 

sobrevivência na unidade de produção, é assim expressada: 

 

É  uma obrigação que deve ser de todo mundo. Não que a gente 
obrigue. E quando não se quer fazer, a gente tem que mostrar que é 
obrigação deles (os filhos). Quando termina o plantio, então tem muita 
coisa além de cavar a terra. Existe uma limpa de mato, tem outras 
atividades no roçado que também pega o trabalho da gente, que é 
quem deve fazer esse trabalho na diária, no dia a dia. Pra arrancar o 
feijão, carregar o feijão do roçado pra casa e, quando se debulha o 
milho e o feijão, a própria contagem do caroço no terreiro, são essas 
tarefas que é assumida por essas pessoas que ajudam, pela família toda 
que ajuda a gente. A gente vive da união de dentro da família, porque 
tem que manter com aquilo mesmo, é pra comer, é pra vestir, é pra 
calçar, é uma coisa assim. (A.M.A., entrevista, agosto de 2008). 

 

 

Nesse relato, evidencia-se que o trabalho conjunto, de todos os membros da 

família agricultora, vai garantir ao grupo o sustento e o fomento das atividades 

econômicas da unidade durante todo o ano. O significado atribuído pelos agricultores às 
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práticas tecnológicas adotadas no processo de produção, mais do que uma necessidade 

econômica, é percebido como modos de sentir, pensar e agir próprios à sua lógica de 

existência. Tais práticas estão organicamente vinculadas às estratégias de sobrevivência 

e avaliadas segundo critérios que buscam reafirmar os elementos que propiciem a 

manutenção da unidade familiar e as práticas produtivas que lhe dão sustento.  

O significado que os agricultores atribuem a cada prática tecnológica, 

traduzida na expectativa de que possa ser vantajosa para a unidade de produção e com 

que lógica essa prática é incorporada e com que fim, é o elemento principal que media a 

relação entre esses agricultores e os agentes externos, no processo de 

apropriação/recriação/rejeição de saberes. Vão absorver, alterar ou modificar os novos 

conhecimentos a partir da maneira como veem a realidade. O modo de viver e conceber 

seu lócus vai depender, portanto, da forma como essa realidade é percebida, vivida e 

expressada.  

Assim, qualquer prática tecnológica tem significado positivo no cotidiano 

dos agricultores de Lajedo de Timbaúba, quando vem fortalecer a unidade de produção, 

com o papel de fomentadora do equilíbrio da reprodução da agricultura familiar de 

modo a reafirmar esse papel como garantia de sobrevivência dessa produção. As 

práticas tecnológicas assumem, assim, uma simbologia da reprodução que legitima e 

garante a existência efetiva dos agricultores familiares como comunidade biológica, 

econômica e social e que dá significados e conteúdos a todas as práticas inseridas na 

forma de conduzir econômica e culturalmente a unidade familiar de produção, de modo 

que a reprodução da família, no seu sentido amplo, seja definitivamente garantida. 

Isso nos remete ao pensamento de Castoriadis (1982) ao afirmar que não 

poderíamos pensar as significações imaginárias sociais a partir de sua relação com os 

objetos, como seus referentes: “Porque é em e por elas que os ‘objetos’ e portanto 

também a relação de ‘referência’ tornam-se possíveis.” (CASTORIADIS, 1982, p.399). 

O objeto, como referente, é sempre co-constituído pela significação imaginária social 

correspondente. Seguindo essa concepção, dizer que determinados objetos são práticas 

tecnológicas não é dizer alguma coisa sobre esses objetos como tais, mas sobre a 

maneira pela qual os agricultores tratam estes objetos, sobre a maneira de ser destes 

objetos para esses agricultores; é dizer que esses agricultores instituíram  a significação 

práticas tecnológicas como tal.  

Fica claro que os fatores reais não produzem significações, mas podem ser-

lhes atribuídas. São os agricultores que conferem a esses fatores reais as suas 
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significações e sua valorização em certa escala de referência dentro do universo de 

significações existentes. Assim, ao se apropriarem de novos conhecimentos, ao mesmo 

tempo que incorporam esses saberes ao cotidiano do seu fazer conferem um outro 

sentido a esses saberes e ao que estes representam. Criam estratégias de afirmação dos 

seus saberes e do seu modo de viver e fazer traduzidos na experiência que cada um traz 

consigo:   

 

Eles [os técnicos] traz muito conhecimento pra gente... muita 
novidade. Mas a gente não faz tudo do jeito que eles mandam não. A 
gente recebe a dica todinha, mas vai testando, o que der certo a gente 
faz. A gente sabe se dá certo porque a gente tem a experiência e eles 
não. Eles não  podem fazer sem a gente. Aí a gente também ensina pra 
eles. Quer dizer, eles vêm ensinar as coisas mais aprendem também 
com a gente, porque a gente já tá acostumado com isso aqui. (L.M.A., 
entrevista, novembro de 2008). 

