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CAPÍTULO 3

GESTÃO SOCIAL E 
AGRICULTURA FAMILIAR

Sarah Laurentina Tomaz Solano
Elisabete Stradiotto Siqueira

1 GESTÃO SOCIAL

A gestão social é um tema considerado recente, contudo, tem ganhado 
maior visibilidade tanto no meio acadêmico como fora dele. Segundo 
França Filho (2008, p. 26), sua recorrente menção tem levado a uma 
banalização do conceito, de forma que “tudo que não é gestão tradi-
cional passa a ser visto como gestão social”. Nesse contexto, o termo 
é compreendido como autoexplicativo, ou seja, uma gestão voltada 
para o social, desta forma, na opinião do autor, se faz necessária maior 
precisão conceitual. O autor afirma, ainda, que essa maior visibilidade 
do tema tem indicado uma evolução nas discussões e debates sobre as 
configurações das relações entre Estado e sociedade.

As primeiras menções sobre gestão social são a partir das publica-
ções do professor Tenório, que desde 1990 está à frente do Programa 
de Estudos em Gestão Social (Pegs), ligado à Escola Brasileira de 
Administração Pública (Ebape) e de empresas da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) (CANÇADO, 2011). Segundo Tenório (2010), o termo 
gestão social teve seu surgimento durante o Seminario Iberoamericano 
de Desarrollo de Profesores en Gerencia Social, que teve como sede Santa 
Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 1992, havendo o tema sido abordado 
com seu foco voltado para as políticas públicas sociais e às questões 
inerentes ao terceiro setor:
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O tema gestão social tem sido objeto de estudo e prática muito mais 
associado a gestão de políticas públicas sociais, de organizações 
do terceiro setor, de combate à pobreza e até ambiental, do que a 
discussão e possibilidade de uma gestão democrática, participativa, 
quer na formulação de políticas públicas, quer naquelas relações 
de caráter produtivo (TENÓRIO, 2008, p. 39).

Tenório (2008), ao apresentar a construção do conceito de gestão 
social, realiza uma análise dos pares de palavras Estado-sociedade e 
capital-trabalho, e propõe a inversão da ordem das palavras na forma 
sociedade-Estado e trabalho-capital, colocando em foco a relevância da 
sociedade e do trabalho como protagonistas dessa relação.

No caminho da construção do conceito de gestão social, Tenório 
(2008) traz à luz, ainda, o par gestão estratégica e gestão social, enfa-
tizando que o primeiro tem sua atuação determinada pelo mercado, 
primando pela competição, motivado pelo lucro, predominando o 
monólogo. Em contrário, a gestão social surge tendo sua atuação deter-
minada pela solidariedade, sendo um processo de gestão que prima 
pela concordância, tendo como motivações a inclusão e a solidariedade, 
predominando o diálogo, o coletivo.

A lógica da gestão social se apoia no conceito de cidadania deliberativa, 
desenvolvido pelo teórico Jürgen Habermas, que, em linhas gerais, diz 
que as decisões políticas necessitam ser legitimadas mediante processos 
de discussão, baseados em princípios de inclusão, pluralismo, autonomia 
e bem comum (TENÓRIO, 2008). 

Tenório (1998) afirma, ainda, que a ideia de cidadania delibera-
tiva prega que os indivíduos não podem enxergar a política como um 
espaço de reivindicação de interesses privados perante o Estado, mas 
compreendê-lo como um espaço em que portadores de direitos livres e 
iguais compreendem sua dependência mútua buscando a construção de 
demandas coletivas, o que lhes conferem força em suas reivindicações, 
visando o bem comum em primeiro lugar. 

Sob essa ótica, Cançado (2011, p. 688) afirma que a esfera pública  
“seria o espaço de intermediação entre Estado, sociedade e mercado, 
bem como a cidadania deliberativa seria o processo participativo de 
deliberação baseado essencialmente no entendimento (e não no con-
vencimento ou negociação entre as partes”. Corroborando, Tenório 
(2008, p. 109) aponta que “o âmago da cidadania deliberativa consiste 
precisamente numa rede de debates e de negociações, a qual deve pos-
sibilitar a solução racional de questões pragmáticas, éticas e morais”. 

Subirats (2007), referindo-se ao trabalho de Tenório, menciona o 
espaço público como um cenário em que a democracia deliberativa 
se propaga trazendo à tona suas potencialidades, colocando como 
protagonista o cidadão. Nesse contexto, a gestão social demonstra seu 
grande potencial de emancipação social. 

Conforme afirma Cançado (2011), a percepção da gestão social 
associada à gestão das políticas públicas, apesar de muito presente 
nas discussões sobre o tema, apresenta indícios de insuficiência do 
termo, diante de seu potencial teórico e analítico, visto que ainda é um 
conceito em construção.

Nesse contexto, Gomes et al. (2008, p. 59) apontam que pensar a 
gestão social deve ir além do campo da gestão de políticas públicas, 
mas sim “estabelecer as articulações entre as ações de intervenção e 
de transformação do campo social”, ultrapassando os limites da ideia 
público-governamental, a exemplo de ações de responsabilidade social 
e do terceiro setor.

França Filho (2008) realiza uma análise da gestão social sobre dois 
aspectos: a gestão social enquanto uma problemática da sociedade e 
a gestão social como uma modalidade de gestão. Em seu primeiro 
aspecto, a gestão social diz respeito, efetivamente, à gestão das deman-
das e necessidades da sociedade, sendo, por vezes, nessa forma de 
compreensão, confundida com a ideia de gestão pública, visto que o 
atendimento das necessidades da sociedade, até então, sempre foi visto 
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como papel do Estado, mediante políticas públicas, especialmente polí-
ticas sociais. Entretanto, o autor convida a refletir sobre o fato de que 
essa seria uma atribuição do Estado, e isso não significa exclusividade 
para tanto, conforme explica: 

De fato, é sempre instrutivo lembrar que, historicamente, parte 
dos princípios e valores levados a cabo pelo ideal de um estado-
providência, especialmente a ideia de solidariedade redistributiva, 
representam heranças de movimentos e formas anteriores de 
auto-organização da sociedade. O termo gestão social vem sugerir 
desse modo que, para além do Estado, a gestão das demandas 
e necessidades do social pode se dar via a própria sociedade, 
através de suas mais diversas formas e mecanismos de auto-
organização, especialmente o fenômeno associativo (FRANÇA 
FILHO, 2008, p. 30).

Em seu segundo aspecto, França Filho (2008) distingue a gestão 
pública da gestão privada e da gestão social, com intuito de permitir 
maior compreensão dos três conceitos. Segundo o autor, a gestão privada 
corresponde àquela praticada no espaço denominado mercado, tendo 
como principal finalidade atingir aos objetivos econômicos traçados 
segundo parâmetros clássicos focados em uma relação custo-benefício.

Seguindo ainda o raciocínio de França Filho (2008), o conceito 
de gestão pública corresponde ao modelo de gestão praticado no seio 
das instituições públicas de Estado em várias instâncias, estando ela 
condicionada à cultura política predominante. Diferencia-se da gestão 
privada, principalmente, em relação à natureza de seus objetivos, porém 
elas se assemelham quanto ao modo de se operacionalizarem, baseado 
em uma lógica de poder que segue parâmetros de uma racionalidade 
instrumental e técnica.

Concluindo, França Filho (2008) apresenta o conceito de gestão 
social como sendo o modelo de gestão próprio das organizações que 
atuam em um espaço que não é o do mercado nem mesmo o do Estado, 

embora essas organizações se relacionem, em grande parte dos casos, 
com instituições privadas e públicas de variadas formas. Seus objetivos 
não são econômicos, sendo, sobretudo, associações, em que o econô-
mico é visto somente como um meio para consecução dos fins sociais, 
culturais ou ecológicos propostos. A especificidade da gestão social 
está exatamente nessa inversão quanto às prioridades estabelecidas.

Tenório (1998, p. 22) traz, de forma imperativa, o necessário para 
que a gestão social seja uma realidade:

Que os governos institucionalizem modos de elaboração de políticas 
públicas que não se refiram ao cidadão como “alvo”, “meta”, “cliente” 
de suas ações ou, quando muito, avaliador de resultados, mas sim 
como participante ativo no processo de elaboração dessas políticas. 
Este processo deve ocorrer desde a identificação do problema, o 
planejamento de sua solução e o acompanhamento da execução 
até a avaliação do impacto social efetivamente alcançado.

A partir dessa afirmativa, pode-se compreender que, para que a ges-
tão social se efetive no meio político e social, há que se permitir maior 
participação dos cidadãos em todo o processo de elaboração de políticas 
públicas, desde a identificação do problema até a avaliação do impacto 
obtido, de forma que se atenda ao máximo às demandas coletivas.

Serva (1997), abordando a parceria do Estado com esses atores 
sociais, afirma que um desafio a ser vencido nesse caminho pelo efe-
tivo exercício de uma gestão social está no que diz respeito às formas 
de representação política. É necessário reconhecer que o social não é 
constituído de receptores passivos e dependentes, mas sim de sujeitos 
providos de autonomia. Reconhecer a autonomia desses novos atores 
sociais levaria, incontestavelmente, a uma nova forma na elaboração 
de políticas públicas.

Nesse contexto, a agricultura familiar tem se mostrado um setor do 
rural brasileiro que tem, ao longo do tempo, lutado por mais espaço de 
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representação política e oportunidades de participação na elaboração 
das políticas públicas que a contempla.

Conforme afirma Carneiro (1997), a agricultura familiar vem sendo, 
há décadas, colocada em segundo plano pelo Estado, tendo de com-
petir com as grandes propriedades por condições e recursos, estas 
beneficiadas por políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
tecnológico, quase sempre, inadequado aos modos da agricultura 
familiar atuantes em pequenas propriedades, que possuem uma lógica 
de gestão e demandas diferenciadas daquelas propriedades voltadas 
exclusivamente para atender ao mercado.

Muito embora a agricultura familiar seja responsável, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por mais de 
70% da produção de alimentos do país, o rural brasileiro assiste a uma 
dualidade em que os grandes e pequenos produtores disputam por 
espaço nas políticas públicas que nem sempre reconhecem a especi-
ficidade da agricultura familiar quanto ao seu relacionamento com o 
mercado (BRASIL, 2009). São as particularidades das formas de inserção 
da agricultura familiar na sociedade e no mercado que a tornam um 
potencial campo de desenvolvimento dos princípios da gestão social.

2 AGRICULTURA FAMILIAR

A agricultura familiar está inserida em universo agrário complexo 
composto por diversas estratégias, variáveis econômicas, bem como 
interesses distintos. Diante disso, torna-se uma tarefa difícil definir a 
agricultura familiar de forma puramente econômica ou social, tendo 
em vista a variedade de cenários onde ela está inserida.

O IBGE, em seu último censo agropecuário realizado em 2006, 
utilizou como premissa para caracterização da agricultura familiar a Lei 
nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que define o agricultor familiar como 
aquele que utiliza como principal força de trabalho a mão de obra de 

sua família, obtendo sua renda principal predominantemente a partir 
de suas atividades agrícolas, dirigindo seu próprio empreendimento 
juntamente com seus familiares (BRASIL, 2009). 

Porém, mesmo diante de conceitos fechados, como o utilizado em 
pesquisas como o Censo Agropecuário, ainda não há um conceito 
definitivo e consensual sobre o que é, de fato, a agricultura familiar, 
mas sim uma espécie de generalização de que o agricultor familiar é 
aquele sujeito que, juntamente com sua família, tem no trabalho da 
terra seu principal sustento, “abarca uma diversidade de formas de fazer 
agricultura que se diferencia segundo tipos diferentes de famílias, o 
contexto social, a interação com os diferentes ecossistemas, sua origem 
histórica, entre outras” (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008, p. 991).

Nesse contexto, a organização social e econômica, suas formas de 
produção e relações mercantis, estão intimamente ligadas aos laços 
existentes na família, influenciando sua forma de gestão de recursos, 
seus valores e sua identidade perante a sociedade. A família é o principal 
fator produtivo e de coesão social, posicionando-se diante do mercado 
destinando seus excedentes aos consumidores localizados nas proxi-
midades, mas não deixando de lado o autoconsumo e autoprovisio-
namento, que lhe permitem vender, trocar ou consumir, característica 
que lhe conferem certa autonomia social e econômica na sociedade 
capitalista em que estão inseridos (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008).

A origem da agricultura familiar é vista de formas diferentes na 
literatura disponível. Segundo Altafin (2003), existem pelo menos 
duas linhas de pensamento sobre sua origem. Uma dessas vertentes 
compreende a agricultura familiar não como um fenômeno deri-
vado da herança camponesa, mas como uma nova categoria, uma 
nova agricultura, desenvolvida mediante as transformações das 
sociedades capitalistas. 

Essa concepção sugere uma ruptura entre o agricultor camponês e 
o agricultor moderno, pois considera que este não seria uma adaptação 
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do sujeito camponês, mas sim um novo sujeito no cenário agrário. Con-
forme Abramovay (2012, p. 33), “uma agricultura altamente integrada 
ao mercado, capaz de incorporar os principais avanços técnicos e de 
responder às políticas governamentais, não pode ser, nem de longe, 
caracterizada como camponesa”. 

A outra linha de pensamento concebe a agricultura familiar não 
como algo novo, mas como uma evolução do modelo camponês, incor-
porando diversas características e mantendo estreita relação com o 
campesinato. Segundo Wanderley (2003), ao longo do tempo, o cam-
ponês tradicional, que tem em sua atividade um modo de vida, se vê 
em uma situação em que o exercício da sua atividade exige muito mais 
conhecimentos técnicos e que o saber passado através das gerações 
não é mais suficiente, tendo a modernização da agricultura, mediante 
o desenvolvimento das sociedades capitalistas, o transformado em um 
agricultor por profissão.

O campesinato, segundo Abramovay (2012, p. 82), pode ser iden-
tificado mediante algumas características universais: “unidade indis-
solúvel entre o empreendimento agrícola e a família, o uso intensivo 
de trabalho e a natureza patriarcal da organização social”. 

Já Cardoso (1987 apud ALTAFIN, 2003, p. 7) apresenta quatro 
aspectos clássicos do conceito de agricultor camponês:

A primeira é um acesso estável à terra, seja em forma de proprie-
dade, seja mediante algum tipo de usufruto. A seguir o trabalho 
predominantemente familiar, o que não exclui o uso de força de 
trabalho externa, de forma adicional. Uma terceira característica 
seria a autossubsistência combinada com a vinculação ao mercado, 
eventual ou permanente, onde o objetivo está na realização de 
trocas por produtos utilizados no consumo da família. Por último, 
um certo grau de autonomia na gestão das atividades agrícolas, 
ou seja, nas decisões sobre o que e quando plantar, como dispor 
dos excedentes, entre outros.

No contexto apresentado, entende-se o modelo camponês como 
caracterizado pela produção familiar, detentora dos meios de produção, 
com objetivo de produzir tanto para o próprio consumo como para o 
mercado. O modelo de produção camponês permite ao agricultor esco-
lher entre o autoconsumo e a disposição da produção para o mercado, 
sendo esse comportamento visto como uma espécie de parcialidade 
do campesinato em relação ao mercado. 

Abramovay (2012) aborda esse comportamento parcial não como 
um isolamento social, mas como uma capacidade de estruturar a vida 
mediante vínculos personalizados. Essa integração parcial ao mercado 
permite ao camponês uma flexibilidade, visto que parte de sua subsis-
tência vem da própria produção, podendo a ele integrar-se ou retirar-se 
do mercado sem comprometer sua reprodução social.

Nessa linha de pensamento, Abramovay (2012) aponta estudiosos 
da questão agrária, como Kautsky, que previa uma extinção do modelo 
de produção familiar devido a uma incompatibilidade com o avanço 
técnico na agricultura, tendo suas teorias sido abolidas pela insistente 
sobrevivência do agricultor familiar até hoje. Neste sentido, Abramovay 
(2012, p. 69) reforça:

O campesinato não é simplesmente uma forma ocasional transitória, 
fadada ao desaparecimento, mas, ao contrário, mais que um setor 
social, trata-se de um sistema econômico, sobre cuja existência é 
possível encontrar as leis da reprodução e do desenvolvimento.

Wanderley (2003) reforça a necessidade de se considerar a capacidade 
de resistência e de adaptação apresentada pelos agricultores familiares 
diante dos novos contextos econômicos e sociais, observando que a 
presença da agricultura familiar na sociedade capitalista moderna não 
se deve apenas ao simples processo de reprodução do campesinato.

Um processo de mudanças profundas na agricultura afeta a forma 
de produzir, porém, observa-se que esse processo de modernização e 
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integração ao mercado não aboliu o modelo familiar, tradicionalmente 
camponês. A lógica familiar permanece orientanda à tomada de deci-
são desse agricultor, em proporções distintas, mantendo-o, de certa 
forma, ainda camponês, uma vez que a família permanece sendo o 
objetivo principal na definição de estratégias de produção e reprodução 
(WANDERLEY, 2003). Sobre esse surgimento da agricultura familiar 
contemporânea, Abramovay (2012, p. 142) afirma:

O ambiente no qual e desenvolve a agricultura familiar contempo-
rânea é exatamente aquele que vai asfixiar o camponês, obriga-lo 
a se despojar de suas características constitutivas, minar as bases 
objetivas e simbólicas de sua reprodução social. Aí reside então a 
utilidade de uma definição precisa e específica de camponês. Sem 
ela é impossível entender o paradoxo de um sistema econômico que, 
ao mesmo tempo em que aniquila irremediavelmente a produção 
camponesa, ergue a agricultura familiar como sua principal base 
social de desenvolvimento.

Para Wanderley (2003), essa dificuldade em se definir o conceito 
do que seria, de fato, a agricultura familiar estaria ligada ao perfil que 
se difundiu mediante a criação do Programa Nacional de Apoio à 
Agricultura Familiar (Pronaf), levando uns a concluírem que o agri-
cultor familiar seria aquele que se encaixa nos requisitos do programa, 
enquanto outros acreditam ser aquela camada de agricultores que são 
capazes de se adaptarem às exigências do mercado, ao contrário dos 
“pequenos produtores”, seriam os agricultores chamados “consolidados”.

Segundo Schneider e Niederle (2008), até a década de 1990, a própria 
referência à agricultura familiar era praticamente nula, uma vez que 
o termo normalmente empregado a esse segmento de trabalhador era 
o de “pequeno produtor” ou “produtor de subsistência”. Sua realidade 
veio à tona por meio dos movimentos sindicais que, em sua luta por 
melhores condições de acesso a crédito, política de preços e regulamen-
tação institucional, trouxe uma identidade a esse agricultor familiar. 

O surgimento do termo “agricultura familiar”, nos movimentos 
sindicais da década de 1990, veio com o intuito de condensar as diversas 
categorias sociais, como assentados, arrendatários, entre outros, antes 
apenas identificados como “trabalhadores rurais” ou apenas como 
“pequenos produtores” (SCHNEIDER, 2006). 

Segundo Altafin (2003), estudos realizados no âmbito do convênio 
de cooperação técnica entre a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), celebrado em 1996, conduziram à criação 
do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), bem 
como legitimaram o conceito de atual de agricultura familiar:

A partir de três características centrais: a) a gestão da unidade 
produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por indi-
víduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b) a 
maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros 
da família; c) a propriedade dos meios de produção (embora nem 
sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se 
realiza sua transmissão em caso de falecimento ou aposentadoria 
dos responsáveis pela unidade produtiva.

Diante do exposto, pode-se observar a que a agricultura familiar se 
apresenta como um grupo heterogêneo, compreendendo desde agricul-
tores familiares integrados ao mercado, dispondo de modernizações em 
seu processo produtivo, até trabalhadores rurais assalariados. Conforme 
sintetiza Altafin (2003): “a disseminação do termo agricultura familiar 
na década de 1990, assim como ocorreu com o camponês, nos anos 
60, possibilitou a unificação de diversas situações, colocadas sob um 
mesmo guarda-chuva conceitual”.

Essa legitimação conceitual da agricultura familiar permitiu o 
desenvolvimento de políticas públicas voltadas para esse segmento, a 
exemplo do Pronaf.
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Mesmo diante de diversas previsões que acreditavam no fim da 
agricultura familiar, esse segmento tem resistido e lutado incessante-
mente, ao lado de movimentos sociais e organizações de representação, 
por uma mudança na forma como vem sendo concebida e na atenção a 
ela direcionada pela sociedade e pelas políticas públicas (ASSIS, 2005).

Segundo Assis (2005), essa luta pela conquista de maior repre-
sentação se dá num movimento que envolve dois caminhos: o da 
representação direta, mediante movimentos sociais que apresentam 
as demandas do segmento e as negociam junto aos governantes; e o 
caminho da participação na gestão social, que tem obtido destaque 
a partir de críticas aos planos desenvolvidos de forma centralizada 
pelo governo.

Uma das formas de reivindicação utilizada atualmente pela agricul-
tura familiar é a criação de organizações representativas. Tais organiza-
ções buscam institucionalizar as demandas particulares do segmento 
para que se tornem públicas e, portanto, merecedoras de atenção por 
parte dos governantes. Esse movimento se dá pelo processo conhecido 
como tradução, que consiste na adaptação dos interesses do grupo 
representado, dando forma à causa (ASSIS, 2005).

No Brasil, as principais demandas da agricultura familiar têm pas-
sado por processos de tradução mediante o movimento sindical, repre-
sentado pela Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura 
(Contag) e pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. Por meio dessas 
organizações, a agricultura familiar teve diversas demandas traduzidas 
e convertidas em conquistas, a exemplo do salário mínimo no campo, 
aposentadoria para o trabalhador rural, licença maternidade, entre 
outras (ASSIS, 2005).

3 GESTÃO SOCIAL COMO FOMENTADORA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR

A agricultura familiar é um segmento do cenário rural que possui uma 
complexidade peculiar, que envolve fatores como: sua composição 
estruturada com base nos laços familiares, sua relação com o mercado, 
seus objetivos fundamentais, cultura e forma e racionalidade de gestão. 
Conforme aponta Abramovay (2012), na agricultura familiar, o traba-
lho e a terra são mais que meios de produção, representam mais do 
que uma atividade com fins lucrativos, para essas pessoas a produção 
agropecuária representa a sobrevivência de sua família e sua garantia 
de reprodução.

Essas características inerentes ao modelo de produção familiar fazem 
com que a forma de se relacionar com o mercado seja diferenciada. 
Abramovay (2012) menciona que o modelo de produção familiar possui 
comportamento parcial em relação ao mercado, podendo integrar-se 
ou retirar-se dele conforme as circunstâncias estejam favoráveis ou não 
para a família. Essas e outras características fazem com que a agricultura 
familiar mereça uma atenção particular quando do desenvolvimento 
das políticas públicas, não podendo ser enquadrada de forma genera-
lizada nas políticas públicas direcionadas ao rural.