 

Esse relato denota que a representação constituída pelos agricultores é 

determinante na condução da prática. Representar que os técnicos das ONGs não podem 

fazer nada sem eles, firmar outro imaginário é condição necessária para que seus 

saberes não sejam perdidos. Sabe, porque tem experiência é uma frase que evidencia o 

reconhecimento do papel consciente/inconsciente no processo de construção de 

conhecimentos. Os saberes produzidos são de quem os faz. Portanto, dos que tem a 

força de aceitar, negar, subverter ou modificar os ensinamentos técnicos. 

Nesse processo de produção de conhecimento, os agricultores, ao 

executarem tarefas cotidianas, fazem-no a partir de questões pré-determinadas pela 

prática simbólica, ou seja, eles produzem saber na medida em que suas práticas 

cotidianas lhes apresentam essas questões. Assim, é no confronto com outros saberes 

que eles vão elaborar um saber eminentemente prático, emanado da prática simbólica, 

ao mesmo tempo em que constroem significações para essa prática e esses saberes: 

 

 
Eu penso assim depois que eu tenho esses conhecimentos, se eu 
pensasse isso há vinte anos atrás, se eu tivesse tido esse conhecimento 
vinte anos atrás a minha vida hoje era transformada quem sabe que eu 
não podia ter feito até um curso, e hoje ter uma visão melhor de 
conhecimento através dessas práticas... mas como Deus não me deu 
essa chance, a gente vai com a oportunidade que Deus oferece... E 
Deus deu essa chance agora. Mas se a gente não se une, não se agrupa, 
não dialoga, não conversa,  cada um tem sua opinião, essas práticas 
toda não funciona.  (I.G.M., entrevista, novembro de 2008). 
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Nesse imaginário, observa-se que a realidade se apresenta como 

fundamentada em necessidades, desejos, busca, etc. Por  mais dada que seja a realidade, 

sempre existe um esforço de apreensão por parte dos sujeitos. E nesses processos de 

apreensões e objetivações dos símbolos já disponíveis, “a apreensão-objetivação nunca 

é absolutamente a mesma, ou exatamente ‘adequada’” (CASTORIADIS, 1982, p. 154). 

Esses processos de apreensões e objetivações são percebidos quando os 

agricultores constroem respostas às transformações implementadas na comunidade. Ao 

construírem respostas a essas transformações impostas pelas ONGs no âmbito de 

propostas de desenvolvimento sustentável, mostram-se capazes de estruturar/recriar 

espaços e dar-lhes sentidos e significados para sua produção. O próprio modo de 

conceber a noção de desenvolvimento sustentável vai depender da forma como essa 

realidade é percebida, vivida e expressada. Mesmo que “a apreensão-objetivação não 

seja absolutamente a mesma ou exatamente adequada”. Vejamos um relato: 

 

Pra minha pessoa... eu vejo o seguinte: é a gente ter condição de se 
manter na pequena propriedade. Trabalhar com esse tipo de 
aproveitamento do que a natureza oferece. A gente, por exemplo, você 
tá vendo aí meio mundo de garrafa de feijão estocado, essa vai dá pro 
restante do ano e entra pro outro. Nós ainda tem o banco de semente 
que é a importância das comunidades. As sementes de boa qualidade 
milho, feijão, fava... o ponto de sustentação não é o cara plantar pra 
vender, é o cara plantar pra consumir, ter mais condição de sobreviver, 
porque na seca você vai ter o que comer? Você vai ter consciência a 
ela? Porque um dia vai chegar chuva, então se você tem com que se 
manter você vai ter como atravessar a seca. Quando você vende, 
vende muito barato, o atravessador leva vantagem. Ai você tá 
perdendo seu lucro. Se você alimenta a criação, galinha, porco, vaca, 
ovelha com mais melhoria a criação vai render mais recurso, vai 
fortalecer a carne, a vaca vai dar mais um pouco de leite, isso sem ser 
comprado... E aqui vem melhorando muito a criação... e a gente 
atravessa chega o outro ano e o gado não se distiora (não se perde), 
isso sem comprar ração cara, o mais importante é isso, a importância 
maior é essa, a libertação maior que eu acho que o agricultor só pode 
se libertar é botar isso na cabeça, que ele deve aproveitar tudo o que a 
natureza oferece a ele e ele fazer aquilo ali gere renda... aí tem gente 
que diz: mais cadê o dinheiro? O cara não tem que pensar em 
dinheiro, tem que pensar na alimentação no que produz, isso é 
desenvolvimento sustentável. Você ter como atravessar a época mais 
difícil tudo ruim tem mais também tem tudo bom, tem que dá valor o 
bom e tem que ir buscar. Isso é desenvolvimento Sustentável. (I.T., 
entrevista, novembro de 2008). 
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Nesse relato, a noção de desenvolvimento sustentável é expressada na 