Quanto às peculiaridades da agricultura familiar, Assis (2005, p. 
7) menciona que: 

[...] a sua pouca inserção ou integração aos mercados e ao agrone-
gócio, as fortes relações de parentesco e compadrio existentes entre 
as famílias – agrupadas em comunidades –, a grande identidade 
com o território a que pertencem e o conhecimento e respeito em 
relação ao meio ambiente em que vivem, fonte de seu sustento

[...] baseiam a ideia da necessidade de mais participação dessas 
pessoas no desenvolvimento das políticas públicas que as beneficiam, 
mediante as organizações sociais. Suas demandas – que são particulares 
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a cada território/região – podem ser apresentadas de forma a direcionar 
com mais clareza as políticas públicas em construção. Dessa forma, os 
princípios da gestão social que dizem respeito à democracia deliberativa 
(CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011) se constituem como uma 
necessidade para que a agricultura familiar possa garantir sua existência.

Embora diversos autores, a exemplo de Lênin, tenham realizado 
previsões sobre o fim da agricultura familiar, que, como é sabido, não 
se concretizaram, essas ideias acerca do fim desse segmento trouxeram 
consequências sobre esses agricultores. Antes fadados ao desapare-
cimento, julgados por ignorantes e incapazes, viram-se excluídos do 
processo de transformação pelo qual passava a agricultura brasileira 
nos últimos quarenta anos, sendo considerados incapazes de participar 
da construção do próprio destino (ASSIS, 2005).

Esse cenário excludente para com a agricultura familiar começou 
a se transformar com o surgimento dos movimentos sindicais e orga-
nizações de representação. De modo geral, segundo Schneider, Mattei 
e Cazella (2004), até o início da década de 1990, não existia qualquer 
política pública com abrangência nacional que fosse voltada para atender 
às demandas da agricultura familiar, lembrando-se, ainda, que, nesse 
período, o segmento enfrentava grandes dificuldades, em virtude da 
crise da segunda metade dos anos de 1980, ficando debilitado diante 
da nova conjuntura econômica e social caracterizada pelo movimento 
de abertura comercial e desregulamentação dos mercados.

Foi na década de 1990 que ocorreram os principais fatores propulsores 
das mudanças dos rumos do desenvolvimento rural. Movimentos sindi-
cais rurais ligados à Contag e ao Departamento Nacional de Trabalhadores 
Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT) passaram a se 
organizar e direcionar suas lutas com o propósito de reivindicar apoio, 
por parte dos governantes, aos agricultores familiares, segmento que 
estava sendo diretamente afetado pelo processo de abertura comercial 
pelo qual o país passava. Em 1995, essas reivindicações passaram a ser 

conhecidas por “Grito da Terra” (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 
2004). Ao assumir essa postura diante dos governantes, os agricultores 
familiares, representados de forma institucional, exerceram comporta-
mentos inerentes à gestão social, tais como o de cidadania deliberativa 
e de participação, apropriando-se do direito de construção democrática 
de seu próprio destino, conforme detalha Tenório (2008, p. 49):

Sua concretização [destino] passa pela organização coletiva dos 
participantes, possibilitando desde a abertura de espaços de dis-
cussão dentro e fora dos limites da comunidade até a definição de 
prioridades, a elaboração de estratégias de ação e o estabelecimento 
de canais de diálogo com o poder público.

Esse processo de institucionalização pelo qual a agricultura familiar 
passou, ao reivindicar seus direitos mediante os movimentos sindicais e 
de representação, permitiram ao segmento uma visibilidade e abertura 
de espaço para discussão e consecução dos objetivos almejados, porém, 
esses movimentos precisam, após institucionalizados, sustentar esse poder 
social, legitimarem-se de forma a permanecerem capazes de negociar os 
interesses da classe. Percebe-se, portanto, que a luta pelo reconhecimento 
das demandas da agricultura familiar é incessante, que esse processo de 
legitimação é, aparentemente, sem fim (ASSIS, 2005).

Apesar de já se perceber uma abertura, por parte do Estado, em 
relação a algumas políticas públicas, ainda se observa que ele ainda 
detém um grande controle sobre as decisões a serem tomadas. Ainda 
há um longo caminho a ser percorrido até que se tenham políticas 
públicas projetadas para atender às reais demandas da agricultura 
familiar, construídas coletivamente e respeitando suas características 
peculiares (ASSIS, 2005).

Contudo, há dificuldades em trilhar o caminho para que esse espaço 
de discussão se encontre aberto à participação popular de forma plena. 
Conforme afirma Tenório (2008), há uma grande dificuldade em 
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sustentar os elevados níveis de participação da sociedade na formulação 
das políticas públicas de forma contínua e sistemática. A presença dos 
movimentos sociais na formulação das diretrizes tende a se encontrar 
mais presente em períodos limitados. O autor sugere que, para que se 
tenha um pleno exercício da gestão social, faz-se necessário encontrar 
mecanismos que permitam a institucionalização dos processos parti-
cipativos, legitimando o processo de gestão social.

Ao longo dos anos, observa-se que o desenvolvimento de políticas 
públicas se realizou a partir de objetivos que buscavam orientar a eco-
nomia e promover o desenvolvimento. Tais planos foram desenvolvi-
dos, geralmente, com a mínima participação das pessoas, concebendo 
as diversas regiões do país de forma homogênea e não considerando 
suas particularidades culturais, ambientais, sociais e produtivas, sendo 
desenvolvidas defendendo interesses de classes dominantes. No caso 
das políticas voltadas ao desenvolvimento rural, tais planos trouxeram 
graves consequências, que vieram, em muitos casos, a agravar as dife-
renças sociais existente (ASSIS, 2005). 

As políticas públicas direcionadas à agricultura familiar que se 
conhecem hoje, a exemplo do Pronaf, foram desenvolvidas a partir da 
organização dos agricultores familiares em movimentos sociais, que, 
a partir de um processo de gestão social, pôde auxiliar na formulação 
de políticas públicas que puderam conceber de forma mais adequada 
as peculiaridades de segmento, há tanto esquecido (ASSIS, 2005).

Essas características do sistema de desenvolvimento de políticas 
públicas predominante no país seguem a ideia da gestão estratégica, 
movida pela racionalidade instrumental, baseada em cálculos, resul-
tados, desempenhos, tendo como principal foco o êxito econômico e 
sendo desprendida da ética (SERVA, 1997).

Esse modelo de planejamento e aplicação das políticas públicas, por 
um lado, promoveu desenvolvimento econômico em algumas regiões, 
por outro, se tornou ineficiente, devido à inadequação ao contexto da 

região, à não aceitação e participação da população local ou mesmo 
pela extensa e burocrática estrutura (ASSIS, 2005).

A gestão social se apresenta, nesse contexto, como uma saída para 
a agricultura familiar na busca pela emancipação e autonomia social. 
Segundo Tenório (2008), o contraponto entre a gestão estratégica/ins-
trumental e a gestão social está baseado no conceito de racionalidade 
substantiva, que, segundo Guerreiro Ramos (apud SERVA, 1997), se 
baseia em elementos como a ética, autorrealização, entendimento, 
autonomia e valores emancipatórios. 
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CAPÍTULO 4

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
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Ionara Jane de Araujo
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1 INTRODUÇÃO 

O Semiárido nordestino soma uma área que abrange 982.563,3 km², 
sendo constituído de 1.133 municípios e uma população de 20.858.264 
habitantes (BRASIL, 2011). A maior parte do seu território é coberto 
pela Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, que possui riqueza em 
espécies existentes somente nessa região, com variedade de paisagens, 
espécies animal e vegetal, nativas e adaptadas, com potencial e que 
garantem a sobrevivência dos agricultores da região. Uma das mais 
fortes características do Semiárido brasileiro é o déficit hídrico, em 
que as chuvas são irregulares no tempo e no espaço e a evaporação 
é três vezes maior que a precipitação, além da baixa umidade do ar e 
elevadas temperaturas em grande parte do ano.

Diante dessa realidade, a população está condicionada a viver, princi-
palmente, de atividades agropecuárias, com bases frágeis usando tecnolo-
gias tradicionais e crescente número de pequenos estabelecimentos que, 
isolados, acabam se tornando mais vulneráveis à luta pela sobrevivência. 
De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
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CAPÍTULO 4

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

DESAFIO DA GESTÃO SOCIAL NO 
SEMIÁRIDO NORDESTINO
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1 INTRODUÇÃO 

O Semiárido nordestino soma uma área que abrange 982.563,3 km², 
sendo constituído de 1.133 municípios e uma população de 20.858.264 
habitantes (BRASIL, 2011). A maior parte do seu território é coberto 
pela Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, que possui riqueza em 
espécies existentes somente nessa região, com variedade de paisagens, 
espécies animal e vegetal, nativas e adaptadas, com potencial e que 
garantem a sobrevivência dos agricultores da região. Uma das mais 
fortes características do Semiárido brasileiro é o déficit hídrico, em 
que as chuvas são irregulares no tempo e no espaço e a evaporação 
é três vezes maior que a precipitação, além da baixa umidade do ar e 
elevadas temperaturas em grande parte do ano.

Diante dessa realidade, a população está condicionada a viver, princi-
palmente, de atividades agropecuárias, com bases frágeis usando tecnolo-
gias tradicionais e crescente número de pequenos estabelecimentos que, 
isolados, acabam se tornando mais vulneráveis à luta pela sobrevivência. 
De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
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(Sudene), os principais desafios que o Semiárido tem a enfrentar são: 
ambiental, escassez de água, econômico, institucional, educacional, 
sociocultural e político. Entretanto, como essa população pode amenizar 
os problemas que são característicos do ambiente onde vivem?

Assim, a discussão desenvolvida neste capítulo fundamenta-se na 
ideia de que o desenvolvimento a ser promovido pelas cooperativas nas 
comunidades estaria relacionado ao cumprimento do sétimo princípio 
cooperativo, em que a preocupação com o desenvolvimento local está 
explícita: interesse pela comunidade, esclarecendo que os membros 
das cooperativas devem aprovar políticas especiais com o objetivo 
fundamental de contribuir para o desenvolvimento sustentável de suas 
respectivas comunidades, e que seu sucesso depende da liberdade de 
ações e das decisões que as pessoas têm de exercer no seu papel como 
agente de mudança econômica, social e política.

O território Sertão do Apodi – RN, é fértil no surgimento de orga-
nizações sociais, e se destaca pela intensa mobilização da sociedade 
civil, com Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e organizações 
não governamentais (ONGs). Originou-se apoiado por agentes exter-
nos, dentre os quais padres holandeses e franceses, onde realizaram 
um trabalho nas comunidades rurais. Fomentaram o ambiente que 
culminou com o afloramento da ação coletiva e, consequentemente, 
com o surgimento das organizações dos agricultores familiares, como 
associações e cooperativas agropecuárias.

A partir da mobilização na base e do descontentamento de alguns 
com a falta de assistência das entidades de governo, principalmente no 
tocante a itens básicos, como saúde, educação, assistência técnica para 
produção e comercialização, começaram a surgir organizações sociais 
coletivas com a finalidade de suprir tais demandas, dentre elas, as coo-
perativas que foram constituídas a partir da necessidade da realização 
da comercialização da produção da agricultura familiar. 

A organização social tem como principal característica uma gestão 
compartilhada, para tanto: 

A autogestão é um horizonte a ser buscado permanentemente. Para 
chegar até lá é importante redefinir indicadores para identificar 
avanços e dificuldades rumo a essa organização que, mais do que 
uma gestão democrática, é um modelo em que os trabalhadores 
têm o poder de decisão (MAZZEU, 2009, p. 31). 

Em relação à gestão, as cooperativas da agricultura familiar adotam, 
em seus princípios, um modelo participativo, em que toda e qualquer 
operação é contraída com a anuência de todos, tendo como principal 
espaço de discussão e deliberação dos assuntos a assembleia geral, 
com práticas de divisão de sobras ou perdas no final do exercício. Por 
esse conjunto de práticas, as organizações sociais são campo propício 
ao modelo de gestão social, porque possibilitam a discussão e opor-
tunizam às camadas da base serem partes integrantes na gestão dos 
empreendimentos que participam.

Neste sentido, o objetivo deste estudo consiste em analisar a forma 
como se dá a contribuição das cooperativas agropecuárias situadas no 
território Sertão do Apodi – RN para o desenvolvimento rural. Para 
isso, a avaliação se dará no marco do que estabelece o sétimo princípio 
cooperativo (interesse pela comunidade), relacionando-o principal-
mente com a gestão social dessas organizações. 

Este estudo tem como delimitação espacial o território da cidada-
nia Sertão do Apodi, do estado do Rio Grande do Norte, estando sua 
delimitação dentro do Programa Territórios da Cidadania (PTC)6, 
criado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA). O território Sertão do Apodi 

6 O Programa Territórios da Cidadania, do governo federal, vem sendo 
implementado desde 2008 e busca agrupar municípios com maior fragilidade 



103102

(Sudene), os principais desafios que o Semiárido tem a enfrentar são: 
ambiental, escassez de água, econômico, institucional, educacional, 
sociocultural e político. Entretanto, como essa população pode amenizar 
os problemas que são característicos do ambiente onde vivem?

Assim, a discussão desenvolvida neste capítulo fundamenta-se na 
ideia de que o desenvolvimento a ser promovido pelas cooperativas nas 
comunidades estaria relacionado ao cumprimento do sétimo princípio 
cooperativo, em que a preocupação com o desenvolvimento local está 
explícita: interesse pela comunidade, esclarecendo que os membros 
das cooperativas devem aprovar políticas especiais com o objetivo 
fundamental de contribuir para o desenvolvimento sustentável de suas 
respectivas comunidades, e que seu sucesso depende da liberdade de 
ações e das decisões que as pessoas têm de exercer no seu papel como 
agente de mudança econômica, social e política.

O território Sertão do Apodi – RN, é fértil no surgimento de orga-
nizações sociais, e se destaca pela intensa mobilização da sociedade 
civil, com Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e organizações 
não governamentais (ONGs). Originou-se apoiado por agentes exter-
nos, dentre os quais padres holandeses e franceses, onde realizaram 
um trabalho nas comunidades rurais. Fomentaram o ambiente que 
culminou com o afloramento da ação coletiva e, consequentemente, 
com o surgimento das organizações dos agricultores familiares, como 
associações e cooperativas agropecuárias.

A partir da mobilização na base e do descontentamento de alguns 
com a falta de assistência das entidades de governo, principalmente no 
tocante a itens básicos, como saúde, educação, assistência técnica para 
produção e comercialização, começaram a surgir organizações sociais 
coletivas com a finalidade de suprir tais demandas, dentre elas, as coo-
perativas que foram constituídas a partir da necessidade da realização 
da comercialização da produção da agricultura familiar. 

A organização social tem como principal característica uma gestão 
compartilhada, para tanto: 

A autogestão é um horizonte a ser buscado permanentemente. Para 
chegar até lá é importante redefinir indicadores para identificar 
avanços e dificuldades rumo a essa organização que, mais do que 
uma gestão democrática, é um modelo em que os trabalhadores 
têm o poder de decisão (MAZZEU, 2009, p. 31). 

Em relação à gestão, as cooperativas da agricultura familiar adotam, 
em seus princípios, um modelo participativo, em que toda e qualquer 
operação é contraída com a anuência de todos, tendo como principal 
espaço de discussão e deliberação dos assuntos a assembleia geral, 
com práticas de divisão de sobras ou perdas no final do exercício. Por 
esse conjunto de práticas, as organizações sociais são campo propício 
ao modelo de gestão social, porque possibilitam a discussão e opor-
tunizam às camadas da base serem partes integrantes na gestão dos 
empreendimentos que participam.

Neste sentido, o objetivo deste estudo consiste em analisar a forma 
como se dá a contribuição das cooperativas agropecuárias situadas no 
território Sertão do Apodi – RN para o desenvolvimento rural. Para 
isso, a avaliação se dará no marco do que estabelece o sétimo princípio 
cooperativo (interesse pela comunidade), relacionando-o principal-
mente com a gestão social dessas organizações. 

Este estudo tem como delimitação espacial o território da cidada-
nia Sertão do Apodi, do estado do Rio Grande do Norte, estando sua 
delimitação dentro do Programa Territórios da Cidadania (PTC)6, 
criado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA). O território Sertão do Apodi 

6 O Programa Territórios da Cidadania, do governo federal, vem sendo 
implementado desde 2008 e busca agrupar municípios com maior fragilidade 



105104

– RN conta com uma população de cinco cooperativas agropecuárias 
da agricultura familiar, objetos de estudo deste trabalho.

Nesse sentido, analisaram-se as cinco cooperativas agropecuárias da 
agricultura familiar. A pesquisa de campo baseou-se no levantamento 
de informações a partir de formulários semiestruturados, mediante o 
resgate dos aspectos históricos da existência das cooperativas e a visão/
percepção de suas lideranças e sócios fundadores, podendo-se oferecer 
uma maior flexibilidade ao pesquisador e ao pesquisado, possibilitando 
um contato com a realidade dos atores. 

2 COOPERATIVISMO, GESTÃO SOCIAL 
E AGRICULTURA FAMILIAR

No final do século XVI, nasceu, na Inglaterra, o cooperativismo, no 
início da Revolução Industrial. Na época, os trabalhadores das manu-
faturas eram qualificados e possuíam associações de ofício que con-
trolavam o exercício profissional. Com a introdução das máquinas, 
estes trabalhadores começaram a sofrer a competição de fábricas, que 
empregavam pessoas não qualificadas, geralmente egressas do campo. 
Como consequência, os produtos industriais eram mais baratos do 
que os artesanais, de modo que, em pouco tempo, os trabalhadores 
manufatureiros ficavam sem trabalho (SINGER, 1999).

Assim, marcado pela crise industrial e movido pela mobilização 
dos trabalhadores das indústrias de tecido, o cooperativismo começou 
pelos trabalhadores, por acreditarem na possibilidade de existir outra 
relação de trabalho sem ser a do patrão e empregados.

O surgimento do movimento cooperativista se deu em 1844, tendo 
como marco histórico a fundação, por um pequeno número de tra-
balhadores industriais de Rochdale, na Inglaterra, da Sociedade dos 

econômica e social, de forma a coordenar ações que possam combater a pobreza 
extrema e contribuir no esforço de erradicação da miséria no país.

Pioneiros Equitativos de Rochdale. Tratava-se de uma cooperativa de 
consumo de operários da indústria têxtil, a qual se expandiu rapida-
mente com a abertura de um moinho, em 1850, e de uma tecelagem e 
fiação, em 1854, passando a se caracterizar, também, como cooperativa 
de produção (BARRETO; PAULA, 2009). 

O pioneirismo da cooperativa de Rochdale e seu desenvolvimento 
ampliou-se e inspirou diversas experiências semelhantes. A formalização 
das regras de funcionamento fez com que as novas cooperativas criadas 
fossem bem semelhantes a esse modelo inicial, o que possibilitou a 
constituição posterior de um movimento: o cooperativismo.

Ao se criar um movimento em âmbito mundial, foi necessário 
encontrar uma identidade para esse movimento (o cooperativista), e 
as regras da cooperativa de Rochdale foram com ele (o movimento) 
retomadas. Essa escolha se deu porque a grande maioria das coope-
rativas funcionava nesse formato ou semelhante a ele. Dessa forma, 
a primeira elaboração dos princípios cooperativistas inspirou-se na 
experiência de Rochdale (CANÇADO; GONTIJO, 2009).

A cooperativa de Rochadale, concretizada em um armazém de 
consumo, foi localizada na Toad Lane (travessa dos Sapos) e tinha 28 
operários à sua frente, cuja principal motivação para se unirem foi a 
luta pela vida e a busca pela melhoria do estado de miséria e penúria 
em que se encontravam os tecelões e suas famílias (FERREIRA, 2010).

Tinham, grosso modo, como principais metas políticas e econô-
micas: construção de uma sociedade baseada na solidariedade; 
eliminação da figura do patrão; construção de novas práticas de 
trabalho, respaldadas em valores de democracia, de participação, 
solidariedade e equidade etc, que foram estruturando a base para a 
consolidação das diretrizes do cooperativismo atual. Essas práticas 
de uma nova cultura pautada nos princípios do cooperativismo, 
contrapunham-se à cultura hegemônica centrada na competitivi-
dade, na produtividade e na hierarquia (FERREIRA, 2010, p. 92).
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Uma das marcas da experiência de Rochdale foi a definição dos 
princípios norteadores do desenvolvimento da cooperativa e que, 
logo, disseminaram-se para representar o cooperativismo no mundo 
com a adesão livre, o controle democrático, o retorno dos excedentes 
em proporção às operações, a taxa limitada de juros ao capital social, 
a neutralidade política e religiosa, a educação cooperativista e a inte-
gração cooperativista (BARRETO; PAULA, 2009).

Os princípios norteadores são uma série de alinhamentos gerais 
para reger a cooperativa. Segundo Singer (1999), adotaram-se oito 
princípios, que provavelmente decorriam da experiência das duas ou 
três décadas anteriores de cooperativismo. Em resumo estes princípios 
eram os seguintes: 

1º) a Sociedade seria governada democraticamente, cada sócio dis-
pondo de um voto; 

2º) a Sociedade seria aberta a quem dela quisesse participar, desde 
que integrasse uma quota de capital mínima e igual para todos;

3º) qualquer dinheiro a mais investido na cooperativa seria remunerado 
por uma taxa de juros, mas não daria ao seu possuidor qualquer 
direito adicional de decisão;

4º) tudo o que sobrasse da receita, deduzidas todas as despesas, inclusive 
juros, seria distribuído entre os sócios em proporção às compras 
que fizessem da cooperativa; 

5º) todas as vendas seriam à vista; 
6º) os produtos vendidos seriam sempre puros e de boa qualidade; 
7º) a Sociedade deveria promover a educação dos sócios nos princípios 

do cooperativismo; e 
8º) a Sociedade seria neutra política e religiosamente (SINGER, 1999, 

p. 23).

Com a aplicação desses princípios, a Sociedade dos Pioneiros 
de Rochdale cresceu enormemente, alcançando dezenas de sócios. 
Representando um importante mercado consumidor, os pioneiros 
fundaram diversas cooperativas de produção: fábrica de sapatos e tamancos, 
fábrica de fiação e tecelagem, cooperativa de habitação e sociedade de 
beneficência, que prestava assistência à saúde. O exemplo dela radiou 
pela Inglaterra e, mais tarde, por outros países. Outras cooperativas foram 
fundadas à base daqueles princípios. Hoje, a cooperativa de Rochdale é 
considerada a mãe de todas as cooperativas (SINGER, 1999).

Na Espanha, a Corporación Mondragón é o caso exemplar de uma 
cooperativa, que, apesar de:

[...] adotar algumas estratégias empresariais, não tem se distanciado 
dos princípios rochdalianos. Configurada em quatro grandes áreas 
(Finanças, Conhecimento, Industrial e Distribuição), congrega 
mais de 30 mil trabalhadores trabalhando nas suas 109 fábricas 
(equipamentos, bens de consumo, construção, bens industriais e 
serviços empresariais), uma cadeia de supermercado, um banco (a 
Caixa Laboral Popular) e uma universidade tecnológica (a Escola 
Politécnica Profissional) (FERREIRA, 2010, p. 93).

Uma das causas do seu sucesso deve-se ao modelo de gestão cen-
trado nos princípios cooperativistas, nas pessoas em cooperação, no 
projeto compartilhado, na organização participativa, na excelência e 
nos resultados socioempresariais, além do sistema de rede de apoio 
entre as cooperativas que fazem parte do complexo Mondragón.

No caso da América Latina, o cooperativismo, dito moderno, sur-
giu no final do século XIX e início do século XX em Honduras, Brasil, 
Uruguai, México e Argentina, influenciado pela emigração europeia, 
pela Igreja Católica e pelos governos nacionais, sendo, em alguns 
momentos, confundido com o movimento sindical (FERREIRA, 2010).
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As cooperativas latino-americanas passaram a integrar-se mais 
no comércio internacional dentro da dinâmica econômica mundial, 
tanto no que se refere à adoção de estratégias de inserção política e 
econômica como em termos de adoção de novas tecnologias (agrícolas 
e industriais), bem como na adoção das mesmas características do 
cooperativismo gerado na Inglaterra.

3 COOPERATIVISMO NO BRASIL

O desenvolvimento cooperativista, no Brasil, ocorreu seguindo as mes-
mas características do cooperativismo gerado na Inglaterra, ou seja, de 
adequação ao modo de produção capitalista. Depois de experiências 
esparsas de cooperação realizadas desde o início da ocupação do país 
no século XVI, foi a partir de 1930 que o cooperativismo iniciou seu 
crescimento nos moldes apresentados atualmente. No entanto, assim 
como ocorreu em outros países, as cooperativas foram criadas não 
por iniciativa e necessidade de seus beneficiários, mas sim de cima 
para baixo, para favorecer o desenvolvimento do modo capitalista de 
produção (SOUZA, 2009).

O cooperativismo brasileiro não seguiu como um movimento uni-
forme, conforme proposições iniciais do nascimento desse movimento, 
com distinções no espaço geográfico através das regiões e do tempo a 
partir dos modelos de desenvolvimento adotados no Brasil. 

Numa experiência no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 
1911, com a decadência da produção de vinho, o Estado brasileiro 
firmou convênio com os italianos para coordenarem a organização de 
cooperativas na região (SOUZA, 2009).

O Estado, através do Ministério da Agricultura e Comércio, firma 
convênio com o expoente cooperativista italiano Giuseppe Di 
Stéfano Paternó para coordenar a organização de cooperativas 
em regiões de imigração italiana, entre camponeses produtores de 

vinho. Já no ano de sua chegada, Paternó criou, no Rio Grande do 
Sul, colônias Italianas nos municípios de Caxias do Sul, Garibaldi, 
Bento Gonçalves, Guaporé, Antônio Prado e Veranópolis. Entre 
setembro de 1911 a dezembro de 1912, como consequência de sua 
orientação, foram organizadas ainda a Cooperativa Agrícola de Vila 
Nova e mais oito cooperativas agrícolas em regiões de colonização 
italiana, todas ligadas à produção de vinho (SOUZA, 2009, p. 67).

Tais cooperativas tinham como principal objetivo, na teoria, a obten-
ção de melhores preços para a uva e o vinho, que nesse período estavam 
fixados de forma oligopólica pelos comerciantes, que acabavam retendo 
a maior parte dos ganhos. Esses produtores procuravam a comerciali-
zação de sua própria produção, eliminando, portanto, a figura do inter-
mediário/atravessador e sua apropriação do excedente produzido pelas 
colônias agrícolas. Nos primórdios, o surgimento dessas cooperativas 
ocasionou a queda no preço do vinho, já que seus próprios produtores, 
nesse caso, eram, também, os comerciantes. Contudo, essa condição não 
durou muito tempo. A reação por parte dos grandes comerciantes locais, 
que pressionaram a Associação dos Produtores de Vinho e o próprio 
Estado para que tomassem alguma medida contra o crescimento das 
cooperativas, foi imediata (SOUZA, 2009).

Na realidade, existiu a reação dos comerciantes, que visava à des-
truição das cooperativas para manterem o controle da compra do 
vinho dos camponeses, de forma que fixavam os preços pagos pela uva 
e pelo vinho produzido artesanalmente. Os comerciantes se sentiam 
incomodados com a criação e progresso da cooperativa. Assim, ocorreu 
a ação do Estado nesse caso, que, inicialmente incentivou a criação de 
cooperativas para resolver um problema de superprodução e, logo em 
seguida, participou na sua desarticulação em favor de grandes comer-
ciantes (SOUZA, 2009).

A ação do Estado no caso acima sugere refletir sobre dois pontos de 
análise: primeiro, o Estado como propositor, incentivador da criação 
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da cooperativa; no segundo momento, como desarticulador da própria 
ação, em favorecimento aos grandes produtores. Esse é um reflexo da 
realidade brasileira.

Em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, 
criou-se a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2016), 
entidade nacional de representação das cooperativas, responsável pela 
promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista, em todas as 
instâncias políticas e institucionais, a preservação e o aprimoramento 
desse sistema e o incentivo e a orientação das sociedades cooperativas. 
Em seguida, houve a publicação da Lei nº 5.764/1971, que define a 
Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas, e dá outras providências, estando, também, 
as cooperativas amparadas pela Constituição Federal de 1988. A Lei nº 
5.764/1971 estabelece, no seu art. 4º, as características das cooperativas, 
concretizando e garantindo direitos sociais:

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituí-
das para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais 
sociedades pelas seguintes características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade técnica de prestação de serviços;
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada asso-

ciado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de propor-
cionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos 
objetivos sociais;

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos 
à sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações 
e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam 
atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral 
baseado no número de associados e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário 
da Assembleia Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica 
Educacional e Social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos 

estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reu-

nião, controle, operações e prestação de serviços (BRASIL, 1971).

Com a publicação da Lei nº 5.764/1971 e a criação da OCB, houve 
um grande desenvolvimento do ramo de cooperativas por todo o 
território nacional. 

No entanto, a aprovação da lei demonstrou que as cooperativas 
rurais privilegiam grandes proprietários em detrimento dos pequenos. 
O cooperativismo pode ser usado para favorecer grandes produtores 
agroexportadores, minimizando o processo de descapitalização e auxi-
liando na sobrevivência deles, no entanto, sem alterar a desigualdade 
social (SCOPINHO, 2007).

Ao apontar que esse tipo de cooperativismo, doutrinário, tem dupla 
finalidade: econômica – porque é rentável para os empresários – e 
política – porque é saída honrosa para os que não possuem capacidade 
competitiva individual, Rios (1989, p. 51) retrata e distingue que a 
“doutrina cooperativa – falsa teoria que se impõe à prática, não reflete 
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e nem se adapta à realidade – de teoria cooperativa – deriva de vivência 
e observação sistemática da prática, que a enriquece e transforma”. 

Ressalta-se que, nas últimas décadas, um novo paradigma, em 
contraposição ao cooperativismo tradicional, vem sendo estabelecido. 
Vêm-se desenvolvendo sistemas de representação paralelos à OCB, 
sendo os principais: o Sistema de Economia Solidária (Ecosol), criado 
pela Agencia de Desenvolvimento Solidário (ADS) da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), e o Sistema Cooperativo dos Assentados (SCA), 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), constituindo-se 
o estopim para um processo de transformação mais generalizado nas 
cooperativas (SOUZA, 2009).

As cooperativas solidárias, nas quais a agricultura familiar está 
inserida, apresentam algumas características diferentes das cooperativas 
ditas tradicionais ou até com algumas tradições/práticas. Mas há 
de se reconhecer que as cooperativas se voltaram quase sempre ao 
predomínio do capital e acabaram por pender em direção às empresas 
com características comerciais, pouco se importando com os interesses 
de seus cooperados e das estruturas desiguais, sendo o único ou quase 
único interesse manterem-se no mercado, com exceção de algumas 
com tradição cultural coletivista.

No entanto, existem cooperativas da agricultura familiar que bus-
cam resposta ao modelo econômico então implantado, que buscam 
promover a mobilização e a formação de lideranças para gerar trabalho 
e renda e possibilitar transformação da realidade social excludente.

4 AGRICULTURA FAMILIAR, COOPERATIVISMO E GESTÃO 
SOCIAL: UM ELO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Nos últimos anos, o meio rural vem sendo abordado como uma área 
relevante para o desenvolvimento do país, uma vez que gera emprego 
e renda para as famílias que sobrevivem de atividades produtivas 

nesse contexto, e representa uma parcela significante da produção 
agrícola do país. Sua capacidade técnica e de resposta ao mercado 
está fora de questionamento, pois a sua maior caracterização vem 
a ser o trabalho no estabelecimento, apoiando-se efetivamente na 
família (ABRAMOVAY, 1998).

No Brasil, embora a agricultura familiar tenha longa tradição, reme-
tendo ao período colonial, por anos padeceu de apoio governamental e 
de políticas em vários aspectos: falta de assistência técnica, estrutura de 
produção e beneficiamento, crédito etc. Isso gerou inúmeras dificuldades 
para o seu desenvolvimento. Nos últimos anos, têm-se intensificado os 
debates que abrangem a importância e o papel da agricultura familiar 
no desenvolvimento do país, com temas ligados ao desenvolvimento 
territorial, geração de emprego, renda, entre outros.

Uma vez que, anteriormente à década de 1990, a agricultura familiar 
no Brasil era um segmento não reconhecido como um setor produtivo, 
os termos rotineiramente utilizados para qualificar esse segmento eram 
os seguintes: pequeno produtor, produtor de subsistência ou de baixa 
renda (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008). No entanto, essa realidade, 
com o decorrer dos anos, vem sofrendo modificações, a agricultura 
familiar passou a fortalecer as possibilidades de potencializar as opor-
tunidades, como sua inserção nos mercados (institucional, feiras livres, 
entre outros), decorrente das vantagens de uma organização coletiva.

Ressalta-se a maneira decisiva da sociedade civil, que readquiriu e 
redefiniu suas lutas, tornando-se transformadora social, com iniciati-
vas decisivas para o homem do campo, na perspectiva da constituição 
de um novo cenário, lembrado como um período fértil e estimulante 
para as discussões, estudos, livros e pesquisas que contribuíram para 
o reconhecimento da agricultura familiar.

Vários são os termos utilizados para classificar a categoria agricul-
tores familiares ou camponeses. Denomina-se agricultor todos que 
vivem no meio rural e trabalham junto com a família (SCHNEIDER; 
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NIEDERLE, 2008). Assim, envolve práticas diferenciadas, em contra-
ponto ao modelo patronal, com uma forma de produção distinta que 
tem como características a integração da mão de obra de indivíduos 
que compõem uma família e as unidades de produção que se organizam 
com base em relações familiares.

Encontram-se, no Brasil, os processos de auto-organização via 
experiências autogestionárias, fundamentadas em empreendimentos 
econômicos solidários (cooperativas, associações, empresas recupe-
radas por trabalhadores em regime de autogestão). Autogestionárias, 
pois existe um percentual significativo de cooperativas de um dono. 
O diferencial das cooperativas vinculadas à perspectiva da economia 
solidária e não configuradas como empresas capitalistas é o modo 
de sua administração. As primeiras possuem sua administração pau-
tada na autogestão, enquanto as segundas praticam a heterogestão 
(SINGER, 2002).

Diante das manifestações oriundas do campo da gestão social, encon-
tram-se os processos de auto-organização via experiências autogestio-
nárias, fundamentadas em empreendimentos econômicos solidários 
(cooperativas, associações, empresas recuperadas por trabalhadores em 
regime de autogestão). Nesse ambiente, a ação para a agricultura familiar, 
moldes de cooperação e gestão sempre foram exercidos verticalmente 
por lideranças políticas locais e regionais, ou seja, o cooperativismo 
era utilizado para a manipulação, em vez de gerar oportunidades de 
inserção por meio da produção econômica e da transformação social. 

O termo gestão social ganhou espaço na literatura e nas práticas 
do dia a dia, mesmo padecendo da ausência de um consenso sobre seu 
conceito, no entanto, sob a conceituação de Pinho (2009, p. 26) “a gestão 
social tem se afirmado na prática mesmo sem ter se gerado um consenso 
sobre o que representa. Poderíamos dizer que tem se desenvolvido ao 
arrepio, à revelia de um consenso acadêmico”. No intuito de se anali-
sar a gestão social objetivando o delineamento de um conceito, uma 

alternativa viável é fazer-se uma reflexão tomando como base outros 
modelos de gestões existentes. É pertinente os seguintes elementos:

Podemos começar pensando em gestão social frente a outros tipos 
de gestão. Assim, quanto à gestão acadêmica parece não haver 
dúvidas que se refere à Universidade, às unidades acadêmicas. 
Ao se pensar em gestão financeira também parece não despertar 
dúvidas, se referindo ao trato de finanças, seja pública ou privada. 
No mesmo caminho segue a gestão ambiental, entendendo-se a 
gestão do meio ambiente, sem controvérsias. Do mesmo modo, 
ao se pensar em gestão de recursos humanos, o mesmo se dá, es-
tamos falando e tratando da gestão de pessoas, de trabalhadores, 
funcionários de uma empresa ou instituição, governamental ou 
não. Porém, quando se fala em gestão social, parece descer alguma 
escuridão e não se tem certeza ou concordância, gera muita ambi-
guidade, sobre o que está falando e tratando. Talvez o correto seria 
falar “gestão do social”, da mesma maneira que falamos “gestão 
de recursos humanos”, mas, talvez por razões de comunicação soe 
melhor falar em “gestão social” (PINHO, 2009, p. 26).

Assim, a gestão social ou de outro modelo é o ato de gerir, conduzir, 
direcionar, mostrar o caminho a ser seguido para a obtenção de êxito. 
O conjunto de esforços empreendidos para a consecução de qualquer 
objetivo é precedido de uma ação que foi anteriormente pensada, 
aprimorada e posta em prática. Para que tudo isso tenha acontecido 
e essa soma de ações tenha surtido efeito, foi necessária a gestão que 
se fez presente desde a concepção da ideia até a efetivação de seus 
resultados. A literatura pátria discorre sobre diversos tipos de gestões, 
trazendo elementos e características que evidenciam as particularidades 
de cada uma.

No presente capítulo será explorada a gestão social que se notabiliza 
por apresentar um formato que prima pela participação dos sujeitos 
sociais nela integrados, promovendo a valorização desses atores no 
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processo de gerenciamento das ações mediante o incentivo à partici-
pação. Nas palavras de Pinho (2009, p. 34), “a gestão social vai estar 
apoiada na priorização da sociedade e do trabalho frente ao capital e 
ao Estado aliada ao conceito de cidadania deliberativa”.

O modelo de gestão social trabalha com conceitos e ações que 
fomentam a responsabilidade social dentro dos empreendimentos de 
modo que aconteça um inter-relacionamento entre empreendimento, 
colaboradores e comunidade de modo geral, promovendo integração 
e sustentabilidade. De tal maneira, cabe ressaltar a importância dos 
movimentos sociais:

Os movimentos sociais são como uma árvore. A organização é 
a raiz. Não adianta ter uma árvore muito grande se a raiz não 
estiver forte porque o vento derruba. Investir na organização 
social não é construir prédio, fábrica de castanha, de mel, casa 
de farinha ou barracão para recicláveis. É fomentar a criação de 
canais democráticos de participação de base, é dar possibilidade de 
organização para quem nunca teve oportunidade [...] é importante 
criar instâncias de debates e deliberações (GOMES, 2009, p. 95).

A ação de educação promovida junto a essas comunidades no 
Semiárido nordestino tem sido uma semente plantada que culminou 
com a constituição de organizações sociais do tipo: grupos de jovens 
rurais, associações de agricultores familiares e cooperativas de produção 
e comercialização da agricultura familiar. No interior desses empreen-
dimentos, todos têm oportunidade de expressão, a gestão é feita pelos 
próprios membros, existindo, desse modo, uma horizontalidade. 

Assim, “a única forma de gestão social que permite a convivência 
pacifica, a realização do potencial humano, a possibilidade de viver de 
forma próspera, produtiva e feliz, é sob o predomínio dos processos 
democráticos” (BOAVENTURA, 2009, p. 116). 

Em relação à gestão, esse tipo de empreendimento adota um 
modelo participativo, em que toda e qualquer operação é contraída 
com a anuência de todos, tendo como principal espaço de discussão 
e deliberação dos assuntos a assembleia geral, com práticas de divisão 
de sobras ou perdas no final do exercício. Por esse conjunto de práti-
cas, as organizações sociais coletivas são campo propício ao modelo 
de gestão social, porque possibilitam a discussão e oportunizam às 
camadas da base serem partes integrantes na gestão dos empreendi-
mentos que participam.

Assim, releva-se a importância da participação da sociedade civil 
e da articulação de atores sociais nas ações voltadas para a promoção 
do desenvolvimento, seja em escala nacional, seja regional ou local 
(BANDEIRA, 1999).

Ao longo dos anos, a realidade brasileira tem-se destacado com 
intensas discussões sobre estratégias de desenvolvimento que visam 
reduzir as desigualdades e gerar condições dignas ao homem do campo, 
sendo essas discussões originadas nos últimos 50 anos:

[...] dois foram os momentos durante os quais a noção de “de-
senvolvimento” se alçou a um campo de singularidade histórica, 
introduzindo-se como uma daquelas ideias-força que atraem gene-
ralizado interesse, intensamente discutidas, orientando programas 
governamentais, instigando sofisticados debates intelectuais e, em 
especial, motivando grupos sociais interessados nos benefícios das 
mudanças [...] (NAVARRO, 2001, p. 1). 

Desde então, o tema do “desenvolvimento” adentrou nas discus-
sões, ocorrendo uma forte intensificação com ações do Estado, o que 
afastou os pesquisadores e estudiosos sobre o assunto, por considerá-lo 
excessivamente político e normativo (SCHNEIDER, 2010). Entretanto, 
a partir de 1990, ocorreu uma mudança de enfoque e de entendimento, 
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ressurgindo o debate sobre o desenvolvimento, que passou a ganhar 
espaço no Brasil. 

[...] especificamente com relação ao desenvolvimento rural, muitas 
são as motivações para este ressurgimento. No Brasil, tem sido 
possível identificar algumas das razões que explicaram o surgi-
mento de crescentes esforços sócio-político de revalorização da 
“sociedade rural” e suas atividades produtivas, de seu modo de 
vida e suas características socioculturais, de suas organizações e 
propostas societárias [...]. (NAVARRO, 2001, p. 3).

A retomada das discussões esteve fortemente ligada pelas trans-
formações sociais, políticas e econômicas que se operaram no âmbito 
do Estado e, não menos importante, estão os atores da sociedade civil. 
Assim, veio a lume o desdobramento de políticas governamentais 
direcionadas para a reforma agrária, crédito para agricultura fami-
liar, estímulo a ações afirmativas para mulheres, dentre outras ações 
(SCHNEIDER, 2010).

A explicação do significado do desenvolvimento, por sua vez, se 
revestiu de um conjunto de expressões, o que, segundo Navarro (2001, p. 
3), vem “sendo atualmente utilizadas de forma intercambiável”. Navarro 
(2001, p. 3-4) distingue as expressões desenvolvimento agrícola, agrário 
e rural da seguinte forma:

[...] desenvolvimento agrícola (ou agropecuário), estaria se referindo 
exclusivamente às condições da produção agrícola e/ou agrope-
cuária, suas características, no sentido estritamente produtivo, 
identificando suas tendências em um período de tempo dado. [...] 
desenvolvimento agrário, tal expressão refere-se a interpretação 
acerca do “mundo rural” em suas relações com a sociedade maior, 
em todas as suas dimensões, e não apenas à estrutura agrícola, ao 
longo de um dado período de tempo. [...] desenvolvimento rural, 
neste caso, diferencia-se das anteriores por uma característica 

específica: aqui, trata-se de uma ação previamente articulada que 
induz (ou pretende induzir) mudanças em um ambiente rural [...].

Tornam-se importantes esses esclarecimentos, enfatizando-se as 
diferenças entre as expressões que, em muitas vezes, é usado de maneira 
imprópria, não legitimando o seu significado. Conforme revela o con-
texto do debate, no desenvolvimento rural, destaca-se a melhoria do 
bem-estar das populações rurais. Assim, 

[...] o desenvolvimento rural pode ser visto como uma combinação 
de forças internas e externas à região, em que os atores das regiões 
rurais estão envolvidos simultaneamente em um complexo de redes 
locais e redes externas que podem variar significativamente entre 
regiões (KAGEYAMA, 2004, p. 383-384).

Desse modo, torna-se cogente buscar estratégias adequadas à reali-
dade local, considerando as potencialidades e limitações de cada região, 
ou seja, o conjunto de iniciativas que deverão ser diferenciadas levan-
do-se em conta as especificidades e as vantagens essenciais de cada 
região, assim como as famílias (organizações) buscam constituir, de 
fato, representações em políticas voltadas para a realidade do homem 
do campo e sua região. Como cita Bianchini (2001, p. 106): “promover 
o desenvolvimento rural que permita a melhoria das condições de vida 
e de trabalho dos homens e mulheres que vivem no meio rural, tanto 
nos aspectos econômicos como também no social, cultural e ambiental”. 

Para o desenvolvimento rural, sabe-se de sua importância social, 
pela geração de emprego e ocupação para as famílias do campo. Dessa 
forma, é fundamental que também se tenha uma ideia de sua impor-
tância econômica. E é justamente nessa direção que caminha a agri-
cultura familiar, pois ela está inserida nas discussões a respeito do 
desenvolvimento rural.
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5 DESAFIOS DA GESTÃO SOCIAL NO SEMIÁRIDO 
NORDESTINO: UMA ANÁLISE DAS COOPERATIVAS 
AGROPECUÁRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI – RN

Existem cooperativas para vários fins e atividades, distribuídas em 
distintos ramos. Segundo a OCB (2016), são 13 os ramos de coo-
perativas: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, 
habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, 
transporte, turismo e lazer. 

No território Sertão do Apodi – RN, destacam-se em maior número 
as cooperativas agropecuárias, de produtores rurais ou agropastoris e 
de pesca, cujos meios de produção pertencem ao cooperado. Caracteri-
zam-se pelos serviços prestados aos associados, como recebimento ou 
comercialização da produção conjunta, armazenamento e industria-
lização, além da assistência técnica, educacional e social. É um ramo 
cooperativo com forte expressão numérica. 

Este estudo contempla apenas as cooperativas agropecuárias da 
agricultura familiar no Território Sertão do Apodi – RN. Para que 
os objetivos das cooperativas sejam alcançados, é essencial uma boa 
gestão, a fim de orientar os planejamentos das organizações, sejam 
eles estratégicos, de alocação e geração de recursos, econômicos 
e sociais. Nesse sentido, apresenta-se a característica da gestão 
administrativa das cooperativas no território estudado, conforme o 
Gráfico 1. Nota-se que 80% das cooperativas têm adotado sua gestão 
realizada pela diretoria, composta por sócios fundadores e filhos dos 
sócios, que geralmente são das bases produtivas, e pelas associações 
comunitárias, que geram participação efetiva dos cooperados e 
maneiras de sucessão da diretoria. Outro fator relevante está na 
consequência de um bom trabalho de gestão social, de participação 
e educação cooperativista que os cooperados receberam no processo 
de constituição da cooperativa.