capacidade de produzir o necessário para a sobrevivência desses agricultores em suas 

unidades de produção. Há, portanto, uma preocupação implícita sobre o uso de práticas 

tecnológicas para um melhor aproveitamento da terra. O que vai propiciar, a esses 

agricultores, melhores condições para a convivência nos anos de seca, produzindo o 

suficiente para garantir o sustento da família e dos animais, ao mesmo tempo que 

garante outra fonte de geração de renda. Vejamos outro relato: 

 

Eu entendo que a família tem que levantar a cabeça e saber que a 
gente tem que trabalhar, plantar as coisas que sabe qual a planta que 
dá certo pra sobreviver, inclusive a gente tem aqui uma vargem rica, 
hoje é um rio, que podia ser uma praia de coqueiro e só tem quatro ou 
cinco. Daqui pra cidade é muito perto, se tivesse muita coisa pra 
vender vendia. Hoje por conta dessas cisterna que tão fazendo ai, já 
tem um ponto em Soledade pra se vender o que tiver aqui da 
agricultura familiar. Desenvolvimento sustentável é isso, plantar as 
coisas que na seca não tinha. vou ali na barragem apanho um punhado 
de feijão verde, pimentão... é uma beleza. Desenvolvimento 
sustentável é isso, é o que a gente trabalha pro sustento da família né?. 
(A.M.A., entrevista, novembro de 2008). 

 

Aqui, também percebemos que desenvolvimento sustentável é entendido 

como uma capacidade de o agricultor produzir o suficiente, plantando “o que dá certo 

para sobreviver”, para se manter em sua unidade de produção mesmo em períodos de 

seca. Portanto, a definição de desenvolvimento sustentável por parte dos agricultores 

entrevistados é dada a partir das condições e das práticas cotidianas dos seus processos 

produtivos. Por conta disso é que a noção de desenvolvimento para um apicultor de 

Lajedo de Timbaúba vem a ser a preservação da mata nativa e, consequentemente, da 

abelha: 

 

Quando eles [os técnicos] ensinaram a criar abelha eu achei muito 
importante porque ia preservar as abelhas nativas que já tinha se 
acabado, porque tinham cortado a mata, não tinha mais madeira. Hoje 
a gente planta pra alimentar as abelhas, todas as árvores que dá flôr, 
que tinha se acabado e outras que ficamos conhecendo... É bom 
porque preserva a mata e as abelhas, que já tinha se acabado tudo. 
(A.G.M., entrevista, novembro de 2008). 

 

 

Enquanto que para os agricultores entrevistados a definição de 

desenvolvimento sustentável vai depender da forma como suas práticas cotidianas são 
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percebidas, vividas e expressadas, para os alunos da escola de Lajedo de Timbaúba, 

orientados pela PEADS (Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável), desenvolvimento sustentável é: “cuidar da natureza sem prejudicar ela no 

futuro; preservar a natureza para o futuro; não queimar o lixo dentro da natureza, pra 

não destruir a natureza para o futuro; não jogar lixo nos rios, não poluir a natureza, não 

poluir a água, não jogar lixo nela, evitar gastar a água”. (Alunos entre nove e doze 

anos). 