 

80% 

20% 

Pela diretoria

Um dos sócios

Gráfico 1 – Caracterização da gestão administrativa das cooperativas do 
Território Sertão do Apodi – RN
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Em contraponto, 20% condiciona a gestão da cooperativa em um 
sócio, em que decisões de apenas um sócio se antepõe, dilatando a parti-
cipação e as opções estratégicas preferidas dos cooperados, ou seja, gera 
uma baixa participação e envolvimento do cooperado na cooperativa. 

O Gráfico 2 apresenta os problemas administrativos das coope-
rativas, demonstrando que há uma heterogeneidade nos problemas 
administrativos das cooperativas, mostrando que elas estão em níveis 
diferentes, uma vez que praticamente todas têm um apontamento, com 
exceção da questão legislativa, que, mesmo assim, ainda se diferencia 
quanto ao serviço, uma buscando o Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM) e outro o Serviço de Inspeção Federal (SIF). Entretanto, de modo 
geral, os problemas são econômicos e de legislação. 
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Gráfico 2 – Principais problemas administrativos apontados pelas coope-
rativas do território Sertão do Apodi – RN
Fonte: pesquisa de campo (2016).

As cooperativas da agricultura familiar têm encontrado barreiras 
para sua existência, principalmente devido à legislação fitossanitária, a 
qual não atende às agroindústrias da agricultura familiar, em sua grande 
maioria, não estando adequada a esse setor de produção, e sim às gran-
des empresas legalizadas, que consomem o mercado exigente, ficando 
as cooperativas, com suas bases produtivas frágeis, sem condições de 
competir. As dificuldades de se adequar as instalações da agroindústria 
às normas sanitárias dificultam o acesso à comercialização da produção 
e a legalização das agroindústrias familiares. A falta de legalização das 
agroindústrias das cooperativas da agricultura familiar inviabiliza a 
comercialização da produção.

Os problemas relacionados à falta de legalização das agroindústrias 
implicam diretamente, no campo econômico, a comercialização das 
cooperativas. No entanto, quanto à mudança na vida dos sócios, per-
cebeu-se que cada cooperativa tem uma percepção diferente, mesmo 
assim, parte delas fomenta a participação e exerce a gestão social dos 
cooperados, sendo que apenas uma não percebeu mudanças nos coo-
perados, pois ela se encontra em processo de construção, possuindo 

apenas um ano de existência e os trabalhos ainda se encontram a 
passos lentos. 

Essas transformações são um fator preponderante, que pode começar 
com a fidelização do cooperado, atraindo-o a participar continuamente 
da cooperativa, contribuindo tanto na questão econômica quanto social. 
No Quadro 1, percebe-se que a cooperativa tem buscado a questão 
econômica, na comercialização e agregação de valor dos produtos 
dos cooperados, além da social e educacional, entendendo que possui 
responsabilidade de sucessão dos membros da diretoria e só por meio 
da educação pode capacitar seus cooperados.

COOPERATIVAS PERCEPÇÃO NA MUDANÇA DE VIDA
A Acesso a programas governamentais.
B Capacidade, conhecimento do cooperativismo solidário.
C Econômico, social e educacional.
D Nível de escolaridade.
E Não houve mudanças.

Quadro 1 – Mudanças na vida dos sócios após entrarem na cooperativa
Fonte: pesquisa de campo (2016).

Assim, a cooperativa utiliza de estratégias para a permanência dos 
sócios. O Gráfico 3 revela que isso se dá por meio de reuniões, que 
envolvem as assembleias e as reuniões mensais das associações das 
quais os sócios são cooperados.
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Assim, a cooperativa utiliza de estratégias para a permanência dos 
sócios. O Gráfico 3 revela que isso se dá por meio de reuniões, que 
envolvem as assembleias e as reuniões mensais das associações das 
quais os sócios são cooperados.
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Gráfico 3 – Estratégias para permanência dos sócios na cooperativa
Fonte: pesquisa de campo (2016).

As cooperativas, em sua maioria, buscam manter suas agendas de 
reuniões, a fim de deixar os cooperados informados, mantendo-os 
sempre próximos à organização. Outra forma apresentada pelas coo-
perativas do território, como uma forma de manterem os cooperados, 
é o cumprimento dos compromissos, um deles é em relação à agrega-
ção de valor e à comercialização da produção, em que a cooperativa 
tem uma atuação importante, seja realizando o beneficiamento ou 
comercializando a produção de forma in natura em grande volume, 
repassando, no ato de recebimento da produção, o valor de mercado 
e, após a comercialização, retirando os custos administrativos, acor-
dado de forma prévia na assembleia geral. Se o resultado for positivo, 
repassam-se aos cooperados as sobras no final do exercício. Com 
essas práticas, acontece a solidificação dos laços com os cooperados, 
o cooperado repassa sua produção e a cooperativa repõe o dinheiro, 
também disponibilizando da transparência, fidelizando, assim, o sócio.

Um ponto relevante no trabalho das cooperativas é sua relação com 
outras instituições. Por meio de seu quadro social, deve interferir na 
dimensão comunitária do desenvolvimento, participando de outras 
instâncias que contribuem com o desenvolvimento local. A partir dessa 

integração, a cooperativa pode promover o bem-estar econômico e 
social dos cooperados e orientá-los para uma participação comunitá-
ria, melhorando, assim, a qualidade de vida da população, orientando 
os cooperados a uma participação comunitária, contribuindo para a 
melhoria na qualidade de vida da população (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Relação das cooperativas do território Sertão do Apodi com 
outras instituições
Fonte: pesquisa de campo (2016).

Na pesquisa realizada nas cinco cooperativas do território Ser-
tão do Apodi – RN, restou evidente que não existe qualquer tipo de 
relação dessas cooperativas com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), essa constatação denota um prejuízo às 
cooperativas, sendo a Embrapa uma empresa que nasceu para pro-
mover a inovação tecnológica voltada para a agropecuária brasileira, 
e as cooperativas aqui estudas desenvolvem atividades de fomento à 
produção e comercialização dos produtos provenientes da agricultura 
familiar. É inconcebível uma ausência de diálogo entre esses entes, em 
que pese a existência de diálogos entre autarquias de governo e entes 
representantes da sociedade, mas ainda existem algumas dificuldades, 
principalmente no tocante à realização de parcerias e consonâncias de 
recortes e agendas. Não sendo difícil identificar órgãos trabalhando em 
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prol da mesma causa com programações e abordagens diferentes, o que 
dificulta o trabalho, pois as cooperativas que estão lidando diretamente 
com o homem do campo deixam de repassar as inovações tecnológicas 
advindas das pesquisas realizadas pela empresa e, consequentemente, a 
pesquisa não tem aplicabilidade, pelos menos para a agricultura familiar, 
tornando-se, dessa maneira, um conhecimento que não ultrapassa os 
muros da empresa.

O Gráfico 5 analisou se essas cooperativas executam e desen-
volvem algum tipo de projeto social com a comunidade onde se 
encontram inseridas.
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Gráfico 5 – A cooperativa desenvolve algum projeto social
Fonte: pesquisa de campo (2016).

No tocante ao envolvimento na realização ou participação em 
projetos de cunho social, restou comprovado que 80% delas não rea-
lizam qualquer projeto dessa natureza, o que evidencia o acentuado 
descumprimento de uma das funções de uma cooperativa, que é tra-
balhar o social e a autogestão. No entanto, apenas uma cooperativa, 
que representa 20% do total, desenvolve projetos sociais de educação 
e cultura, como se apresenta no Gráfico 5.

A cooperativa C desenvolve alguns projetos sociais, a partir do 
apoio de parceiros. A Estação Digital Espaço Virtual tem contribuído 

para o desenvolvimento sustentável, mediante ações como capacitações 
em informática básica, oportunizando o acesso à Internet, digitação 
de trabalhos, serviços eletrônicos e apoio na gestão de vários projetos. 
O Modelo de Inclusão Digital para Empreendimentos Produtivos 
(Midep) é um projeto de inclusão digital da Fundação Banco do Brasil 
e funciona em três espaços: o primeiro é a estação digital; o segundo é a 
sala multiuso, com data show, filmadora e câmara digital, que funciona 
no auditório da Associação de Córrego para apresentações culturais, 
filmes, documentários e trabalhos realizados pelos educandos da estação, 
estudantes em geral e sócios; e, por último, o espaço administrativo, com 
apoio à gestão, uso de planilhas para controle de estoque, entre outros, e 
funciona na fábrica de beneficiamento de castanha. Os eixos norteadores 
do Midep são: a integração estratégica das ações, a capacitação como 
instrumento de otimização do processo de gestão e as iniciativas de 
produções socioculturais como meio de sensibilizar a juventude local 
para o comprometimento com os empreendimentos. 

Dentro das atividades da estação, conta-se o Projeto Cinema para 
Todos, que trabalha o cinema na comunidade expondo a importância 
da apropriação dos conhecimentos da arte, da política, do meio social e 
da cultura. Os filmes interagem na sociedade de forma direta, além de 
incentivarem no desenvolvimento de criatividades e na ampliação dos 
conhecimentos nas diversas áreas. Os filmes exibidos no projeto são 
escolhidos tendo como base as temáticas trabalhadas pela associação 
em conjunto com parceiros da região.

A cooperativa C também tem atuação como apoiadora e parceira 
em uma turma de 21 educandos, que são sócios, esposas e filhos de 
sócios ligados ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) 
na modalidade Campo – Saberes da Terra, o qual tem a missão de 
oportunizar o retorno, às salas de aula, de jovens de 18 a 29 anos de 
idade que já frequentaram a escola e tiveram que abandoná-la por 
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motivos diversos. Eles têm a oportunidade de retomar seus estudos e 
melhorar seu nível educacional. 

Outro exemplo de parceria da cooperativa C se dá mediante o 
Programa Mulheres Mil, do governo federal. No município de Apodi 
– RN, o programa é de responsabilidade do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), e conta 
com três cursos: Qualificação Profissional em Produção de Derivados 
Apícolas, em Corte e Costura: vestuários masculino e feminino e Pro-
cessamentos de Frutos.

A cooperativa C possui o departamento da educação, a ideia surgiu 
a partir da necessidade da constituição de um espaço que objetivasse 
oportunizar educação cooperativista e como instrumento que pensasse 
na alfabetização dos cooperados, tendo em vista muitos deles não terem 
tido oportunidade de frequentar escolas em sua juventude. 

Por isso, o departamento manteve-se atento às possibilidades que 
foram surgindo, a exemplo do ProJovem Campo – Saberes da Terra, 
do Projeto Conquista, do Programa Mulheres Mil, do Plano Setorial 
de Qualificação Profissional (PlanSeQ) Ecosol. Cada iniciativa dessa 
deixou resultados junto a esse público, proporcionando, dessa forma, 
a educação cooperativista e trazendo conhecimento para os jovens e 
adultos das comunidades que compõem a cooperativa C.

A partir das experiências mencionadas acima, a cooperativa C 
idealizou ampliar seu horizonte de atuação, e o resultado foi a parceria 
com a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), que culminou com a vinda dos cursos 
oferecidos pela Rede e-Tec Brasil, quando a cooperativa C ainda estava 
no campo das ideias e articulações, mas o departamento da educação 
já existia, pois, diante da impossibilidade do firmamento de parceria da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande 
(Fetarn) com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Apodi para oportunizar a filhos(as) de agricultores cursarem o curso 

técnico em Agropecuária na Escola Agrícola de Jundiaí, a cooperativa 
C celebrou essa parceria e possibilitou a cinco filhos de agricultores 
familiares de Apodi tornarem-se técnicos em agropecuária.

Os frutos dessa parceria são visíveis, hoje existem profissionais 
na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), no 
Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte 
(Idiarn) e no Banco do Nordeste, além de tutores nos cursos oferecidos 
atualmente pela Rede e-Tec na comunidade de Córrego. Atualmente, 
formaram-se duas turmas de técnicos em cooperativismo, totalizando 
33 técnicos, e encontram-se em andamento duas turmas de curso 
técnico em Cooperativismo, duas de técnico em Comércio Exterior, 
uma de técnico em Informática e uma de técnico em Agroindústria, 
totalizando 215 cursistas.

Quando questionados a respeito da educação cooperativista (Grá-
fico 6), o resultado é de mais de 50% como tendo trabalhos na área, 
sendo esse um valor ainda não satisfatório, entretanto, as cooperativas 
do território estão no caminho para tanto, o que mostra sua relação 
com a comunidade.
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Gráfico 6 – A cooperativa tem os trabalhos relacionados à educação 
cooperativista
Fonte: pesquisa de campo (2016).
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Isso se deu em decorrência do surgimento do cooperativismo agro-
pecuário da agricultura familiar no território Sertão do Apodi – RN, 
que se iniciou de maneiras distintas, tendo suas origens no movimento 
sindical do campo e no trabalho social da Igreja Católica, apoiados 
por agentes externos, dentre os quais, padres holandeses e franceses 
e instituições que realizaram um trabalho nas comunidades rurais e 
fomentaram o ambiente que culminou com o afloramento da ação 
coletiva e, consequentemente, com o surgimento das organizações dos 
agricultores familiares, como associações e cooperativas agropecuárias, 
onde instituições da Igreja Católica e ONGs que prestavam assessoria 
às associações que culminaram em cooperativa capacitaram os “futu-
ros cooperados” em Cooperativismo, apresentando-lhes os princípios 
norteadores.

A viabilização da gestão social pode ser mediante um trabalho de 
educação cooperativista. Postula-se que a educação cooperativa pode 
ser uma alternativa de solução que permita às cooperativas superar o 
desafio de serem competitivas, sendo paralelamente protagonistas do 
desenvolvimento. Um bom trabalho de educação cooperativa reflete 
no conhecimento da organização pelos cooperados (AMODEO, 2006).

A gestão social é o ato de gerir, conduzir, direcionar, mostrar o 
caminho a ser seguido para a obtenção de êxito. O conjunto de esfor-
ços empreendidos para a consecução de qualquer objetivo é precedido 
de uma ação que foi anteriormente pensada, aprimorada e colocada 
em prática. Para que tudo isso tenha acontecido e essa soma de ações 
tenha surtido efeito, foi necessária a gestão, que se fez presente desde 
a concepção da ideia até a efetivação de seus resultados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O território Sertão do Apodi – RN, além de ser um dos territórios 
mais férteis no surgimento de organizações sociais, se destaca pela 

intensa mobilização da sociedade civil, e possui um razoável número 
de cooperativas que contribuem economicamente para seus associa-
dos, em comparação aos demais territórios. Percebe-se que os fatores 
que influenciaram as práticas do cooperativismo no território Sertão 
do Apodi – RN foram: a Igreja Católica, igrejas evangélicas e outras 
cooperativas, com o incentivo de programas.

Nas reflexões deste estudo, percebeu-se que o cooperativismo con-
siste numa atividade fundamental nos municípios das sedes da coope-
rativa. Porém, as dificuldades de competição, associadas às dificuldades 
de crédito e falta de legalização das unidades de beneficiamento preju-
dicam o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias da agricultura 
familiar do território Sertão do Apodi – RN.

A ação das cooperativas dos agricultores familiares tem-se tornando 
um dos mais importantes instrumentos para desencadear o processo 
de dinamização econômica. Cooperativas que trazem consigo uma 
nova concepção e características de gestão vêm sendo empreendidas 
por agricultores familiares. No entanto, o baixo nível de respostas a 
uma pesquisa sobre gestão social, participação e educação cooperativa 
é, em si mesmo, um indicador de uma tendência reflexiva. A partici-
pação social do cooperado é vista como um indicador que influencia 
positivamente a vida econômica da cooperativa, embora manifestam 
problemas na forma de viabilizar essa participação. Diante dessas 
circunstâncias, percebe-se, nas cooperativas, o desafio de se articular 
suas atividades sociais.

Existe uma fraca participação das cooperativas articulando os seus 
trabalhos com outras instituições coletivas. Embora este capítulo não 
seja representativo para o universo das organizações cooperativas de 
um modo geral, vale afirmar que a atuação dessas junto a outras insti-
tuições seria uma forma de viabilizar uma efetiva gestão participativa 
e, ainda, contribuir nas decisões locais e no desenvolvimento do muni-
cípio. Confirmar a importância, no entanto, demandaria um estudo 



131130

Isso se deu em decorrência do surgimento do cooperativismo agro-
pecuário da agricultura familiar no território Sertão do Apodi – RN, 
que se iniciou de maneiras distintas, tendo suas origens no movimento 
sindical do campo e no trabalho social da Igreja Católica, apoiados 
por agentes externos, dentre os quais, padres holandeses e franceses 
e instituições que realizaram um trabalho nas comunidades rurais e 
fomentaram o ambiente que culminou com o afloramento da ação 
coletiva e, consequentemente, com o surgimento das organizações dos 
agricultores familiares, como associações e cooperativas agropecuárias, 
onde instituições da Igreja Católica e ONGs que prestavam assessoria 
às associações que culminaram em cooperativa capacitaram os “futu-
ros cooperados” em Cooperativismo, apresentando-lhes os princípios 
norteadores.

A viabilização da gestão social pode ser mediante um trabalho de 
educação cooperativista. Postula-se que a educação cooperativa pode 
ser uma alternativa de solução que permita às cooperativas superar o 
desafio de serem competitivas, sendo paralelamente protagonistas do 
desenvolvimento. Um bom trabalho de educação cooperativa reflete 
no conhecimento da organização pelos cooperados (AMODEO, 2006).

A gestão social é o ato de gerir, conduzir, direcionar, mostrar o 
caminho a ser seguido para a obtenção de êxito. O conjunto de esfor-
ços empreendidos para a consecução de qualquer objetivo é precedido 
de uma ação que foi anteriormente pensada, aprimorada e colocada 
em prática. Para que tudo isso tenha acontecido e essa soma de ações 
tenha surtido efeito, foi necessária a gestão, que se fez presente desde 
a concepção da ideia até a efetivação de seus resultados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O território Sertão do Apodi – RN, além de ser um dos territórios 
mais férteis no surgimento de organizações sociais, se destaca pela 

intensa mobilização da sociedade civil, e possui um razoável número 
de cooperativas que contribuem economicamente para seus associa-
dos, em comparação aos demais territórios. Percebe-se que os fatores 
que influenciaram as práticas do cooperativismo no território Sertão 
do Apodi – RN foram: a Igreja Católica, igrejas evangélicas e outras 
cooperativas, com o incentivo de programas.

Nas reflexões deste estudo, percebeu-se que o cooperativismo con-
siste numa atividade fundamental nos municípios das sedes da coope-
rativa. Porém, as dificuldades de competição, associadas às dificuldades 
de crédito e falta de legalização das unidades de beneficiamento preju-
dicam o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias da agricultura 
familiar do território Sertão do Apodi – RN.

A ação das cooperativas dos agricultores familiares tem-se tornando 
um dos mais importantes instrumentos para desencadear o processo 
de dinamização econômica. Cooperativas que trazem consigo uma 
nova concepção e características de gestão vêm sendo empreendidas 
por agricultores familiares. No entanto, o baixo nível de respostas a 
uma pesquisa sobre gestão social, participação e educação cooperativa 
é, em si mesmo, um indicador de uma tendência reflexiva. A partici-
pação social do cooperado é vista como um indicador que influencia 
positivamente a vida econômica da cooperativa, embora manifestam 
problemas na forma de viabilizar essa participação. Diante dessas 
circunstâncias, percebe-se, nas cooperativas, o desafio de se articular 
suas atividades sociais.

Existe uma fraca participação das cooperativas articulando os seus 
trabalhos com outras instituições coletivas. Embora este capítulo não 
seja representativo para o universo das organizações cooperativas de 
um modo geral, vale afirmar que a atuação dessas junto a outras insti-
tuições seria uma forma de viabilizar uma efetiva gestão participativa 
e, ainda, contribuir nas decisões locais e no desenvolvimento do muni-
cípio. Confirmar a importância, no entanto, demandaria um estudo 



133132

em longo prazo e mais minucioso sobre o foco dessas instituições nas 
relações sociais.

Pode-se concluir, também, que a atuação das cooperativas no desen-
volvimento rural – mencionada no sétimo princípio – não tem sido 
priorizada, e que um trabalho de educação cooperativista junto ao 
quadro social seria uma forma de se conseguirem cooperados compro-
metidos com sua organização. Como já mencionado no decorrer deste 
estudo, investir na capacitação e treinamento do quadro social seria, 
também, uma forma de promover os valores cooperativos na comu-
nidade, pois existem cooperativas que se denominam da agricultura 
familiar, no entanto, caracterizam-se como cooperativas de um único 
“dono”, talvez pela não educação cooperativista, mas deve-se ressaltar 
sua importância como instrumento para a construção e fortalecimento 
do cooperativismo de base familiar.
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1 INTRODUÇÃO

O clima das regiões semiáridas do Brasil e do mundo tem sido palco de 
pesquisas que buscam alternativas para se conviver com as particulari-
dades deste hábitat. Segundo Silva (2006), essa região é caracterizada 
por clima árido, solos pobres em matérias orgânicas e baixo índice de 
chuvas, resultando na aridez sazonal.

Mendes (1997) afirma que o Semiárido nordestino é uma região 
muito vasta, pobre e populosa, que foi devastada devido à luta secular 
que o homem enfrenta com a natureza na tentativa de sobrevivência, 
quando não consegue vencer essa batalha. Muitos nordestinos, na 
busca por melhores condições de vida, migram para os grandes centros 
urbanos, onde encontrarão dificuldades para conseguir um trabalho, 
devido à falta de qualificação exigida.

Apesar das dificuldades, se se comparar o Semiárido brasileiro 
com a maioria das regiões semelhantes a ele no mundo, encontrar-
se-á aqui uma vantagem, pois seu índice de chuva anual varia entre 
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268 e 800 mm, enquanto algumas regiões fora do território nacional 
apresentam uma média anual na ordem de 80 a 250 mm. Assim, apesar 
de essa região possuir um clima “[...] muito quente e sazonalmente 
seco, que projeta derivadas radicais para o mundo das águas, o mundo 
orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico do viventes dos 
sertões” (AB’SÁBER, 2003, p. 85), ela possui uma paisagem própria e 
possibilidade de uma convivência harmoniosa entre sua população e 
o meio ambiente.

Para que ocorra tal processo de convivência, a sociedade se torna 
responsável pelo processo de desenvolvimento e uso de tecnologias 
alternativas que possam beneficiar tanto as pessoas quanto as empresas, 
visto que ambas fazem parte do ciclo estabelecido para que se obtenha 
uma convivência harmoniosa com o meio ambiente. Assim, espera-se 
que possam trabalhar em conjunto para que se obtenha um manejo 
ambientalmente correto, mas, por outro lado, este deve ser feito com 
sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Portanto, práticas produtivas sustentáveis se tornam importantíssi-
mas para que possa se desenvolver uma agricultura local preocupada 
não só com a produtividade, mas, também, com o manejo correto do 
solo, da água e de todos os recursos naturais presentes.

Para que essas práticas sustentáveis possam acontecer, é necessário 
que hajam, também, políticas públicas que fortaleçam e deem base para 
que a agricultura familiar possa se desenvolver, fornecendo meios para 
que os pequenos agricultores possam sobreviver na área agrícola e, ao 
mesmo tempo, possibilitem o processo da comercialização da produ-
ção, como, por exemplo, as políticas que dão acesso ao crédito, seja 
ele em forma de dinheiro ou por meio de equipamentos ou materiais 
utilizados na produção.

Dessa forma, as políticas que fortalecem a agricultura familiar 
necessitam de uma maior organização durante o processo produtivo 
e a comercialização dos produtos. Um dos aspectos importantíssimos 

dessa questão é o incentivo dado ao associativismo e ao cooperativismo, 
como forma de posicionamento dos agricultores perante o mercado.

Nesse contexto, questiona-se em que medida o incentivo dado ao 
agricultor pelas políticas públicas de acesso ao crédito garantem sua 
sobrevivência na terra, de forma ambiental e socialmente sustentável.

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é investigar quais políticas 
públicas são mais presentes nos assentamentos e até que ponto elas 
auxiliam no processo de produção e comercialização da agricultura 
familiar, no sentido de que, ao se organizarem em grupo, os agri-
cultores ganham uma representatividade no mercado perante os 
grandes produtores.

O delineamento da pesquisa foi teórico-empírico, ela se classifica 
como descritiva, com método qualitativo e se realizou em um assen-
tamento localizado no município de Mossoró – RN. 

Realizaram-se entrevistas com 4 famílias, no assentamento com 40 
famílias, ao total. Os critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos 
da pesquisa foram com base nas famílias produtoras. Utilizaram-se 
roteiros de entrevistas semiestruturadas, que levantaram questões 
sobre quais políticas públicas direcionadas à produção os assentados 
tiveram acesso e sobre qual a forma de organização e planejamento 
do processo produtivo. 

2 A AGRICULTURA FAMILIAR COMO ALTERNATIVA 
DE DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO

A agricultura familiar vem sendo acompanhada, nas últimas décadas, 
por organizações não governamentais (ONGs) nacionais e internacio-
nais que estão atuando para auxiliar projetos relacionados à produção 
agrícola sustentável, como as hortas orgânicas, no intuito de fornecer 
subsídios para o desenvolvimento da agricultura familiar, gerando 
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emprego e renda e contribuindo para a preservação do meio ambiente 
(BENITEZ; GOLINSKI, 2007).

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO) e o Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desde 1994, 
compreenderam o potencial da agricultura familiar pela importância 
para a família, indicando que a administração da propriedade rural 
deveria ser realizada por elas, assim como a produção (FAO; INCRA, 
1994). O processo sucessório ocorreria em caso de falecimento ou 
aposentadoria dos gerentes da propriedade.

Dessa forma, esse modelo de produção prioriza o trabalho da 
família e melhorias no processo produtivo, a partir da assistência 
técnica e linhas de créditos para fomentar a atividade. Diante das 
dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares, o poder público 
tem criado incentivos, a partir do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), para desenvolver a agricultura familiar 
no país como uma alternativa de desenvolvimento para as famílias que 
residem no meio rural, a partir da geração de emprego e renda.

Ainda de acordo com os estudos realizados por FAO e Incra (1994), 
o modelo da agricultura familiar representava, à época, cerca de 80% dos 
estabelecimentos rurais brasileiros, o que já revelava o crescimento da 
atividade. Para Abramovay (1998), ela deve ser interpretada como uma 
forma viável de desenvolvimento, propiciando melhores condições de 
vida, desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza. Assim, poderá 
ser utilizada como fator social capaz de transformar o pensamento 
dos que observam o meio rural com desvalorização socioeconômica.

As Diretrizes para o Desenvolvimento Rural Sustentável indicaram que:

Em paralelo ao modelo acima citado, observa-se o surgimento 
de uma nova proposta de desenvolvimento rural com enfoque 
nas diferentes dimensões da sustentabilidade (econômica, social, 
política, cultural, ambiental e territorial). De acordo com os prin-
cípios e práticas dessa proposta, o rural tem um papel central na 

construção de um novo projeto de sociedade, sendo visto como 
um espaço que deve diversificar e multiplicar a pluralidade, tanto 
dos sistemas de produção (não os uniformizando) quanto das 
atividades rurais não-agrícolas; viabilizar novas estratégias de 
conservação ambiental compatíveis com a produção sustentável; 
promover e estimular dinâmicas de inclusão social e promoção 
da igualdade; e gerar alternativas tecnológicas que favoreçam a 
disseminação da autonomia relativa de produtores(as) familiares 
(BRASIL, 2006, p. 12).

3 SUSTENTABILIDADE

Na conjuntura atual, em que se busca o ambientalmente correto, o 
termo sustentabilidade está mais presente na vida das pessoas.

Segundo Jacobi (1999, p. 180), “a noção de sustentabilidade implica 
uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, 
equilíbrio ambiental, e a necessidade de desenvolvimento com capaci-
dade de suporte”. Dessa forma, para que aconteça a sustentabilidade, é 
necessário que o econômico, o social e o ambiental estejam interligados 
e trabalhem em conjunto.

Para Azevedo (2002), a aplicação do conceito de sustentabilidade 
para a agricultura implica pensar na criação de modelos mais sus-
tentáveis que os já existentes. O autor retrata a grande dificuldade da 
tarefa, devido aos múltiplos aspectos da definição do termo, afirmando 
a necessidade de introduzir dois novos conceitos: o de sustentabilidade 
estrutural, relacionada ao controle dos agricultores ou agentes do 
trabalho agrícola sobre os recursos fundamentais à sua produção; e o 
de sustentabilidade conjuntural, que diz respeito ao uso dos recursos 
existentes e a relação destes com os sistemas de produção e o ambiente 
de modo geral.
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Assim, percebe-se que a sustentabilidade na agricultura requer um 
equilíbrio na relação entre os recursos naturais e os próprios agricul-
tores, bem como de todo o processo de produção.

No entanto, não se trata apenas da criação de novas tecnologias, pois 
estas necessitam ser adequadas ao local e agem somente em curto prazo. 
Fica clara a necessidade de se adequar o agricultor ao meio ambiente, 
tornando-o coautor para a vida no Semiárido. Ele precisa estar ciente 
das vantagens (melhor condição de vida em tempos de estiagem ou nor-
mais; acesso a alimentos e água; diminuição no índice de mortalidade, 
seja de animais ou de pessoas) e desvantagens (do ponto de vista visual, 
os produtos são menos atrativos, por apresentarem tamanho inferior 
aos que utilizam agrotóxico; os preços são um pouco mais elevados) 
de se utilizar de práticas ambientalmente sustentáveis.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS

O fortalecimento da agricultura familiar requer políticas públicas que 
considerem as demandas locais e que forneçam insumos e orientações 
necessárias para que o pequeno agricultor possa desenvolver-se e atuar 
no mercado, de forma que o desenvolvimento sustentável seja a base 
de todo o processo (SILVA, 2006).

Dessa forma, as políticas públicas servem de base e fortalecimento 
para que a agricultura familiar possa se desenvolver, por isso a sua 
importância. Elas fornecem meios para que os pequenos agricultores 
sobrevivam na sua área agrícola, bem como lhes permitem um 
posicionamento no mercado diante dos grandes produtores, por 
meio da comercialização dos seus produtos. Assim, é um dos aspectos 
importantíssimos o incentivo às economias solidárias, com base no 
associativismo e cooperativismo.

Essas formas de organização de economia solidária são importan-
tíssimas, pois auxiliam no processo de organização e planejamento da 

produção, assim como diminuem os efeitos dos intermediários comer-
ciais e financeiros, já que, juntos, os pequenos agricultores ganham 
uma representatividade maior e conseguem barganhar preços melhores 
para seus produtos.

Em um levantamento realizado entre os anos de 2005 a 2007, pela 
Secretaria Nacional de Informações de Economia Solidária (Sies), do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 817 empreendimentos econômicos 
solidários (EES) se encontram no estado do Rio Grande do Norte. Do 
total de EES da região Nordeste, verifica-se que 64,78% possuem formas 
de organização de associação e 6,16% são cooperativas (BRASIL, 2016).

Tais formas de organização possibilitam uma convivência mais 
harmoniosa para a realidade dos moradores dessa região, pois o tra-
balho em conjunto lhes dá a possibilidade de criar vendas e compras 
dos insumos em conjunto, o que pode acarretar um melhor preço 
no custo final de seu produto, além da colaboração tecnológica, em 
que cada membro do grupo tem a possibilidade de compartilhar seu 
conhecimento. Outro fator também bastante difundido para esse tipo 
de organização são as estratégias de marketing utilizadas, que podem 
facilitar a inserção dos seus produtos no mercado.

Segundo Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 2005 apud SILVA, 2006, 
p. 241) há diversas formas de cooperação e associação: (a) fundos de 
pastos: uma prática bastante comum nos solos do Semiárido brasileiro, 
caracteriza-se pela utilização da terra por determinados integrantes de 
uma família, onde são criados animais de pequeno e grande porte soltos; 
(b) bancos e casas de sementes comunitárias: é um modelo de gestão 
associativa, onde as famílias estocam certa quantidade de sementes, 
podendo pedir emprestadas, sendo restituídos em quantidade superior 
após a colheita; (c) feiras de agricultura familiar e agroecologia: são 
“feirinhas” com produtos advindos da agricultura familiar, que, além de 
auxiliarem na renda das famílias estabelecem uma aproximação entre 
consumidores e produtores; (d) redes e cooperativas de beneficiamento 



143142

Assim, percebe-se que a sustentabilidade na agricultura requer um 
equilíbrio na relação entre os recursos naturais e os próprios agricul-
tores, bem como de todo o processo de produção.

No entanto, não se trata apenas da criação de novas tecnologias, pois 
estas necessitam ser adequadas ao local e agem somente em curto prazo. 
Fica clara a necessidade de se adequar o agricultor ao meio ambiente, 
tornando-o coautor para a vida no Semiárido. Ele precisa estar ciente 
das vantagens (melhor condição de vida em tempos de estiagem ou nor-
mais; acesso a alimentos e água; diminuição no índice de mortalidade, 
seja de animais ou de pessoas) e desvantagens (do ponto de vista visual, 
os produtos são menos atrativos, por apresentarem tamanho inferior 
aos que utilizam agrotóxico; os preços são um pouco mais elevados) 
de se utilizar de práticas ambientalmente sustentáveis.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS

O fortalecimento da agricultura familiar requer políticas públicas que 
considerem as demandas locais e que forneçam insumos e orientações 
necessárias para que o pequeno agricultor possa desenvolver-se e atuar 
no mercado, de forma que o desenvolvimento sustentável seja a base 
de todo o processo (SILVA, 2006).

Dessa forma, as políticas públicas servem de base e fortalecimento 
para que a agricultura familiar possa se desenvolver, por isso a sua 
importância. Elas fornecem meios para que os pequenos agricultores 
sobrevivam na sua área agrícola, bem como lhes permitem um 
posicionamento no mercado diante dos grandes produtores, por 
meio da comercialização dos seus produtos. Assim, é um dos aspectos 
importantíssimos o incentivo às economias solidárias, com base no 
associativismo e cooperativismo.

Essas formas de organização de economia solidária são importan-
tíssimas, pois auxiliam no processo de organização e planejamento da 

produção, assim como diminuem os efeitos dos intermediários comer-
ciais e financeiros, já que, juntos, os pequenos agricultores ganham 
uma representatividade maior e conseguem barganhar preços melhores 
para seus produtos.

Em um levantamento realizado entre os anos de 2005 a 2007, pela 
Secretaria Nacional de Informações de Economia Solidária (Sies), do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 817 empreendimentos econômicos 
solidários (EES) se encontram no estado do Rio Grande do Norte. Do 
total de EES da região Nordeste, verifica-se que 64,78% possuem formas 
de organização de associação e 6,16% são cooperativas (BRASIL, 2016).

Tais formas de organização possibilitam uma convivência mais 
harmoniosa para a realidade dos moradores dessa região, pois o tra-
balho em conjunto lhes dá a possibilidade de criar vendas e compras 
dos insumos em conjunto, o que pode acarretar um melhor preço 
no custo final de seu produto, além da colaboração tecnológica, em 
que cada membro do grupo tem a possibilidade de compartilhar seu 
conhecimento. Outro fator também bastante difundido para esse tipo 
de organização são as estratégias de marketing utilizadas, que podem 
facilitar a inserção dos seus produtos no mercado.

Segundo Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 2005 apud SILVA, 2006, 
p. 241) há diversas formas de cooperação e associação: (a) fundos de 
pastos: uma prática bastante comum nos solos do Semiárido brasileiro, 
caracteriza-se pela utilização da terra por determinados integrantes de 
uma família, onde são criados animais de pequeno e grande porte soltos; 
(b) bancos e casas de sementes comunitárias: é um modelo de gestão 
associativa, onde as famílias estocam certa quantidade de sementes, 
podendo pedir emprestadas, sendo restituídos em quantidade superior 
após a colheita; (c) feiras de agricultura familiar e agroecologia: são 
“feirinhas” com produtos advindos da agricultura familiar, que, além de 
auxiliarem na renda das famílias estabelecem uma aproximação entre 
consumidores e produtores; (d) redes e cooperativas de beneficiamento 



145144

e comercialização: são espaços onde os agricultores comercializam 
produtos agroecológicos, artesanato, produtos de higiene pessoal, entre 
outros, possibilitando e disseminando o incentivo ao uso dos produtos 
produzidos pela agricultura familiar, além da valorização criada pela 
identificação das marcas desses produtos agroecológicos e regionais. 
Ainda segundo Silva (2006, p. 241):

Um levantamento realizado em 2005, pela Secretaria Nacional 
de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
identificou em 542 dos municípios do Semi-árido (61% do total de 
municípios) a existência de 3.869 de Empreendimento Econômicos 
Solidários (EES), que correspondem a 59% do total pesquisado 
nas nove Unidades da Federação do Nordeste. Os EES são organi-
zações econômicas coletivas que assumem as seguintes tipologias: 
associações de produtores e produtoras (73%), grupos produtivos 
informais (22%) e cooperativas populares (5%). Nesses EES parti-
cipam 244 mil pessoas, sem 59% de homens e 41% de mulheres.

Segundo dados levantados pelo Sies, de 2005 a 2007, os EES ganha-
ram força a partir da década de 1990, quando se verifica um aumento 
de 3.251 EES criados em relação à década anterior. Ainda segundo o 
estudo, verifica-se que as atividades relacionadas à agricultura atingi-
ram a primeira posição entre as 20 listadas como as que mais aparecem 
nos empreendimentos, e o feijão, o milho e a farinha de mandioca 
representam o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, 
dos produtos/serviços mais produzidos.

Apesar de a área de produção receber uma maior concentração, 
percebe-se que apenas 5,17% dos produtos ou serviços são direcionados 
para o autoconsumo dos sócios, enquanto que 52,51% são destinados 
somente à venda e 34,79% é vendido, trocado ou consumido pelos sócios.

No entanto, o cooperativismo e associativismo desenvolvidos pelos 
EES enfrentam algumas dificuldades no que diz respeito ao acesso ao 
crédito. Diante disso, algumas organizações públicas e privadas têm sido 

incentivadas à criação de um sistema solidário que supra essa deficiência 
ocasionada pela falta de acesso ao crédito na região semiárida, que são 
segundo Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 2005 apud SILVA 2006, p. 
244): (a) fundos rotativos solidários, realizados, em sua maioria, por 
ONGs e organizações de cooperação internacional, é uma forma de 
gestão de recursos provenientes de devoluções de empréstimos especiais 
concedidos às pessoas ou organizações comunitárias; (b) cooperativas 
de crédito, as quais, em sua maioria, atuam com recursos do Pronaf 
e têm a finalidade de facilitar o crédito para os pequenos produtores.

Fica nítida a necessidade do acesso a tecnologias apropriadas para 
melhoria da produção, assim como processos educativos e participativos 
que possibilitem ao pequeno agricultor desenvolver-se cada vez mais, 
no sentido de estar sempre buscando por inovações tecnológicas de 
fácil acesso e custo acessível que agreguem valor aos produtos, como, 
por exemplo: as polpas de frutas, as compotas, o beneficiamento de 
fibras, entre outras.

Dessa forma, incentivar a valorização dos produtos locais, enfati-
zando suas características próprias e sua territorialidade, é uma das 
maneiras de se conviver harmoniosamente com o Semiárido.

5 REALIDADE DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
UM ASSENTAMENTO RURAL EM MOSSORÓ – RN

No assentamento, os moradores possuem uma associação, à qual todos 
os quatro entrevistados responderam estarem associados, como tam-
bém já receberam créditos de cooperativas de crédito, em especial os 
do Pronaf, como o Pronaf A e o Pronaf C, além dos créditos destinados 
para reforma das casas, o crédito para o fomento e o crédito direto, 
condizendo com o que é defendido por Asa, Rocha e Costa (2003, 
2004, 2005 apud SILVA 2006, p. 244). No entanto, os entrevistados 
responderam que nunca receberam créditos rotativos solidários.
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Quando questionados sobre como as políticas públicas favoreciam 
o processo de comercialização da produção, um dos entrevistados res-
pondeu que: “Ah, a gente vende os produtos da gente, ajuda em tudo! É 
um dinheiro que está entrando pra gente, e que a gente tá melhorando”. 
Um segundo entrevistado evidenciou que estar associado facilita para 
que os moradores consigam benefícios para a comunidade.

Questionados sobre quais seriam as principais dificuldades encon-
tradas no processo de comercialização da produção, os assentados 
relataram a distância, a falta de uma casa de mel, nesse caso específico, 
para a produção do mel presente na comunidade. E a dependência do 
cadastro no Compra Direta, pois, segundo um dos entrevistados, quando 
eles não realizam esse cadastro, não têm como vender a produção. No 
entanto, segundo o mesmo entrevistado, o cadastro depende do próprio 
assentado, podendo ser comprovado em suas palavras: “quando faz o 
cadastro no Compra Direta, vende lá, mas, quando não, a produção 
é só pra consumo mesmo... a gente é que faz o cadastro”. Na mesma 
linha, os assentados foram solicitados para que apontassem possíveis 
soluções para os problemas por eles apontados. Os entrevistados res-
ponderam que a criação de uma casa do mel, a locomoção dos clientes 
ao assentamento e o conhecimento direcionado especificadamente para 
técnicas de vendas poderiam auxiliar no processo de comercialização 
da produção do assentamento.

Ao serem questionados como a participação da associação facilitaria 
a comercialização da produção, um dos entrevistados respondeu que 
estar associado não faz muita diferença, pois a associação não auxiliava 
no processo de comercialização. Os demais entrevistados discordaram 
da opinião do entrevistado anterior, respondendo que a associação 
ajudava no sentido de trazer informações para a comunidade e que, 
se não fosse pela associação, seria mais complicado conseguir os bene-
fícios para o assentamento, como pode ser comprovado nas palavras 

de um dos entrevistados: “Tudo que nós já temos, se não fosse pela 
associação, seria mais difícil de conseguir”.

Os entrevistados foram questionados sobre as formas de associações 
que participavam ou já tinham participado. Dois dos entrevistados 
respondem já terem participado das redes e cooperativas de benefi-
ciamento e comercialização. As outras formas de associação, como 
fundos de pastos, bancos e casas de sementes comunitárias e as feiras 
de agricultura familiar e agroecologia, receberam um voto cada. E um 
dos entrevistados respondeu fazer parte do grupo que cria abelha para 
a produção do mel. Dessa forma, percebe-se que, na comunidade, há 
aproximação do que é apresentado por Asa, Rocha e Costa (2003, 2004, 
2005 apud SILVA, 2006, p. 241).

Outra questão aborda foi sobre o conhecimento do significado da 
palavra sustentabilidade. Apenas um dos entrevistados soube responder, 
mesmo que de forma incompleta, e os outros três disseram que não 
tinham conhecimento sobre o assunto, como pode ser comprovado nas 
palavras de um dos entrevistados: “acho que é quando você tem meios 
de obter sua sobrevivência e a da sua família em um determinado local”. 
Outro entrevistado respondeu a mesma pergunta da seguinte forma: 
“Não sei dizer muito bem o que é, não”.

Assim, percebe-se que, no assentamento, há presença de associações, 
onde os moradores se reúnem para que, juntos, consigam melhores 
condições para a produção e comercialização de seus produtos, e que 
o crédito advindo, em especial, por entidades governamentais já che-
gou à comunidade, sendo este servido de base para que eles consigam 
realizar todo o processo produtivo, além de viabilizar condições mais 
sustentáveis para todos na comunidade. Ficou evidenciado, também, 
que, apesar de os moradores não terem conhecimento do significado 
da palavra sustentabilidade, eles utilizam-se de práticas sustentáveis.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada no assentamento teve como objetivo investigar 
quais políticas públicas são mais presentes nos assentamentos e até 
que ponto elas auxiliam no processo de produção e comercialização 
da agricultura familiar, no sentido de que, organizando-se em grupo, 
os pequenos agricultores ganham uma representatividade no mercado 
perante os grandes produtores.

Dessa forma, foi possível perceber que os agricultores participam de 
alguma forma de associação, sendo unânime a associação da comuni-
dade, e que acreditam ser importante estar associado, pois, entre outros 
benefícios citados, a associação busca melhorias para o assentamento.

Os relatos evidenciaram que os agricultores já receberam algum 
tipo de crédito advindo especialmente de cooperativas de crédito, sendo 
unânimes as respostas no crédito do Pronaf, e que esse crédito auxilia em 
todo o processo produtivo e na comercialização da agricultura familiar.

Quanto às dificuldades na comercialização dos produtos, ficou evi-
denciado que os agricultores necessitam de auxílio na capacitação, em 
especial, cursos de técnicas de vendas, além da dificuldade da distância 
do assentamento para a cidade e de locomoção dos assentados para os 
polos de vendas, sendo apresentada como solução a possibilidade de 
trazer os clientes até o assentamento.

Por fim, deve-se observar as limitações da pesquisa, pois as entre-
vistas foram realizadas apenas com uma parcela dos assentados, o 
que não caracteriza um total acesso às políticas públicas Diante dessa 
realidade, é possível visualizar que, embora não tenham consciência 
do que seja sustentabilidade e como poderiam maximizar os recursos 
adquiridos por meio das políticas públicas, os assentados têm alguma 
iniciativa quanto ao trabalho em grupo e conhecem, mesmo que de 
forma amena, os benefícios de se trabalhar em grupo e de participar 
de uma associação. Assim, para próximos estudos, poderia ser traba-
lhada a questão da consciência sobre a sustentabilidade na região, bem 

como o impacto que o turismo rural poderia trazer para a economia 
do assentamento.
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CAPÍTULO 6

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL: A PERCEPÇÃO 
DOS MORADORES DE UM ASSENTAMENTO 

NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – RN

Karla Kallyana Filgueira Félix
Ana Beatriz Bernardes Oliveira

Francisca Lígia Viana de Queiroz
Elisabete Stradiotto Siqueira

1 INTRODUÇÃO

Na conjuntura atual, onde se busca o ambientalmente correto, o termo 
sustentabilidade está cada dia mais presente na vida das pessoas. Segundo 
Jacobi (1999), a noção de sustentabilidade está intrinsicamente rela-
cionada à qualidade de vida, à justiça social, ao equilíbrio ambiental e 
ao desenvolvimento com capacidade de suporte.