O que diferencia a noção de desenvolvimento sustentável dos agricultores 

da definição desse termo por parte dos alunos, é que a definição dada pelos alunos é 

elaborada pela PEADS. Trata-se de os alunos receberem uma definição já “pronta” de 

desenvolvimento sustentável e repetirem uma concepção de sustentabilidade que se 

reporta à preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Enquanto a noção 

de desenvolvimento sustentável para os agricultores tem a ver principalmente com suas 

atuais condições de produção e de sobrevivência, embora demonstrem, em seus relatos, 

uma preocupação sobre a garantia dessa produção e dessa sobrevivência para longo 

prazo.  

Tudo isso nos informa que as narrativas, os discursos, os depoimentos, as 

observações sobre os vários saberes que se articulam no meio rural paraibano no âmbito 

da perspectiva do Desenvolvimento Rural Sustentável, além de conterem o conteúdo 

propriamente linguístico, transmitem-nos um conteúdo de natureza especial, elaborado 

por um conjunto de homens em constante relação entre si e em constante relação com a 

natureza, erigindo daí uma concepção que se desprendeu,  autonomizou-se e substituiu-

a da realidade histórica da qual se originou.  

Os dados observados em Lajedo de Timbaúba sobre as práticas cotidianas 

dos agricultores nos revelaram práticas significativas regidas por valores simbólicos 

para além dos valores econômicos. Ao transformar essa realidade, ela passa a ser 

determinada por condicionantes econômicos, sociais e culturais que os agricultores 

carregam consigo e os transformam em estratégias de sobrevivência. Delineia-se, 

portanto, um espaço para além dos determinantes econômicos e amplia-se no campo 

conceitual de produção do espaço incorporando-se às dimensões políticas, econômicas e 

culturais dos agricultores. 

Portanto, as transformações em Lajedo de Timbaúba podem ser 

compreendidas a partir do processo de configuração do espaço como um produto 

histórico, reflexo do modo como os diversos saberes têm sido capazes de imprimir 
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novos significados ao lócus de reprodução de variados interesses, entre os quais, as 

práticas tecnológicas e a noção de desenvolvimento sustentável. Essa noção tem 

influído nas diferentes posturas e representações desses trabalhadores em sua relação 

com a tecnologia e com os técnicos.  Nessa relação, as diferentes estratégias adotadas 

pelos agricultores ao se constituírem como práticas cotidianas, são construídas a partir 

de elementos simbólicos cujas origens são erguidas de suas práticas cotidianas ligadas 

direta ou indiretamente a saberes externos.  

 

 



184 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, que aborda a questão das relações de saberes no meio 

rural, situa o estudo das práticas cotidianas dos agricultores na comunidade rural de 

Lajedo de Timbaúba, município de Soledade, microrregião do Curimataú Paraibano, e 

sua relação com as práticas tecnológicas propostas por ONGs, dentro da perspectiva de 

desenvolvimento rural sustentável para a região semi-árida nordestina.   

A partir da década de 1980, sob a ótica do desenvolvimento rural 

sustentável, o fortalecimento das iniciativas e atividades produtivas locais ou regionais 

passaram a ser vistas não só com a sustentabilidade desses sistemas de produção 

localizados, mas também, com a sua viabilidade a curto prazo. Essa linha remete, 

primeiro, ao acompanhamento das organizações dos agricultores, mas passa, também, 

pela criação e pela experimentação de novas práticas, de novos espaços ou estruturas de 

negociação do desenvolvimento.  

Outro elemento do contexto que cabe destacar, está associado à 

descentralização das políticas públicas, ao distanciamento do aparelho do Estado das 

questões relacionadas ao desenvolvimento rural. Em outras palavras, o Estado como 

ator, promotor e estimulador do desenvolvimento local, tende hoje cada vez mais a se 

afastar dessas funções. Nesta nova proposta de desenvolvimento, o meio ambiente é 

considerado como um componente chave da sustentabilidade enquanto a participação 

dos agricultores passa a ser vista como fator condicionante para a efetivação do 

processo local de desenvolvimento (UFPB/CIRAD, 1999). 

Nesta concepção, as Organizações não Governamentais (ONGs) são 

fundamentais na implementação dos discursos da sustentabilidade, quer seja 

desempenhando os papéis de mediadoras ou fazendo parte da estrutura gerencial das 

referidas políticas, quer seja disseminando um discurso que, geralmente, é construído em 

espaços exógenos aos contextos nos quais os projetos de Desenvolvimento Sustentável 

serão implementados (FERNANDES, 2003, p. 157). 

De acordo com Fernandes (2003), entretanto, as propostas de 

sustentabilidade ainda continuam associadas unicamente à “natureza externa”, sendo 

frequentemente  planejadas fora do contexto aos quais se referem. Tudo leva a crer que 

nessas propostas, o processo de produção e articulação do conhecimento a respeito das 

formas de fazer e lidar com os recursos naturais pressupõem coletas e análises de dados 
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nas quais os pequenos produtores, na maioria das vezes, são reduzidos a meros 

informantes, o que nas palavras de Cunha (1997), dificulta o desenvolvimento das 

potencialidades e capacidades locais existentes, criando obstáculos para que o pequeno 

agricultor tome nas mãos o destino de seu próprio desenvolvimento sustentável. 

Inferimos, portanto, que as estratégias de convivência com o semi-árido, no âmbito da 

perspectiva de sustentabilidade, ainda se relacionam de modo tenso com os valores 

culturais e históricos das comunidades rurais. 

Os primeiros casos de planejamento do desenvolvimento rural sustentável 

na Paraíba surgiram do empenho dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais  (STR) e das 

organizações comunitárias de produtores rurais assessoradas por ONG’s. Suas 

atividades incluem programas locais de geração e difusão de inovações sustentáveis 

para agricultores familiares, desenvolvimento de tecnologias alternativas para este tipo 

de intervenção, sugerindo como base fundamental a participação efetiva dos 

agricultores em todas as fases do processo e o meio ambiente como  componente chave 

da sustentabilidade.  

No caso particular da comunidade de Lajedo de Timbaúba, as primeiras 

propostas de desenvolvimento rural sustentável surgiram das iniciativas da Igreja 

Católica, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da associação dos agricultores locais, 

que buscaram, para tanto, apoio de ONGs.  Dentro desses propósitos, três ONGs 

passaram a atuar na comunidade a partir da década de 90: PRACASA (Programa de 

Associativismo e Capacitação do Pequeno Produtor Rural no Semi Árido), PATAC 

(Programa de Aplicação de Tecnologias Aplicadas às Comunidade) e, mais 

recentemente,  precisamente em 2005, o SERTA (Serviço de Tecnologias Alternativas). 

As primeiras afirmando que a “pluriatividade” expressava uma estratégia familiar 

adotada, quando as condições o permitem, para garantir a sustentabilidade, a 

permanência no meio rural e os vínculos mais estreitos com o patrimônio familiar, 

enquanto o SERTA, voltado para a educação rural, apresentava uma Proposta 

Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável - PEADS.      

Para colocar em cheque as ideias acima apresentadas, nossa perspectiva 

metodológica voltou-se para compreender o caráter das transformações implementadas 

pelas ONGs na comunidade de Lajedo de Timbaúba a partir do cotidiano dos 

agricultores e de sua definição no contexto dessas mudanças. Assim, investigamos as 

práticas cotidianas dos agricultores analisando a relação entre as propostas de 

sustentabilidade rural e a adequação de tal ou qual prática tecnológica nesse processo. 
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Nosso primeiro passo foi retomar abordagens e conceitos de 

sustentabilidade e desenvolvimento rural sustentável para, assim, melhor entender como 

as ONGs que atuam em Lajedo de Timbaúba trabalham ou conceituam tais termos, 

identificando o que essas ONGs falam sobre desenvolvimento sustentável, o que foi 

proposto e como foram feitas as ações.  

Desse modo, foi possível identificar, naquilo que os agricultores estão 

pensando, o que é elemento que veio das ONGs e o que é que não é; o que eles 

absorveram; o que eles reconstruíram ou o que eles deram novos sentidos ou 

significados. Nessa perspectiva, era essencial poder compreender o modo de pensar dos 

agricultores e como eles estavam percebendo a situação que estavam vivenciando e a 

sua relação com os técnicos como forma de possibilitar a apropriação de novos 

conhecimentos e sua aplicação no cotidiano do seu fazer.  

Neste sentido, Paulo Freire (2006), analisando as relações entre 

extensionistas rurais e camponeses no Chile, nos alerta para o risco de pura 

“assistencialização” técnica, que conduz a uma visão acrítica e alienada, gerando 

situações de dependência. Na ótica de Freire, o termo extensão resulta, no melhor dos 

casos, de uma visão ingênua da realidade e no caso mais comum, há um claro sentido de 

superioridade, de dominação com que o técnico enfrentava o camponês inserido em 

uma estrutura agrária tradicional. 