Para Azevedo (2002), na agricultura, a aplicação desse conceito 
implica utilizar modelos mais sustentáveis que os existentes. O autor 
retrata a grande dificuldade da tarefa, tendo em vista os múltiplos 
aspectos da definição do termo, afirmando a necessidade de introduzir 
dois novos conceitos: o de sustentabilidade estrutural, relacionada ao 
controle que os agricultores ou agentes do trabalho agrícola devem ter 
em relação aos recursos fundamentais utilizados em sua produção; e o 
de sustentabilidade conjuntural, que diz respeito ao uso dos recursos 
existentes e a relação destes com os sistemas de produção e o meio 
ambiente em geral.

Assim, percebe-se que a sustentabilidade na agricultura requer um 
equilíbrio na relação entre os recursos naturais existentes, os agricul-
tores, o meio ambiente e os processos produtivos.
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Para Mazzini, Martin e Fernandes (2007), os assentamentos rurais 
possuem um papel relevante na formação dos municípios que estão 
implantados, atingindo diretamente a economia da região. Dessa forma, 
percebe-se que as práticas ligadas à agricultura e à pecuária desenvolvida 
nesses ambientes são importantíssimas para as pessoas que residem 
no campo ou nas cidades.

A prática da apicultura nos assentamentos localizados no município 
de Mossoró – RN tem sido uma importante fonte de trabalho e renda 
para os moradores que residem naquela localidade. Assim, tendo em 
vista a importância da apicultura para os habitantes desses assenta-
mentos, o presente estudo tem como objetivo analisar os conceitos e 
as práticas adotadas em relação à produção de mel no assentamento, 
bem como analisar qual a percepção dos produtores acerca do descarte 
dos resíduos sólidos gerados pela produção.

O delineamento da pesquisa foi teórico-empírico. Assim, realizou-se 
a pesquisa por meio de pesquisa de campo, no contexto da produção 
sustentável e da conscientização acerca do descarte correto do lixo 
produzido pela produção.

A pesquisa se qualifica como descritiva, com método qualitativo, 
e foi realizada em um assentamento rural localizado no município de 
Mossoró – RN, constituído por 40 famílias, da quais apenas 11 são 
produtoras de mel. Realizaram-se 7 entrevistas semiestruturadas com 
os produtores de mel, que levantaram questões a respeito da produção 
do mel e conscientização do descarte dos resíduos sólidos originados 
da produção. Determinou-se o número de entrevistados por acessi-
bilidade deles.

A pesquisa de campo desenvolvida buscou obter informações sobre 
as famílias produtoras de mel e a destinação de resíduos sólidos gerados 
em sua produção. Os critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos 
foram: aqueles que habitavam no assentamento e que produziam mel. 

2 SUSTENTABILIDADE

Nos últimos 50 anos, a preocupação com o meio ambiente e com a 
qualidade de vida tem sido tema central em conferências, livros e 
eventos relacionados a negociações políticas, sociais e econômicas. 

A busca do ser humano pela qualidade de vida tem alterado com-
portamentos e culturas em todas as sociedades, fazendo com que clubes, 
academias, praças e parques estejam sempre lotados por pessoas que 
buscam cada vez mais a longevidade.

Na década de 1960, o livro Primavera Silenciosa, de Rafael Carl-
son, foi um dos marcos ocorridos em uma sociedade que buscava por 
transformações sociais mais significativas. Na década de 1970, ocorreu 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada 
na cidade de Estocolmo no ano de 1972, e, posteriormente, a criação 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), em 
1975. Esses dois marcos ganharam caráter institucional e permitiram o 
deslocamento do problema ambiental, que até então se encontrava num 
âmbito local ou nacional, para o âmbito internacional (SANTOS, 2005).

A década de 1980 foi considerada como a década da institucionaliza-
ção e regulamentação ambiental, quando os movimentos ambientalistas 
ganharam força, elevando o grau da consciência mundial a respeito dos 
problemas ambientais. Foi nessa mesma década que ocorreu a “segunda 
onda verde”, motivada pelos movimentos associativos e a consciência 
planetária pelos fenômenos ecológicos globais, como as chuvas ácidas e 
mudanças climáticas, entre outros. Mas foi a partir da segunda metade 
da década de 1980 que o tema sustentabilidade teve um grande boom, 
fazendo parte do tema central de mais de 17 conferências mundiais 
(SANTOS 2005).

Segundo Santos (2005), a referência mais difundida acerca da 
sustentabilidade é a definição encontrada no Relatório de Brundtland, 
segundo o qual desenvolvimento sustentável significa atender às necessi-
dades do presente permitindo que as gerações futuras tenham a mesma 



155154

Para Mazzini, Martin e Fernandes (2007), os assentamentos rurais 
possuem um papel relevante na formação dos municípios que estão 
implantados, atingindo diretamente a economia da região. Dessa forma, 
percebe-se que as práticas ligadas à agricultura e à pecuária desenvolvida 
nesses ambientes são importantíssimas para as pessoas que residem 
no campo ou nas cidades.

A prática da apicultura nos assentamentos localizados no município 
de Mossoró – RN tem sido uma importante fonte de trabalho e renda 
para os moradores que residem naquela localidade. Assim, tendo em 
vista a importância da apicultura para os habitantes desses assenta-
mentos, o presente estudo tem como objetivo analisar os conceitos e 
as práticas adotadas em relação à produção de mel no assentamento, 
bem como analisar qual a percepção dos produtores acerca do descarte 
dos resíduos sólidos gerados pela produção.

O delineamento da pesquisa foi teórico-empírico. Assim, realizou-se 
a pesquisa por meio de pesquisa de campo, no contexto da produção 
sustentável e da conscientização acerca do descarte correto do lixo 
produzido pela produção.

A pesquisa se qualifica como descritiva, com método qualitativo, 
e foi realizada em um assentamento rural localizado no município de 
Mossoró – RN, constituído por 40 famílias, da quais apenas 11 são 
produtoras de mel. Realizaram-se 7 entrevistas semiestruturadas com 
os produtores de mel, que levantaram questões a respeito da produção 
do mel e conscientização do descarte dos resíduos sólidos originados 
da produção. Determinou-se o número de entrevistados por acessi-
bilidade deles.

A pesquisa de campo desenvolvida buscou obter informações sobre 
as famílias produtoras de mel e a destinação de resíduos sólidos gerados 
em sua produção. Os critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos 
foram: aqueles que habitavam no assentamento e que produziam mel. 

2 SUSTENTABILIDADE

Nos últimos 50 anos, a preocupação com o meio ambiente e com a 
qualidade de vida tem sido tema central em conferências, livros e 
eventos relacionados a negociações políticas, sociais e econômicas. 

A busca do ser humano pela qualidade de vida tem alterado com-
portamentos e culturas em todas as sociedades, fazendo com que clubes, 
academias, praças e parques estejam sempre lotados por pessoas que 
buscam cada vez mais a longevidade.

Na década de 1960, o livro Primavera Silenciosa, de Rafael Carl-
son, foi um dos marcos ocorridos em uma sociedade que buscava por 
transformações sociais mais significativas. Na década de 1970, ocorreu 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada 
na cidade de Estocolmo no ano de 1972, e, posteriormente, a criação 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), em 
1975. Esses dois marcos ganharam caráter institucional e permitiram o 
deslocamento do problema ambiental, que até então se encontrava num 
âmbito local ou nacional, para o âmbito internacional (SANTOS, 2005).

A década de 1980 foi considerada como a década da institucionaliza-
ção e regulamentação ambiental, quando os movimentos ambientalistas 
ganharam força, elevando o grau da consciência mundial a respeito dos 
problemas ambientais. Foi nessa mesma década que ocorreu a “segunda 
onda verde”, motivada pelos movimentos associativos e a consciência 
planetária pelos fenômenos ecológicos globais, como as chuvas ácidas e 
mudanças climáticas, entre outros. Mas foi a partir da segunda metade 
da década de 1980 que o tema sustentabilidade teve um grande boom, 
fazendo parte do tema central de mais de 17 conferências mundiais 
(SANTOS 2005).

Segundo Santos (2005), a referência mais difundida acerca da 
sustentabilidade é a definição encontrada no Relatório de Brundtland, 
segundo o qual desenvolvimento sustentável significa atender às necessi-
dades do presente permitindo que as gerações futuras tenham a mesma 



157156

chance, ou seja, não comprometendo a capacidade das gerações futuras 
em atender às suas próprias necessidades.

Na década de 1990, o movimento ganhou forças advindas especial-
mente do governo, dos movimentos ambientalistas, dos consultores e 
das instituições acadêmicas. Apesar disso, em 2002, constatou-se que, 
na prática, poucas nações fizeram seu dever de casa, evidenciando-se 
que poucas metas foram atingidas (SANTOS, 2005).

Dessa forma, percebe-se que o tema sustentabilidade vem bus-
cando espaço no cenário mundial há algum tempo e que, apesar da 
consciência das nações e dos tratados firmados, pouco se fez para 
reverter esse quadro.

3 PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Com o advento da Revolução Industrial, a agricultura passou a fazer 
parte do cenário moderno, em que o uso de pesticidas e agrotóxicos 
surgiu como solução definitiva para o combate às pragas, a seleção das 
melhores sementes, a utilização de fertilizantes químicos, a mecanização 
dos processos produtivos e a irrigação na área de plantio. Tais elemen-
tos proporcionaram ao campo um ganho cada vez mais direcionado 
à produtividade, o que privilegiou o modelo de negócio destinado ao 
lucro em detrimento dos aspectos ambientais e sociais (PAULI, 1998).

Segundo Costa e Oliveira (2009), essa nova abordagem ocasionou 
a degradação do meio ambiente e se intensificou no século XX, permi-
tindo que novos aspectos ligados à sustentabilidade fossem ponderados, 
saindo um pouco da esfera do econômico.

Sob essa nova ótica, Sachs (2007) divide a sustentabilidade sob 
dois eixos: sustentabilidades parciais e o conjunto de sustentabilidade 
integral, em que o alcance da segunda depende do trabalho desenvol-
vido pela primeira. Assim, são formados por uma série de dimensões 
que formam a multidimensionalidade da sustentabilidade, que são: 

(a) social, que consiste na distribuição da renda justa e na igualdade 
no acesso aos serviços e aos recursos sociais; (b) cultural, que diz res-
peito à autoconfiança nas relações com o mundo a partir do respeito 
e equilíbrio nas tradições e inovações; (c) ecológica, relacionada à 
conservação da natureza, fazendo com que haja o incentivo no uso de 
recursos renováveis e a restrição ao uso dos recursos não renováveis; 
(d) ambiental, que se relaciona ao respeito que o ser humano deve ter 
em relação à capacidade da natureza de se renovar e ampliar os seus 
recursos naturais; (e) territorial, com a preservação das configurações 
urbanas e rurais, permitindo a melhoria do ambiente urbano sem inter-
ferir e degradar o meio rural, além de permitir que sejam implantadas 
estratégias de desenvolvimento ambiental para áreas consideradas 
frágeis; (f) econômica, com a capacidade de proporcionar a segurança 
alimentar para todos, além da modernização das ferramentas de pro-
dução e o acesso à economia internacional; (g) político nacional, que 
diz respeito à democracia e à capacidade do Estado em trabalhar em 
conjunto com o país; e (h) político internacional, com a eficácia no 
sistema de prevenção a guerras da Organização das Nações Unidas, 
além da prudência na gestão do meio ambiente e do controle financeiro 
internacional dos negócios.

Dessa forma, percebe-se que essa divisão amplia o objeto de estudo 
da sustentabilidade, permitindo que sejam considerados outros papéis 
além do econômico. A partir dessa nova perspectiva é que surgiram 
os sistemas de produção orgânicos, apresentados como um modelo 
alternativo que tem como pilar a agricultura familiar desenvolvida 
nas pequenas propriedades e que direcionam a qualidade do produto, 
sem deixar para trás a sustentabilidade ambiental e social (COSTA; 
OLIVEIRA, 2009).

Segundo Serafim (2006), os sistemas de produção orgânicos sur-
giram desde a década de 1920, com o intuito de que a produção dos 
alimentos fosse cada vez mais isenta de agrotóxico e adubos químicos, 
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além de que se pudesse trabalhar melhor os recursos naturais e a pro-
priedade agrícola. Entretanto, o início da agricultura sustentável só se 
deu na década de 1990.

Para Ehlers (1996), há uma série definições a respeito da agricultura 
sustentável que tem como destaque a agricultura orgânica, em que 
todas apresentam como pontos incomuns: causar o mínimo possível 
de impactos ao meio ambiente; manutenção, em longo prazo, dos 
recursos naturais e da produtividade agrícola; proporcionar retorno 
adequado aos produtores/agricultores; utilização do mínimo possível 
de insumos químicos; atender às necessidades de alimento, renda, 
social das famílias e das comunidades.

Assim, percebe-se que a produção sustentável está diretamente rela-
cionada à agricultura sustentável, em especial à produção de insumos 
orgânicos, por estes atenderem não somente ao viés econômico, mas 
também ao social e ao ambiental.

4 RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos são provenientes das ações humanas, ocasionados 
pelo descarte de materiais que são considerados sem serventia, como 
afirmam Rêgo, Barreto e Killinger (2002). Com o aumento da popu-
lação e o aumento na necessidade de consumo, consequentemente, o 
volume dos resíduos sólidos tem crescido, havendo uma preocupação 
quanto à sua gestão, como complementam Jalili e Noori (2008 apud 
ABDULI; SEMIEFARD; ZADE, 2008), quando afirmam que, caso não 
haja uma gestão adequada para esse problema, o futuro da humanidade 
está comprometido.

O lixo que é coletado no Brasil teve um grande aumento nas últimas 
décadas, ocasionado especialmente pelo processo de industrialização, que 
tem se intensificado cada vez mais, e o consumo exacerbado da população. 

Gouveia (2012) afirma que cada indivíduo gera, no Brasil, cerca 1 kg de 
lixo por dia, sendo que apenas 180 a 250 toneladas são coletadas.

Gouveia (2012) ainda afirma que o estilo de vida da população e 
os novos modos de produção têm sido alterados, devido à crescente 
onda tecnológica, acompanhada do desenvolvimento econômico e da 
urbanização. O consumo, por sua vez, é uma atividade inerente ao ser 
humano, que começa desde o seu nascimento e o acompanha ao longo 
de sua formação. E é por meio do consumo que é possível satisfazer às 
necessidades e aos desejos. Entretanto, em conjunto com a produção 
e o consumo, vem a geração dos resíduos, restos, lixos ou rejeitos. Ou 
seja, tudo aquilo que não é considerado mais útil ou de interesse para 
o consumido, passa a ser descartado.

Esse problema da produção de resíduos traz outras dificuldades 
enfrentadas nos dias atuais, que é o descarte desses materiais. Jacobi e 
Besen (2011) afirmam que os maiores desafios da sociedade moderna 
é saber qual o destino final dado aos resíduos, em especial os domi-
ciliares, que têm aumentado diante do crescimento da produção, do 
gerenciamento inadequado e da falta de áreas adequadas para sua 
disposição final.

Mas esse descarte não é problema apenas dos grandes centros urba-
nos, ele é ainda maior no meio rural, como afirmam Santos e Oliveira 
(2009), ao relatarem que a falta de um sistema de descarte adequado 
para os resíduos pode ocasionar diversos problemas para as comunida-
des rurais, como contaminação da água, dos solos e até dos alimentos.

Pinto (1998) afirma que o crescimento dos centros urbanos oca-
sionou a introdução definitiva da temática dos resíduos sólidos na 
agenda de administradores, técnicos e legisladores, e que, com isso, 
muitos municípios hoje são exemplos de esforços para a definição de 
políticas e estruturas de apoio ao problema.

É responsabilidade do setor público garantir a coleta dos resíduos, 
incluindo-se as zonas rurais, mas também é dever do cidadão que 
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habita essas zonas contribuir para o destino correto desses resíduos, 
já que ele é afetado diretamente pelos danos causados devido ao seu 
descarte inadequado.

5 GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA PRODUÇÃO

Para Mesquita Júnior (2007), a gestão integrada dos resíduos sólidos 
é a maneira de conceber, implementar e administrar o manejo dos 
resíduos sólidos urbanos, possibilitando a participação dos diversos 
setores da sociedade, tendo como base o desenvolvimento sustentável.

Acrescentando a esse pensamento, França e Ruaro (2009) salien-
tam que a gestão integrada dos resíduos deve proporcionar às cidades, 
às periferias e ao meio rural o descarte correto dos seus resíduos, de 
acordo com a realidade local e sendo esse trabalho desenvolvido de 
forma comunitária. Os autores ainda afirmam que “o tratamento, reuti-
lização, reciclagem e reintegração desses elementos ao solo constituem 
tarefa primordial para a manutenção da estabilidade e da qualidade do 
ambiente urbano e rural” (FRANÇA; RUARO, 2009, p. 2192).

Baseada em pesquisas do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam), Massukado (2009) afirma que a gestão integrada 
dos resíduos sólidos no Brasil já é adotada em várias cidades de forma 
diversa, no entanto, de forma não promissora. A autora ainda salienta 
que o enfoque concedido à questão dos resíduos sólidos no Brasil é, na 
maioria das vezes, sob o ponto de vista da coleta e do transporte, sendo 
destinados a lugares afastados dos centros urbanos e longe da visão da 
população. Conclui-se, dessa forma, que o meio rural enfrenta duas 
situações problemáticas: uma de não possuir o auxílio para a gestão 
integrada; e a outra, de ser transformada em depósito para o descarte 
do lixo advindo das cidades.

A Lei nº 12.305/2010 trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), que institui, no artigo 30, a responsabilidade compartilhada 
dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, do cidadão 
e dos titulares de serviços de manejo (BRASIL, 2010). Nesse contexto, 
o manejo adequado dos resíduos sólidos é responsabilidade de todos, 
sejam fabricantes, comerciantes, distribuidores e compradores.

6 COLETA SELETIVA

De acordo com o Programa de Ações para a Sustentabilidade Socioam-
biental (PASS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG, 
2011), a coleta seletiva consiste no recolhimento dos materiais que 
podem ser reutilizados e/ou reciclados, além de funcionar como um 
processo de educação da população, na medida em que esta consegue 
ter a percepção da importância da coleta seletiva para o combate ao 
desperdício dos recursos naturais e os problemas ocasionados pelo 
descarte inadequado dos resíduos.

O processo de coleta passa por quatro estágios, que são: retirada do 
caminhão que transporta os resíduos da garagem; trajeto para o reco-
lhimento; encaminhamento desses resíduos para o local adequado; e, 
por último, o retorno do veículo para a garagem. Cunha e Caixeta Filho 
(2002) classificam a coleta seletiva em dois tipos: o sistema especial de 
coleta, que recolhe somente os resíduos contaminados; e o sistema de 
coleta de resíduos não contaminados.

Segundo Alencar (2005), uma das primeiras cidades a adotar o 
sistema de coleta seletiva foi Curitiba, no estado do Paraná. Scarlato 
e Pontin (1992 apud ALENCAR, 2005) relatam que o Japão é o país 
que tem o maior exemplo de riqueza no descarte de lixo eletrônico, 
onde se pode encontrar até aparelhos eletrônicos em bom estado de 
conservação, podendo-se inferir que o modelo do sistema de coleta 
japonês deve servir de exemplo para outros países.
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Segundo Monteiro et al. (2001 apud SIMONETTO; BORENTEIN, 
2006), o processo de coleta de resíduos é contínuo e deve ser ampliado 
gradativamente, podendo ser feito em três estágios: o primeiro seria a 
realização de campanhas que conscientizem e convençam a população 
sobre a importância da coleta seletiva para toda a sociedade e para a 
natureza, informando, ainda, como os resíduos devem ser tratados; o 
segundo diz respeito a um plano que sistematize quais os equipamentos 
utilizados, o veículo, as áreas que irão abranger a coleta e qual a perio-
dicidade que ela vai acontecer; e, por último, a instalação da unidade 
que vai tratar o material coletado.

Segundo Carvalho (2008), o indicador de coleta seletiva de lixo mos-
tra que apenas 2% do lixo produzido no país é coletado seletivamente e 
que apenas 6% das residências são atendidas pela coleta seletiva, em cerca 
de somente 8,2% dos municípios brasileiros. A situação é semelhante 
no meio rural, onde apenas 13% dos domicílios são atendidos pela 
coleta seletiva, segundo Pedroso (2010), a partir de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essas circunstâncias são 
ocasionadas pela dificuldade de haver a coleta seletiva em decorrência 
do seu alto custo, o que acarreta o descarte desses resíduos de forma 
inadequada, em que, por falta de opção, os muitos moradores se veem 
obrigados a dar um destino errado para seus resíduos, que, na maioria 
das vezes, são queimados e/ou enterrados.

7 A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

De acordo com os dados coletados em campo, constatou-se que os 
assentados já ouviram falar e possuem alguma noção sobre o termo 
sustentabilidade, apesar de ainda utilizarem práticas que degradam o 
meio ambiente, como é o caso das queimadas.

Assim, quando perguntados sobre o que entendiam sobre o termo 
sustentabilidade, quatro dos sete entrevistados disseram ter uma noção 

e entender o significado da palavra, enquanto três responderam que 
não sabiam ou nunca tinham ouvido falar, como pode ser comprovado 
nas palavras de um dos entrevistados:

No meu ponto de vista, sustentabilidade é uma atividade que ela 
se sustente. Com aquela atividade você não dependa de outras 
fontes para sobreviver, você tem que sobreviver com a atividade 
que você está praticando, sem degradar o ambiente e permitindo 
que os filhos de nossos filhos possam fazer a mesma coisa.

Assim, aproxima-se do que defende Santos (2005), ao fazer refe-
rência à definição encontrada no Relatório de Brundtland, segundo o 
qual desenvolvimento sustentável significa atender às necessidades do 
presente, permitindo que as gerações futuras tenham a mesma chance, 
ou seja, não comprometendo a capacidade das gerações futuras em 
atender às suas próprias necessidades.

8 A QUESTÃO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Com os dados coletados, percebeu-se que todos os produtores de mel 
possuíam uma produção orgânica e que, no geral, todos consideravam 
esse tipo de produção superior aos demais, como pode ser comprovado 
nas palavras de um dos entrevistados:

Eu vejo a atividade orgânica como o futuro da alimentação. Hoje 
eu vejo que os problemas de saúde que as pessoas têm, eu culpo 
a alimentação. Porque se as pessoas se alimentassem melhor não 
teria as doenças que tem hoje, porque a gente ainda ingere muito 
agrotóxico na alimentação. Antes as pessoas não adoeciam, porque 
não existia essa questão dos agrotóxicos, hoje tudo que você come, 
a fruta quanto mais bonita, mais agrotóxico tem nela. Então, eu 
vejo que a saída é a produção orgânica.
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Essa fala aproxima-se do que defende Serafim (2006), quando relata 
que os sistemas de produção orgânicos surgiram no intuito de que a 
produção dos alimentos fosse cada vez mais isenta de agrotóxicos e 
adubos químicos, além de trabalhar melhor os recursos naturais e a 
propriedade agrícola, se possível. Ehlers (1996) relata que há uma série 
definições a respeito da agricultura sustentável que têm como destaque 
a agricultura orgânica, todas apresentando como pontos em comum: 
causar o mínimo possível de impactos ao meio ambiente; manter em 
longo prazo os recursos naturais e da produtividade agrícola; propor-
cionar retorno adequado aos produtores/agricultores; utilizar o mínimo 
possível de insumos químicos; atender às necessidades de alimento, de 
renda e sociais das famílias e das comunidades.