Ainda tratando desse tema, Paulo Freire (2006) afirma que não é possível 

ensinar técnicas sem problematizar toda a estrutura em que estas se darão, pois, segundo 

o autor, o técnico não pode efetuar mudanças nas atitudes dos camponeses em relação a 

qualquer aspecto sem conhecer sua visão do mundo e sem confrontá-lo em sua 

totalidade. Freire sugere, portanto, que a relação entre técnicos e agricultores seja 

fundamentada numa situação dialógica e comunicativa. 

A metodologia proposta por Paulo freire está centrada na cultura como 

resultado do trabalho criador e recriador dos agricultores, como uma incorporação 

crítica e criadora. O caráter dialógico, nesta relação,  permite aos sujeitos partilharem 

laços interpessoais e interpretar a realidade. Logo, a noção de diálogo freireano está 

diretamente vinculada à ação, na medida em que pronunciar o mundo é, ao mesmo 

tempo, compreendê-lo e transformá-lo. Esse diálogo é essencialmente um ato de criação 

de uma nova realidade, um ato de liberdade solidariamente construído no compromisso 

de transformação da situação de dominação e de exclusão.  
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Portanto, para Paulo Freire (2006) o diálogo verdadeiro entre técnicos e 

agricultores implica o pensar ético, a ação politicamente comprometida com o “outro”, 

em que não exista a dicotomia entre homem e mundo, mas sim a inquebrantável 

solidariedade que, criticamente, analisa e intervém. Pois, na concepção freireana, um 

conhecimento que se constrói coletivamente, entre os interlocutores, por consensos 

provisoriamente estabelecidos, tendo em vista ações concretas, não se faz sem um 

resgate da autoestima e do estabelecimento de laços de sociabilidade, intrínsecos do 

próprio processo dialógico. (FREIRE, 2006).  

Nossa pesquisa revelou que, embora haja um discurso de reconhecimento do 

saber tradicional por parte das ONGs que atuam em Lajedo de Timbaúba, estas, mesmo 

sem uma intencionalidade de serem extensionistas no sentido criticado por Freire, 

trazem para a comunidade um conhecimento pronto, geralmente construído fora do 

espaço onde será implementado. O que não significa dizer que tais conhecimentos serão 

absorvidos tais quais foram transmitidos ou que os agricultores não utilizem de 

determinados mecanismos para sua aceitação ou rejeição. 

Quando buscamos investigar as práticas cotidianas dos agricultores 

familiares da comunidade em foco, a partir do modo de sentir, pensar e agir, 

percebemos um modo peculiar desses agricultores se relacionarem com as práticas 

tecnológicas propostas pelos técnicos das ONGs. Ao se apropriarem das estratégias de 

sustentabilidade geradas em circunstâncias exteriores à sua unidade de produção, num 

processo de enfrentamentos e conflitos, com a finalidade de solucionar seus principais 

dilemas, buscam redimensioná-las a seu favor.  

Neste sentido, Michel de Certeau (2008), analisando o papel das práticas 

cotidianas, toma os espaços sociais como palcos abertos de realizações da criatividade, 

discernindo um movimento de microrresistências, de inversão e subversão pelas pessoas 

comuns (ordinárias) em relação aos saberes que lhes são impostos.  Certeau acredita que 

as pessoas comuns, parecendo submetidas a esses saberes externos, subvertem a 

situação de maneira astuciosa, não rejeitando-os diretamente ou modificando-os, mas 

subvertendo-os de acordo com os próprios interesses. Na visão de Certeau, são essas 

práticas que garantem a sobrevivência dos homens comuns no território (CERTEAU, 

2006). 

Tomando como referência alguns elementos desta concepção, observamos 

que as práticas cotidianas dos agricultores de Lajedo de Timbaúba indicam variadas 

formas de resistência que os agricultores têm adotado para assegurar, não só a 
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sobrevivência,  mas também a manutenção e o modo de organização da agricultura 

familiar nas unidades de produção.  

A lógica do modo de viver e conceber o espaço rural vai confrontar-se com 

a lógica das ONGs  que se reproduzem fora dos espaços organizados e estruturados das 

unidades de produção. Assim, ao se depararem com as práticas tecnológicas propostas 

pelas ONGs, tais práticas, quando expressadas a partir da lógica cotidiana dos 

agricultores, se constituem em estratégias de sobrevivência, não sem ambiguidade e 

tensões, inseridas na sua própria idiossincrasia.  