9 A QUESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Foi possível perceber que, no assentamento, não há o apoio do serviço 
público a respeito da implantação do sistema de gestão dos resíduos 
sólidos, e que, na maioria das vezes, os assentados descartam os resí-
duos no meio ambiente mediante queimadas e/ou os enterram, o que, 
muitas vezes, acaba ocasionando problemas de saúde a pessoas que 
habitam essa região, como por ser confirmado nas palavras de um 
dos entrevistados: 

Aqui a gente não tem outra opção, o carro do lixo passa só no 
dia que quer, então a gente não tem paciência de esperar porque 
fica juntando mosca, então a gente queima tudo ou enterra. Tem 
muita gente que está sofrendo com as queimadas, mas a gente não 
tem outra opção. 

Isso confirma o que defendem Santos e Oliveira (2009), ao relata-
rem que a falta de um sistema de descarte adequado para os resíduos 

pode ocasionar diversos problemas para as comunidades rurais, como 
contaminação da água, dos solos e até dos alimentos.

A maioria dos assentados respondeu que são conscientes que o que 
fazem é errado, mas, segundo relatam, só fazem isso porque não têm 
apoio do poder público nem dos líderes do assentamento.

10 A QUESTÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA PRODUÇÃO

França e Ruaro (2009, p. 2192) afirmam que “o tratamento, reutili-
zação, reciclagem e reintegração desses elementos ao solo constituem 
tarefa primordial para a manutenção da estabilidade e da qualidade 
do ambiente urbano e rural”. No assentamento, apesar de todos os 
entrevistados terem respondido que já ouviram falar e que conhecem 
os processos de ensilagem, reciclagem e compostagem, apenas um dos 
sete entrevistados respondeu que praticava as duas últimas práticas, 
enquanto os demais não praticam qualquer delas.

Segundo a Lei nº 12.305/2010, que trata da PNRS e institui a res-
ponsabilidade solidária dos fabricantes, dos importadores, dos distri-
buidores, dos comerciantes, do cidadão e dos titulares de serviços de 
manejo (BRASIL, 2010), percebe-se que, apesar de serem diretamente 
atingidos pela degradação do meio ambiente e entenderem esse malefício 
à sua saúde e à do meio ambiente, eles não praticam atividades como 
reciclagem, ensilagem ou compostagem, como se verifica nas palavras 
de uma dos entrevistados: “Eu sei o que é, mas não faço nenhuma, não. 
Porque não tem como, aqui tudo é mais difícil”.

11 A QUESTÃO DA COLETA SELETIVA

De acordo com o PASS da UFCG (2011), a coleta seletiva consiste no 
recolhimento dos materiais que podem ser reutilizados e/ou reciclados. 
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Constatou-se que, no assentamento, não há o processo de coleta sele-
tiva e que, talvez, por esse motivo, os assentados acabam queimando 
ou enterrando o seu lixo, conforme relata um dos entrevistados: “Aqui 
nós não temos isso, o carro às vezes passa, mas, mesmo assim, não é 
o de coleta seletiva”, aproximando-se, assim, do que defende Pedroso 
(2010) a partir de dados do IBGE, de que apenas 13% dos domicílios 
do meio rural são atendidos. Essas circunstâncias são ocasionadas pela 
dificuldade de haver a coleta seletiva em decorrência do seu alto custo.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada teve como objetivo analisar os conceitos e as prá-
ticas adotadas em relação à produção de mel em um assentamento no 
município de Mossoró – RN, bem como analisar qual a percepção dos 
produtores acerca do descarte dos resíduos sólidos gerados pela produção.

Foi possível constatar que, no assentamento, a maioria dos entre-
vistados conhecia o termo sustentabilidade e o seu significado, apesar 
de ainda praticarem atividades que degradam o meio ambiente, o que 
pode ser justificado, talvez, pela falta de um sistema de gestão de coleta 
seletiva eficiente e eficaz. Tendo em vista que os assentados relataram 
que, como a frequência com que o carro do lixo passa não é suficiente, 
eles acabam preferindo queimar ou enterrar o seu próprio lixo, fato 
que já vem causando danos à própria população, por meio de doenças.

Foi possível perceber, ainda, que os assentados apresentam uma 
produção sustentável, em que o lixo orgânico é totalmente aproveitado, 
e o inorgânico, como caixas e baldes, demora anos para ser descartados. 
Apesar disso, quando o inorgânico tem que ser eliminado, acaba sendo 
queimado ou enterrado.

Os assentados ainda se consideram conscientes em relação ao destino 
dado aos resíduos advindos da sua produção e, apesar de saberem das 

consequências de suas ações, ainda as fazem, principalmente porque não 
têm alternativa de uma melhor destinação de seus resíduos inorgânicos.

Para os próximos estudos, sugere-se que seja ampliada a pesquisa 
para outros assentamentos localizados no município de Mossoró – RN, 
a fim de se fazer um estudo comparativo entre eles, e que haja um estudo 
mais expandido, para conhecer os motivos que levam o município 
de Mossoró – RN a não prestar um serviço de coleta seletiva em seus 
assentamentos rurais.
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CAPÍTULO 7

DESAFIOS PARA GESTÃO DA 
PROPRIEDADE RURAL NO CONTEXTO 

DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 
REGIÃO DE MOSSORÓ – RN

Jakson Nunes
Rosa Adeyse Silva

Elisabete Stradiotto Siqueira
Liana Holanda Nepomuceno Nobre

Valdemar Siqueira Filho

1 INTRODUÇÃO

As mudanças estruturais ocorridas no agronegócio nos últimos anos 
têm evidenciado a necessidade de novas formas de gerenciamento. Os 
agricultores estão atuando num contexto que se estende muito além da 
porteira. Esse cenário exerce crescente pressão para que eles façam frente 
aos desafios com atitudes qualificadas, conhecimento e habilidades para 
serem capazes de reconhecer o potencial das ameaças ambientais e a 
viabilidade que está presente em cada atividade; portanto, a atividade 
é muito mais do que um meio de vida, é um negócio que precisa ser 
sustentável. A habilidade para acessar a informação adequar-se rapida-
mente à nova realidade e saber gerenciar eficazmente são muito mais 
requeridas que no passado (REEVE; BLACK, 1993). 

Giles e Stansfield (1990) salientam que o gerenciamento pode ser 
considerado como o decidir o que quer fazer e, então, fazer. Con-
tudo sugerem que ele envolve um conceito mais complexo: é uma 
atividade complexa, envolvendo a combinação de coordenação de 
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aos desafios com atitudes qualificadas, conhecimento e habilidades para 
serem capazes de reconhecer o potencial das ameaças ambientais e a 
viabilidade que está presente em cada atividade; portanto, a atividade 
é muito mais do que um meio de vida, é um negócio que precisa ser 
sustentável. A habilidade para acessar a informação adequar-se rapida-
mente à nova realidade e saber gerenciar eficazmente são muito mais 
requeridas que no passado (REEVE; BLACK, 1993). 

Giles e Stansfield (1990) salientam que o gerenciamento pode ser 
considerado como o decidir o que quer fazer e, então, fazer. Con-
tudo sugerem que ele envolve um conceito mais complexo: é uma 
atividade complexa, envolvendo a combinação de coordenação de 
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recursos humanos, físicos e financeiros, num meio que produz uma 
commodity ou um serviço que podem ser vendidos a um preço que 
pode ser pago, enquanto torna o ambiente de trabalho agradável e 
aceitável para os envolvidos. 

Com o advento da industrialização da agricultura houve a trans-
formação da realidade, de um grande grupo de famílias de pequenos 
produtores, com produtos diversificados, para poucas corporações 
altamente qualificadas, com operações privadas. Tais empresas amea-
çam os produtores tradicionais em razão de suas vantagens, pois os 
mercados estabelecem os produtos e a produção (WANER, 2000). 

O gerenciamento de uma grande ou pequena empresa do agrone-
gócio e o de outros ramos de negócios não difere significativamente, 
visto que em todas há necessidade de se aplicar os princípios de gestão. 
Contudo, a lógica administrativa dos agricultores familiares é muito 
diferente daqueles agentes do agronegócio, pois a noção de excedente, 
organização do trabalho e poder se constituem bases diferenciadas, 
enquanto nas grandes propriedades o mercado é o definidor das estra-
tégias administrativas no caso da pequena propriedade da agricultura 
familiar a família e a subsistência constituem-se em fatores importantes 
na delimitação da cultura organizacional desses atores. 

Nesse sentido é necessário identificar as competências essenciais dos 
agricultores no processo de gestão de sua propriedade como forma de 
potencialização e socialização com outros proprietários dessa mesma 
natureza e também identificar os fatores que dificultam sua inserção 
no mercado competitivo. 

O aprimoramento do processo de gestão pode contribuir com o 
processo de fixação do homem no campo, reduzindo as assimetrias 
sociais e econômicas, visto que ao tornar a propriedade rural mais 
atrativa minimiza a sedução dos centros urbanos. 

A fixação do homem no campo tem sido um desafio para as polí-
ticas públicas visto que a cidade, além de atrativos sociais e culturais, 

também apresenta a possibilidade de oportunidades mais consistentes 
no campo econômico. Tal processo tem provocado historicamente 
uma deterioração da vida na cidade e o isolamento dos proprietários 
de pequenas propriedades rurais.

Tal questão está integrada em uma complexa rede de relações sociais, 
tecnológicas, culturais e econômicas que demandam uma abordagem 
hologramática.

Nesse sentido compreende-se que não é possível propor formas de 
gestão descontextualizadas da dimensão sociocultural dessa população. 
Qualquer proposição nesse sentido deve ser fruto de um processo de 
tradução cultural entre o atual patamar da área de conhecimento da 
gestão e o perfil cultural dessa população, de forma que esse processo 
possa ser construído a partir dos conhecimentos e práticas já existentes 
naquele contexto cultural, para minimizar a resistência a novas pro-
postas como também valorizar ações ali presentes.

Neste capítulo será analisada a experiência de agricultores familia-
res do Semiárido nordestino. Fizeram parte do estudo 48 agricultores 
moradores de seis assentamentos na região de Mossoró – RN. 

A escolha dos assentamentos foi definida pelo critério da acessi-
bilidade, e os sujeitos foram aqueles que naquele momento estavam 
desenvolvendo algum tipo de atividade produtiva em sua propriedade.

O instrumento de pesquisa foi um roteiro semiestruturado com 13 
questões abordando aspectos da expectativa, motivação, estrutura da 
propriedade, financiamento, renda e perfil tecnológico da produção.

As questões com aspectos mais quantitativos foram tabuladas em 
Excel, e aquelas que abordavam os discursos dos sujeitos foram tratadas 
com análise interpretativa com apoio do software livre VOSviewer.

O objetivo do estudo foi identificar as características da produção 
e as expectativas do agricultor familiar quanto a sua propriedade.
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Para fazer essa análise será realizado um breve resgate teórico do 
conceito de agricultura familiar e assentamentos rurais para depois 
apresentar a experiência dos agricultores.

2 AGRICULTURA FAMILIAR

As atividades rurais podem ser desenvolvidas de várias formas, desde a 
produção para a subsistência, até os grandes empreendimentos agríco-
las, pecuários e agroindustriais. Sendo que as unidades familiares são 
caracterizadas autossuficientes quando a atividade agrícola exercida 
por elas envolve o processo produtivo e de consumo, entretanto com 
o passar do tempo em razão da divisão do trabalho e do desenvolvi-
mento do comércio, deu-se a dissociação entre o processo produtivo e 
o de consumo, quando o agricultor passou a não se limitar somente a 
produção para o consumo e iniciou a produzir com um novo objetivo, 
a comercialização ao mercado consumidor (VALLE, 1987).

A agricultura é considerada “familiar” segundo a organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação e o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma agrária (FAO; INCRA, 1996), a partir de 
três características: a gerência da propriedade rural é feita pela famí-
lia, o trabalho é desempenhado na sua maior parte pela família, e os 
fatores de produção pertencentes à família (exceção, às vezes, a terra) 
e são passíveis de sucessão em caso de falecimento ou aposentadoria 
dos gerentes. A agricultura familiar tem como principal objetivo o 
desenvolvimento rural sustentável, buscando explorar de uma forma 
diversificada o máximo possível de atividades economicamente viável 
para cada região. 

Dessa forma, têm o conceito que é citado por Buainain e Souza Filho 
(2001), que são considerados estabelecimentos agrícolas familiares 
aqueles que atendam, simultaneamente, às seguintes condições: (a) 
direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelos produtores; 

e (b) o trabalho familiar superior ao trabalho contratado. Os autores 
enfatizam ainda que não se determine agricultura familiar pelo 
tamanho da área da propriedade, cuja extensão máxima é determinada 
pela disponibilidade de mão de obra da família e as tecnologias que 
são utilizadas no desenvolvimento das atividades. Gasson e Errington 
(1993, p. 20), apresentam seis características que definem a agricultura 
familiar: (a) a gestão é feita pelos proprietários; (b) os responsáveis 
pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; 
(c) o trabalho é fundamentalmente familiar; (d) o capital pertence 
à família; (e) o patrimônio e os ativos são objeto de transferências 
intergeracional no interior da família; (f) os membros da família 
vivem na unidade produtiva. Já Neves (2006, p. 47), sintetiza o referido 
conceito “como a forma de organização da produção em que a família 
é ao mesmo tempo proprietária dos meios de produção e executora 
das atividades produtivas”.

A agricultura familiar no Brasil de acordo com Buainain et al. 
(2005, p. 14), é extremamente diversificada, incluindo tanto as famí-
lias que exploram minifúndios e produzem apenas para seu sustento, 
em condições extremas de pobreza, quanto a produtores inseridos 
no moderno agronegócio, que conseguem gerar renda várias vezes 
superiores àquela que definimos a linha da pobreza. Porém além de 
gerar rendas a agricultura familiar precisa estabelecer estratégia para 
que seu produto participe de uma forma competitiva no mercado. Tal 
situação é um grande desafio, principalmente quando a produção é 
feita em pequena escala, sendo o caso da agricultura familiar, sendo 
que segundo Wilkinson (2004), a escala de produção pode expulsar a 
agricultura familiar de posições conquistadas nos modernos mercados 
de commodites nas cadeias onde já manteve forte participação e até 
onde já chegou a ser âncora, como na cadeia do leite. 

Espírito Santo et al. (2003), apresenta os caminhos que a agricul-
tura familiar pode tomar para agregar valor e renda em sua atividade 
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sendo eles: a verticalização da produção por meio da industrialização; 
a diferenciação de produtos por meio do desenvolvimento de produtos 
com qualidade superior, ou a combinação de ambos. De acordo com 
Campos e Valente (2007), a diferenciação de produtos pela busca de 
qualidade superior enfrenta dificuldades no que se refere à padroni-
zação, escalonamento, custo, e a distribuição em canais específicos 
como Espírito Santo, Cardoso e Medeiros (2003) apresentam. Dessa 
forma deve haver um reconhecimento do valor intrínseco por parte 
do consumidor, havendo a necessidades de certificações e a criação 
de novas marcas.

No processo de desenvolvimento da agricultura brasileira, há duas 
faces da contribuição da ciência e tecnologia, segundo Medeiros, Wilson 
e Lima (2002, p. 23) sendo que esta, foi fundamental para a moderni-
zação nas técnicas de produção e equipamentos utilizados neste setor, 
tal processo trouxe como consequência indesejável, um alto nível de 
exclusão social. Em um primeiro nível, essa exclusão veio por meio da 
substituição da mão de obra pelas máquinas, e mais recentemente com 
a exclusão dos produtores rurais que não conseguem acompanhar o 
nível da inovação e da padronização tecnológicos exigidos pelas novas 
formas de organização dos processos produtivos estruturados no âmbito 
do moderno agronegócio. 

Segundo Evangelista (2000) apoiado em dados do Censo Agrope-
cuário de 1995/6 do IBGE a participação da agricultura familiar no 
total de estabelecimentos agropecuários do país era de 85,2%, contudo 
sua participação em área era de 30,5% e nos financiamentos de 25,3%. 
Fortalecendo os argumentos que grande parte dos financiamentos estão 
destinados a grande propriedade. 

Por outro lado, segundo o autor ainda que em uma área restrita esse 
segmento contribui com 37,9% do Valor Bruto da Produção.

No contexto nordestino o autor salienta que 88,3% dos estabeleci-
mentos rurais são familiares e detém 43,5% da área gerando 43,5% do 

valor bruto da produção, contudo capturam somente 26,8% do finan-
ciamento. Percebe que o Nordeste acompanha a tendência nacional, 
ainda de forma mais incisiva. 

Esses dados indicam a importância econômica e social da agricul-
tura familiar e seu importante papel no desenvolvimento da região. 

3 ASSENTAMENTOS RURAIS

Segundo Bergamasco e Norder (1996), a conquista da terra impõe aos 
assentados desafios, incertezas e expectativas da produção econômica. 
Porém, nem sempre este ambiente no qual os produtores se inserem 
é adequado às suas necessidades, e sua precariedade pode impedi-los 
de obter avanços produtivos. A carência de meios de trabalho pode 
fazer com que os assentados entrem num sistema que dê continuidade 
à sua pobreza.

Ainda segundo os autores, apesar de terem conquistado os assenta-
mentos, os assentados começam a preparar soluções para novos desafios 
e problemas. Ganharam a terra, mas, o que fazer com ela? Quase não há 
assistência técnica por parte dos órgãos governamentais que deveriam 
dar subsídios e treinamentos para o quê e como produzir.

De acordo com Bergamasco e Norder (1996), criados para atenuar 
os conflitos sociais no campo, os assentamentos não são inseridos 
num programa estratégico de desenvolvimento socioeconômico. A 
marginalização adquire uma nova face que, paulatinamente vai sendo 
superada por meio de sua própria luta, trabalho e organização.

Segundo o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP, 
1998, p. 11), para a FAO “a reforma agrária não é uma finalidade em 
si mesma [...] é um meio para o fortalecimento da agricultura familiar 
[...] coloca a agricultura familiar no centro das políticas agrárias e de 
desenvolvimento sustentável”.
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O acesso à terra se conecta, nessa perspectiva, ao direito e ao desen-
volvimento. Visto pela ótica da cidadania (via sempre de dupla mão, 
de direitos e deveres), o acesso à terra se caracteriza pelo direito dos 
homens e mulheres proverem o seu próprio sustento e pela obrigação 
de serem produtivos, para seu grupo familiar e para a sociedade (SAN-
TOS; ANDRADE, 1998).

Por outro lado, o público alvo dos projetos de assentamento é com-
posto em sua maioria de bravos lutadores, que, se por um lado trazem 
consigo a marca da persistência e do idealismo, por outro vêm para o 
assentamento muitas vezes sem lenço nem documento, descapitalizados 
e sem condições de acesso às discussões financeiras e tecnológicas que 
rondam a agricultura (ITESP, 1998).

Os programas e ações estabelecidos ora se alinham num viés, ora 
noutro, e algumas vezes na zona intermediária entre eles no referido 
assentamento. Porém, em nenhum momento os órgãos governamentais 
se deixam confundir com o aspecto paternalista; não perdem de vista 
de que a prioridade do assentamento está na possibilidade de que o 
próprio assentado possa, a partir de sua própria produção e esforço, 
conquistar a sua cidadania até então perdida, ou até mesmo desconhe-
cida (SANTOS; ANDRADE, 1998).

Por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), de acordo com o Ministério Nacional de Política Fundiária 
(2001 apud ALBUQUERQUE; COELHO; VASCONCELOS, 2004) os 
assentamentos estão apoiados em uma política de crédito própria, que 
financia a implantação dos lotes, com recursos para a construção da 
moradia, da manutenção da família no primeiro ano, além de financiar 
o custeio da produção e disponibilizar crédito para investimento, com 
prazos e carências. 

Com o crescimento dos assentamentos, esses prazos têm diminuído 
bem como os assentados tem se conscientizado de que é necessário se 
organizarem para melhorar as lides de produção. A qualidade de vida 

nesses assentamentos, em que pese a sua precariedade, é percebida 
pelos assentados como tendo melhorado em relação à que usufruíam 
anteriormente.

O patamar anterior de qualidade de vida destes assentados era 
muito baixo; era o patamar em que se encontrava e em que ainda hoje 
se encontra a maioria dos brasileiros pobres que habitam o ambiente 
agrário. A própria constituição do assentamento apresenta-se como 
uma estratégia de inserção social por parte dessa população excluída 
(ALBUQUERQUE; COELHO; VASCONCELOS, 2004).

Assim, os assentados percebem que, sem recursos ou maior assis-
tência, precisam sobreviver da terra. Mas aí se deparam com as muitas 
dificuldades da autossobrevivência.

Batalha, Buainain e Souza Filho (2012) reconhecem que, em ter-
mos de desenvolvimento de técnicas de gestão que contemplem as 
particularidades da agricultura familiar e as formas pelas quais ela 
pode inserir-se de forma competitiva e sustentada no agronegócio 
nacional, tem sido feito muito pouco. A agricultura familiar vê-se 
exposta a paradigmas competitivos que são globais, embora inseridas 
em lógicas produtivas locais, circunscritas a territórios determinados. 
O segmento de agricultores familiares, independente dos mercados 
aos quais destinam a sua produção ou dos canais de comercialização 
que utilizam, devem poder contar com ferramentas de apoio à decisão 
adequada à sua cultura ‘organizacional’ e limitações em termos de 
educação formal e condições gerais do meio no qual estão inseridos. 

Há uma heterogeneidade de múltiplos fatores, que incluem desde a 
formação histórica e cultural, as condições ambientais até as políticas 
públicas; não se pode ignorar as condições de infraestrutura atual, a 
disponibilidade de energia, a situação das estradas vicinais, a disponi-
bilidade de assistência técnica para equipamentos e assim por diante 
no momento de escolha destas formas de competição (BATALHA; 
BUAINAIN; SOUZA FILHO, 2012).
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Para os mesmos autores, aplicação das tecnologias de gestão no âmbito 
da agricultura familiar pode se dar, principalmente, em duas esferas. A 
primeira está relacionada às organizações associativas das quais grande 
parte dos agricultores familiares participa (cooperativas e associações) 
e a segunda está associada à própria gestão da propriedade rural.