Portanto, os saberes externos, proporcionados pelas propostas de 

alternativas de convivência com as secas na perspectiva de desenvolvimento 

sustentável, quando postos na relação cotidiana desses agricultores são ajuizados a partir 

de critérios avaliativos. Serão julgados como vantajosos ou desvantajosos pelos 

agricultores ao serem confrontados com o seu modo peculiar do fazer cotidiano. 

Estas questões, quando trazidas ao debate de nossa problemática principal - 

as relações de saberes no meio rural - nos deram bases para formular nossas avaliações, 

inferindo que há um modo peculiar de troca e/ou confronto dos agricultores com os 

técnicos das ONGs. Para uns, o modo de se relacionar com os técnicos é através da 

dissimulação e do silêncio, como uma forma de não se expor ao técnico e manter, ao 

mesmo tempo, uma boa relação com ele.  

Para outros, a relação é construída num processo gradual em que as 

orientações técnicas vão sendo observadas e testadas em seu processo produtivo. 

Quando é considerada com “fundamento” ou que “dá certo”, a orientação técnica passa 

a ser aceita, do contrário, quando é considerada “sem futuro” (por exemplo, quando 

foram orientados a aproveitar os restos da palha do milho para fazer compostagem; tal 

ato acarretaria a falta de alimentos para os animais), a orientação técnica não é levada 

em consideração pelos agricultores por trazer aspectos de riscos à unidade de produção.  

Elementos como a experiência são reveladores de estratégias de 

enfrentamentos entre os agricultores e os agentes das ONGs. O fato de o conhecimento 

vir do técnico não é uma coisa de validação, a experiência pessoal dos agricultores sim, 

é um fator de validação. Nessa perspectiva, enfrentamentos diretos, silêncios e 

dissimulações fazem parte do modo desses agricultores se relacionarem com essas 

mediações externas.  

As resistências dos agricultores de Lajedo de Timbaúba a determinadas 

práticas tecnológicas, entretanto, não se explicam pela oposição ao que vem de fora ou 
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rejeição absoluta a estas. Isso quer dizer que a não aceitação de uma determinada prática 

tecnológica num primeiro momento não significa que essa mesma prática não venha a 

ser aceita num momento posterior. 

Partimos do pressuposto de que a incorporação ou a negação de práticas 

tecnológicas se submetem, num primeiro momento, a critérios valorativos por eles 

julgados adequados ou inadequados, o que determinará sua adoção ou rejeição. Tal 

julgamento estaria ligado à manutenção do equilíbrio da sua unidade de produção.  

Assim, as práticas tecnológicas são submetidas a critérios avaliativos 

julgados pelos agricultores como positivos (aspectos vantajosos) ou negativos 

(desvantajosos). Quando postas na relação cotidiana desses agricultores, tais práticas 

são ajuizadas a partir de critérios avaliativos.  De acordo com tal julgamento, esses 

valores vinculam-se à vantagem ou desvantagem que tal ou qual prática pode oferecer à 

manutenção do equilíbrio interno dos fatores de produção da unidade familiar – a 

demanda de maior ou menor dispêndio de mão-de-obra, os custos decorrentes da 

aplicação de uma prática tecnológica e os riscos/ as garantias que possam oferecer.  

Logo, a reorganização interna da produção agrícola na comunidade de 

Lajedo de Timbaúba e suas transformações de ordem estrutural, política e social, 

constituídas sob a perspectiva de Desenvolvimento Rural Sustentável, somente são 

absorvidas a partir da adequação de práticas tecnológicas consideradas pelos 

agricultores como apropriadas e não como tal ou qual determinada prática é 

apresentada pelas ONGs. 

No caráter alternativo das práticas geradas e difundidas pelos agentes das 

ONGs, está embutida uma racionalidade estranha à lógica de organização das unidades 

de produção familiar. Com base nisso, as resistências e enfrentamentos engendrados 

pelos agricultores familiares antes de significarem uma resistência aos novos parâmetros 

de desenvolvimento, expressam estratégias afirmadoras de uma cultura própria inscrita 

no modo específico do seu fazer, o que corresponde ao seu ser agricultor, com uma 

lógica específica voltada para o equilíbrio interno da unidade de produção, o que, 

consequentemente,  corresponde à noção do que seja desenvolvimento sustentável. 

A noção de desenvolvimento sustentável expressada pelos agricultores 

entrevistados não diz respeito a uma preocupação com o que possam preservar ou 

produzir no futuro, mas ao retorno de sanar suas necessidades imediatas. Não procuram 

“alternativas de desenvolvimento que permitam satisfazer, de forma adequada, as 

necessidades das populações presentes, sem comprometer o bem estar das gerações 
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futuras” (BRUSEKE, 1998, p. 19), mas alternativas de se sustentar, no sentido de 

sobrevivência da população presente. O que está em jogo é o modo e as condições em 

que as práticas tecnológicas são produzidas e difundidas e sua relação orgânica com a 

lógica de reprodução das unidades de produção familiar a curto prazo. 

O caráter alternativo de determinadas práticas tecnológicas não está 

vinculado à sua proposição em ser alternativa. Essa perspectiva parece então indicar que 

a essência do que seria alternativo está na possibilidade concreta de tal ou qual prática 

tecnológica ser gerada e difundida a partir das condições reais – objetivas e subjetivas – 

das unidades de produção familiar. Ao tomarmos por base a prática difundida do 

composto orgânico ou da alternativa ao inseticida, como práticas tecnológicas 

alternativas, identificamos resistências e críticas de parte dos agricultores entrevistados. 

Tais práticas, quando transladadas para a realidade das unidades de produção estudadas, 

foram julgadas, por muitos agricultores, como inadequadas por tratar-se de atividades 

muito dispendiosas, sem garantia de retorno a curto prazo, além de não encontrarem 

condições objetivas para sua efetivação. 

Ao se resgatar as práticas tecnológicas dos agricultores no contexto de seus 

enfrentamentos, resistências e recriação, não podemos inferir delas um caráter 

conservador, mas um caráter de poder tirar da terra o necessário para sua sobrevivência 

a partir das técnicas alternativas apresentadas pelas ONGs. Nesse processo, as ações são 

vistas pelos agricultores como uma relação de troca, já que,  ao mesmo tempo em que as 

ONGs transmitem novos conhecimentos para os agricultores recebem destes muitos 

ensinamentos. Nas palavras de um agricultor entrevistado: “elas vêm ensinar, mas 

também aprendem muita coisa com a gente”. 

Os impactos das ações resultantes dessa interação de saberes na comunidade 

são perceptíveis  tanto do ponto de vista técnico, econômico e social como do ponto de 

vista político-cultural. As transformações do ponto de vista técnico ou estrutural são 

visíveis a partir das mudanças impostas pelo uso de novas práticas tecnológicas; do 

ponto de vista econômico, a partir da reorganização do espaço econômico da 

comunidade em torno dessas práticas e pela dimensão político-cultural, a partir da 

relação cotidiana entre antigos e novos sujeitos com a nova ordem estabelecida. 

Tentamos abordar esses aspectos de forma a contemplá-los em suas intrínsecas relações 

de complementariedade e contradições.  

Quando falamos de resistência/adoção/rejeição/modificação dos agricultores 

de Lajedo de Timbaúba a determinadas práticas tecnológicas propostas pelas ONGs que 
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atuam na comunidade, não estamos afirmando que esses fatores apareçam 

constantemente ou de maneira definitiva que não possam ser diferentes em outro 

momento e nem que as ONGs não tenham a intenção de atuarem em comunicação e 

diálogo com os agricultores locais. Estamos inferindo que (pelo menos durante o 

período da realização da pesquisa), os agricultores, ao se apropriarem das propostas de 

desenvolvimento sustentável implementadas pelas ONGs, as quais atuam com a 

pretensão de comunicação e diálogo (mesmo trazendo conhecimentos prontos), com a 

finalidade de solucionar os principais dilemas daqueles, buscam redimensioná-las em 

seu favor. O que significar considerar que as propostas das ONGs abriram 

possibilidades de mudanças para a comunidade.  

Isso posto, podemos concluir que, na comunidade rural de Lajedo de 

Timbaúba, as estratégias e resistências engendradas individual e coletivamente, no 

âmbito da relação entre as propostas de sustentabilidade e a adequação de tal ou qual 

prática tecnológica se dão em um processo de construção e devem ser entendidas como 

práticas orientadoras do fazer cotidiano dos agricultores. Essas práticas, como práticas 

de legitimação de sua idiossincrasia, trazem em si elementos racionais organicamente 

vinculados ao modo peculiar de organização dos seus processos produtivos; além disso, 

tais práticas são reveladoras de valores culturais simbolicamente significativos para a 

produção/reprodução das suas vidas. 
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