Singer (2001) aponta uma possível solução: a solidariedade, visto como 
uma interação desinteressada e altruísta sendo indispensável à reprodu-
ção de qualquer sociedade. Aponta ainda que na sociedade capitalista, 
a interação social está cindida em dois campos distintos: o competitivo 
(que abrange parte das atividades econômicas, políticas, lúdicas etc.) e o 
solidário, que geralmente engloba as relações familiares, de vizinhança, 
de coleguismo no estudo, no trabalho, em esportes de equipe etc.

A regra de sociabilidade “deveria” ser a competição, tanto entre 
empresas quanto dentro das empresas, na economia capitalista; no 
entanto, esta competição entre empresas é essencial para preservar 
os direitos da parte mais desconcentrada, seja de compradores seja 
de vendedores. Porém, o uso crescente de capital fixo indivisível na 
produção, distribuição e comunicação torna a livre competição extre-
mamente antieconômica (SINGER, 2001).

Se aceitarmos que os homens compartilham os significados das 
atividades sociais que realizam, definindo e interpretando o mundo em 
que vivem, de acordo com Lima (2010), pode-se afirmar que o mesmo 
acontece no trabalho, onde as relações sociais atuam no sentido de 
ampliar as formas de exploração e dominação e, consequentemente, 
amplia as capacidades humanas de produzir.

Singer (2001) afirma que as organizações sociais e econômicas 
são regidas muito mais pela solidariedade do que pela competição, 
donde a economia solidária compreende diferentes tipos de ‘empresas’, 
associações voluntárias com o fim de proporcionar a seus associados 
benefícios econômicos. Estas empresas de associações surgem como 
reações a carências que o sistema dominante se nega a resolver, visto 

que a solidariedade substitui, em alguma medida, o capital faltante; 
por serem pequenas e quase sempre com pouco ou nenhum capital, 
elas apresentam grande propensão a vegetar por algum tempo para, 
em seguida, desaparecer.

É nesse espaço que, segundo Lima (2010), constitui-se e se fortalece 
o movimento de economia solidária, incorporando o cooperativismo 
como alternativa a uma sociedade mais justa e igualitária; um socialismo 
renovado, tendo como proposta a inclusão dos trabalhadores que 
estão fora do mercado, por causa da reestruturação, ou pelo processo 
histórico de marginalização. Assim, surgem no país várias instituições 
de apoio à formação de cooperativas como voltadas a populações de 
baixa renda, como as cooperativas de reciclagem, de limpeza, de costura, 
de alimentação, artesanato, buscando a inclusão social.

Ainda, de acordo com Lima (2010), a falta de capital, a dificuldade 
de trabalhar com produtos próprios, a ausência de confiança entre os 
próprios trabalhadores bem como a manutenção da dependência de 
órgãos de incubação, são as causas do insucesso desse empreendimento.

Outro fator apontado por Batalha, Buainain e Souza Filho (2012) nas 
associações de agricultura familiar se dá em decorrência de não pode-
rem competir em escala: assim, resta para estes produtores a exploração 
de atividades onde a escala de produção não seja atributo essencial de 
competitividade, como as culturas consorciadas de hortaliças e leite, 
aves e hortaliças, bem como milho e hortaliças, ou apenas hortaliças. 
Outro fator aventado também é com relação à gestão operacional e 
financeira, muitas vezes, quase inexistente; outras vezes, se resumindo a 
planilhas contendo poucos dados representativos para fins de controle. 
Existem evidências de que os agricultores não conhecem as vantagens 
e desvantagens da escolha da forma associativa, que depende dos 
objetivos e do grau de capital social dos agricultores: em alguns casos 
o objetivo é aumentar o poder de barganha frente a fornecedores de 
insumos ou clientes. Em outros, também se trata de alcançar escalas 
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de produção que permitam o acesso a canais de distribuição nos quais 
os agricultores familiares isolados não poderiam participar.

As exigências da produção em escala, de acordo com Singer (2001) 
se impõem a elas tanto quanto às empresas capitalistas, onde primeira 
dessas exigências é que a empresa empregue um número suficiente de 
pessoas para que seja possível dividir o trabalho em tarefas distintas e 
especializar algumas no gerenciamento da produção, de vendas, finan-
ceiro etc. Caso não tenham estes recursos, as empresas não terão como 
competir nos mercados, já que estes empregam grande quantidade 
de capital fixo, o que fará com as mesmas continuem a se refugiar em 
nichos de mercado que dependem de trabalho artesanal ou semelhante.

4 EXPECTATIVAS DOS AGRICULTORES 

Quando questionados sobre as expectativas e motivações para perma-
necerem na propriedade e investirem recursos para sua manutenção, 
a questão central que se destaca como esperança e ao mesmo tempo 
limitação é o acesso a água. A Figura 1 ilustra essa questão:

 
Figura 1 – Expectativa e motivações dos agricultores para permanecerem 
na propriedade
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se uma tendência positiva, palavras como melhorar, espe-
rar, aumentar, estão associadas a chuva, inverno. 

Desta forma, ainda que considerem sua situação precária, tem como 
perspectiva permanecer no local. A relação de dependência do sertanejo 
com relação às condições climáticas é abordada por Oliveira (2010) 
atribuindo a essa instabilidade constante os processos migratórios.

Questionados sobre as principais fontes de informação para melho-
ria da produção, observa-se no Gráfico 1 que um número significativo 
de entrevistados (13) não tem essa preocupação. Entre os que tem as 
Assessorias e Associações são indicados com certa relevância. 

A ausência de informação é um problema abordado por Reeve e 
Black (1993) que consideram que ela é fundamental para um gerencia-
mento eficaz. Giles e Stansfield (1990) também abordam que o geren-
ciamento é a capacidade de combinar recursos humanos, financeiros 
e técnicos e nesse sentido a informação sobre o mercado e o processo 
produtivo são fundamentais.

 

6% 

19% 

27% 
8% 

6% 

6% 

11% 

17% Sindicato

ONGs/Assessoria

Não procura

Internet/TV

Governo

Cursos

Amigos

Associação

Gráfico 1 – Fonte de informação para melhorar a produção
Fonte: dados da pesquisa.

Sobre as possibilidades de continuar investindo na propriedade há 
uma tendência em não investir, declarada por 27 entrevistados. Aqueles 
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que pretendem investir estão divididos entre o consumo próprio (07) 
e a comercialização (10). Existem ainda os que aguardam algum tipo 
de financiamento (04). A questão do financiamento é bastante restrita, 
pois 26 declaram nunca ter recebido qualquer tipo de financiamento. 
Entre os que já receberam o PRONAF e o Banco do Nordeste são as 
principais fontes de financiamento. A mudança de foco do autocon-
sumo para a comercialização no contexto da agricultura familiar é 
corroborada por Valle (1987). 

Essa perspectiva de precariedade dos assentamentos quanto à pos-
sibilidade de desenvolvimento de uma estrutura produtiva autônoma 
é comentada por Bergamasco e Norder (1996), quando comentam que 
apenas o acesso à terra não permite superar a pobreza é necessário que 
esta seja acompanhada de condições básicas para a produção.
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Gráfico 2 – Motivação para investir
Fonte: dados da pesquisa.

Sobre a formação dos agricultores a maior parte deles tem seus 
conhecimentos oriundos de fontes informais, como a família, a vivên-
cia e a convivência com o meio rural. Alguns participaram de cursos 
e treinamentos e consideram que sua formação é mista (06 – formal 

e informal) somente 5 declaram um aprendizado formal e dois dizem 
não ter formação alguma.

Quanto a experiência associativa 16 entrevistados declaram não 
nenhuma os demais citam associações, cooperativas, reuniões, feira agroeco-
lógica e sindicatos, contudo, a participação mais evidente são as associações.

Esses dados sugerem que os aspectos informais e de associação 
são importantes para esses agricultores. Singer (2001) sugere que a 
solidariedade pode ser um meio de proporcionar econômicos. Os 
principais produtos cultivados nas propriedades são o milho e o feijão, 
poucos se dedicam à criação de animais, há também a produção de 
caju e melancia de forma secundária, Batalha, Buainain e Souza Filho 
(2012) também abordam a importância dos processos associativos para 
melhorar a capacidade de gestão dos agricultores no enfrentamento 
da estrutura das grandes propriedades rurais. 

A ausência de chuvas associadas a outras dificuldades como preca-
riedade de assistência técnica e financiamento tem dificultado a renda 
proveniente da produção, visto que 32 entrevistados declararam não 
ter esse tipo de renda, 3 com menos de 1 salário mínimo, outros 8 com 
um e 5 com 2 salários mínimos. 
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Gráfico 3 – Renda proveniente da produção agrícola
Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 2 – Motivação para investir
Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 3 – Renda proveniente da produção agrícola
Fonte: dados da pesquisa.
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Esse nível de renda é precário se considerarmos o número de pessoas 
na família, pois 27 dos entrevistados tem família acima de 3 pessoas. 
Contudo é possível verificar uma concentração em famílias de 02 (09 
citações) e 04 pessoas (10 citações) o que demonstra que há uma redu-
ção do tamanho das famílias.
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Gráfico 4 – Número de pessoas na família
Fonte: dados da pesquisa.

A estrutura da produção é prioritariamente familiar, pois dos 48 
entrevistados apenas 10 contrata algum tipo de mão de obra, ainda assim 
a maioria desses agrega ao trabalho familiar entre 1 e 2 funcionários.

Esses dados são confirmados pelo caráter artesanal da produção 
visto que somente 16 entrevistados usam o trator, sendo essa a única 
tecnologia citada por eles.

O caráter artesanal da produção não é em si um fator que desqualifica 
a produção, desde que tal processo esteja relacionado com um nicho 
de mercado, como afirma Wilkinson (2011), pois se está relacionada 
com produtos de qualidade superior pode obter vantagens de comer-
cialização. Contudo, não é o que ocorre no campo desta pesquisa, pois 
o processo produtivo está apenas vinculado as limitações tecnológicas 
e financeiras do produtor.

5 EXISTEM NOVOS CAMINHOS?

O objetivo deste estudo foi identificar as características da produção 
e as expectativas do agricultor familiar na região de Mossoró – RN. 

Os dados indicam que as questões climáticas e a descontinuidade 
na assessoria técnica e de financiamento não permitem que se construa 
uma cultura gerencial capaz de capacitar os produtores vinculados a 
propriedades rurais familiares a competirem no mercado, dificultando 
a comercialização que demanda uma certa continuidade. 

Desta forma a produção tem se caracterizado prioritariamente 
para o autoconsumo, não favorecendo a melhoria da renda da família 
e também impossibilitando investimentos que poderiam melhorar as 
condições tecnológicas da produção.
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CAPÍTULO 8

PRÁTICAS GESTORAS DAS 
FEIRAS AGROECOLÓGICAS NO 

CONTEXTO BRASILEIRO

Christiane fernandes dos santos
Iriane Teresa de Araújo

Zildenice Matias Guedes Maia

1 INTRODUÇÃO

As feiras agroecológicas emergiram no âmbito das discussões sobre 
agroecologia, comércio justo, economia solidária entre outras, apoiadas 
por técnicos de diferentes instituições não governamentais, e também 
governamentais. Entretanto, muitos são os desafios que os agricultores 
enfrentam até que os seus produtos sejam comercializados diretamente 
a quem vai consumi-los. Apreende-se, assim, que o ponto de partida é a 
compreensão de uma lógica de mercado diferenciada da convencional, 
que reflete, inicialmente, no modo de produzir. 

Outra questão a ser evidenciada é a própria forma de organização 
desses agricultores para a tomada de decisão, apropriação do espaço 
físico para o acontecimento das feiras, como também a dinâmica que 
estabelecem entre eles para a própria venda dos produtos. Nesse sentido, 
nos inquieta saber se a gestão desses grupos apresenta características 
que a aproxima dos conceitos construídos sobre gestão social, e também 
como esses espaços de comercialização agroecológica e solidária tem 
se constituído como possibilidade de autonomia e construção social. 

No presente estudo, a gestão social é compreendida na perspectiva 
abordada por Tenório e Pereira (2011), onde a tomada de decisão 
deverá dar-se coletivamente, não devendo existir poder de coerção 
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entre os sujeitos. As decisões devem ser construídas na dialogicidade, 
e na valorização da emancipação do grupo. Dessa maneira, surgem 
os seguintes questionamentos que norteiam o estudo em questão: As 
feiras agroecológicas têm se constituído em uma alternativa de gestão 
social para os agricultores e agricultoras que a integram? Como se faz 
a ação gestora desses empreendimentos tidos como solidários?

Logo, o objetivo desse capítulo é analisar, sob a perspectiva da ges-
tão social, os aspectos inerentes a agroecologia, em particular as Feiras 
Agroecológicas. Por compreender que nesses espaços de comercialização 
perpassa a necessidade da ação gestora autônoma dos agricultores e agri-
cultoras que as compõem. Desta forma, utilizamos como instrumento 
metodológicos uma revisão bibliográfica pautada nas contribuições de 
autores que discutem a temática em questão. 

2 GESTÃO SOCIAL E AGROECOLOGIA

Os estudos sobre a abordagem da gestão social despontaram no Brasil 
por volta da década de 1990. A partir desse momento, movimentos 
de pesquisadores debruçaram-se para entender, como nos diferentes 
contextos regionais, têm surgido experiências sociais que apontam 
para a autonomia de atores coletivos que sobre outra perspectiva 
apresentam o protagonismo de experiências de desenvolvimento 
territorial (CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011). O tema gestão 
social, vem assim, trazer à tona a importância das questões sociais para 
a administração, bem como para entender as iniciativas e experiências 
percebidas nas últimas décadas que demonstram o protagonismo de 
atores sociais distintos em regiões e territórios nacionais. 

Contudo, Cançado, Tenório e Pereira (2011) tecem críticas ao 
esgotamento conceitual da Administração que em seus arcabouços 
teóricos podem não dar conta das novas demandas que tem surgido, 
assim, o campo da gestão social vai sendo tecido ao mesmo tempo em 

que procura subsidiar a compreensão das experiências práticas que 
denotam a autonomia e participação coletiva dos sujeitos. 

A perspectiva da gestão social defendida por Tenório (1998) 
refere-se ao protagonismo da cidadania, no sentido de pautar o olhar 
para as ações empreendidas agora pelas pessoas, e não somente pelo 
Estado enquanto implementador e gestor da política pública. Assim, 
a partir do autor citado propõe-se um olhar para além das iniciati-
vas governamentais, possibilitando também, sair do escopo teórico 
em que durante muito tempo pautou-se a administração, a saber, a 
gestão estratégica. 

Desse modo, gestão estratégica e gestão social são conceitos distintos. 
O primeiro trata-se de uma ação utilitarista que se funda no cálculo de 
meios e fins e implementada por meio da ação de duas ou mais pessoas, 
sendo que uma delas tem autoridade formal sobre os demais. Enquanto a 
gestão social incorpora um gerenciamento mais participativo, dialógico, 
onde o processo de tomada de decisões é decorrente da ação de atores 
sociais diversos (TENÓRIO, 1998). 

É válido ressaltar que na gestão social o que merece destaque é a 
ação comunicativa defendida por Habermas (1989) em que o acordo 
comunicativo é fundamental para a orientação das ações dos sujeitos. 
Ademais, na gestão social pode ser compreendida ainda sob a relação 
trabalho-capital em que a ação gerencial é voltada para o entendimento 
entre os diversos indivíduos envolvidos em uma mesma ação comuni-
cativa. Nesse sentido, considera Tenório (1998, p. 19): 

A cidadania deliberativa ocorre quando o trabalhador, ao tomar 
consciência de seu papel como sujeito e não coadjuvante social, 
isto é, tendo conhecimento do conteúdo social, interativo, de suas 
ações no trabalho, passa a reivindicar não somente maiores ganhos 
salariais e/ou melhores condições de trabalho, como também a 
participação no processo de tomada de decisão do sistema-empresa. 
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Importante é a consideração de Tenório (1998) sobre o terceiro 
setor que tem se fortalecido, ao passo que o Estado mínimo não tem 
suprido as lacunas para atender as demandas da sociedade, e desse 
modo, os indivíduos se veem como responsáveis para atender as defi-
ciências deixadas pelo mercado. Cabe, contudo, refletirmos se as ações 
empreendidas pelos atores sociais do terceiro setor estão de fato sob 
influência de outras leituras críticas e analíticas da realidade, ou se 
apenas com conceito diferentes, incorrem por reproduzir a lógica de 
mercado, que deixa falhas impossíveis de não serem notadas e assim, 
corrigidas. A respeito do terceiro setor, considera Tenório (1998, p. 20): 

O terceiro setor diferencia-se do primeiro setor e do segundo 
setor na medida em que desenvolve atividades públicas através 
de associações profissionais, associações voluntárias, entidades de 
classe, fundações privadas, instituições filantrópicas, movimentos 
sociais organizados, organizações não-governamentais e demais 
organizações assistenciais ou caritativas da sociedade civil.

Críticas à utilização intensiva do termo gestão social são apontadas 
por Cançado, Tenório e Pereira (2011), no sentido de afirmar que o 
termo é demasiado utilizado sem, contudo, aprofundar a análise crítica 
de modo a compreender as tessituras que conformam os processos em 
questão, ou seja, tudo que não é gestão tradicional ou estratégica, já 
é pensado e enquadrado no conceito de gestão social. Para Cançado, 
Tenório e Pereira (2011, p. 699): 

A gestão social pode ser apresentada como a tomada de decisão 
coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, 
na dialogicidade e no entendimento esclarecido como processo, 
na transparência como pressuposto e na emancipação enquanto 
fim último.

É válido ressaltar que como o campo da gestão social no Brasil está 
em construção, e nesse sentido, Cançado, Tenório e Pereira (2011) 
consideram que um campo profícuo para o amadurecimento da gestão 
social é a análise teórica das comunidades de prática, pois podem ser 
pensadas como possibilidades de delimitação do campo da gestão social. 

Assim, compreendemos que essas experiências de práticas podem 
ser identificadas na agroecologia, que tem se configurado nos últimos 
anos como possibilitadora de autonomia para os agricultores e agri-
cultoras, que sob a perspectiva da autonomia tem empreendido ações 
individuais e coletivas que potencializam as suas ações, e assim possi-
bilitam a inserção em mercados alternativos. 

A agroecologia consiste em um paradigma científico que pode 
orientar a prática humana da agricultura para as mudanças necessárias 
a serem adotadas na produção alimentar, e dispõe de base científica 
e técnica para tanto. As experiências ao redor do mundo e no Brasil, 
já demonstram o potencial dessa perspectiva, uma vez que é preciso 
reconhecer os impactos que a agricultura convencional vem demons-
trando, e o preço que a humanidade e os ecossistemas naturais têm 
pagado. Assim, é necessária uma descolonização do pensamento e das 
práticas que resultaram nesse cenário (CAPORAL, 2009).

A agroecologia é considerada também, um caminho que orienta para 
a transição de um modelo de agricultura convencional para o resgate da 
produção camponesa. Pois, nas práticas agroecológicas os agricultores e 
agricultoras não seguem uma receita pronta ditada por algum técnico, 
ou por algum laboratório preocupado em vender um pacote tecnológico. 
Assim, diferente da lógica industrial do agronegócio, em que “não é o 
agricultor, independentemente da escala – grande ou pequena – o dono 
de seu próprio negócio, porque ele não decide, pois quem decide é o 
vendedor dos insumos, máquinas e sementes. É o pacote” (MACHADO; 
MACHADO FILHO, 2014, p. 23). 
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Para Caporal (2009) há que atentar que a agroecologia não seja 
tratada de forma reducionista e é necessário reconhecer o seu potencial 
para orientar agricultores e agricultoras rumo a um desenvolvimento 
rural sustentável. Segundo o referido autor, a agroecologia é definida: 

[...] mais do que simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente 
responsável dos recursos naturais, constitui-se em um campo do 
conhecimento científico que, partindo de um enfoque holístico 
e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as 
sociedades possam redirecionar o curso alterado da coevolução 
social e ecológica, nas suas mais diferentes inter-relações e mútua 
influência (CAPORAL, 2009, p. 7).

Assim, para pensar em uma forma de mudar o cenário de degra-
dação ambiental, social e econômica que se encontram milhares de 
agricultores e agricultoras, a agroecologia é um caminho possível, pois 
se trata de uma ciência racional que integra teoria e prática, valorizando 
na pesquisa os saberes consagrados de agricultores e agricultoras fami-
liares. Na construção do saber agroecológico e das práticas cotidianas 
do agricultor familiar, é ele o agente do processo. O contato diário com 
a terra e a natureza o possibilitam a aplicar suas técnicas e o seu saber 
para melhorar a produção, assim como descobrir novos conhecimentos 
que serão incorporados às pesquisas, e desenvolvidas novas tecnologias 
que por sua vez melhorarão a vida no campo, assim como a qualidade 
dos alimentos (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014).

Caporal (2009) considera que a agroecologia não consiste em defen-
der uma revolução modernizadora, ao contrário, é preciso ter muito 
claro que os pressupostos do modelo hegemônico atual continuam 
muito firmes, e, portanto, está consolidado na contemporaneidade. 
É preciso sim, pensar que a transição é possível e assim a conceitua: 

Mais do que mudar práticas agrícolas, trata-se de mudanças em 
um processo político, econômico e sócio-cultural, na medida em 
que a transição agroecológica implica não somente na busca de 
uma maior racionalização econômico-produtiva, com base nas 
especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também de 
mudanças nas atitudes e valores dos atores sociais com respeito ao 
manejo e conservação dos recursos naturais e nas relações sociais 
entre os atores implicados (CAPORAL, 2009, p. 11). 

Desse modo, a agroecologia não pode jamais ser reduzida apenas 
a uma forma de pensar que a solução para a crise socioambiental 
é apenas a substituição de um modelo para outro, é preciso ir mais 
adiante, pois além do redesenho de agroecossistemas que sejam mais 
sustentáveis, é preciso pensar em processos de desenvolvimento rural 
mais humanizadores. Assim, os agricultores junto com outros atores 
sociais constituem o elo dessa cadeia, conforme Caporal (2009). 

Logo, a prática agroecológica consiste em uma abordagem com-
plexa, distinta da ciência reducionista que simplificou as interações 
solo e planta. Ademais, pensar assim, implica ainda em considerar que 
o processo de transição não é fácil, e que, portanto, requer uma ação 
coletiva, tendo em vista sempre a sustentabilidade em uma perspectiva 
holística (CAPORAL, 2009; LEFF, 2006). 

O que se almeja no agroecossistema agroecológico é a maior intera-
ção entre as espécies, o equilíbrio é buscado justamente nessa perspec-
tiva. Cabe entender claramente que a solução para a sustentabilidade 
de um agroecossistema é entender a sua complexidade sem querer 
reduzi-la com a aplicação de um método que em outras palavras, irá 
incorrer no comprometimento desse ecossistema em longo prazo. 
Nesse sentido, Caporal (2009, p. 16) afirma: 

Por isso, quando se trabalha com um enfoque de Agroecologia, 
deve-se partir não da lógica cartesiana da simplificação, mas da 
lógica da natureza que se expressa no ecossistema que será trans-
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formado em um agroecossistema (ou já foi transformado de forma 
insustentável e precisa ser recuperado), assim como da história de 
processos de intervenção humana menos degradantes da qual se 
possa ter conhecimento. 

A agroecologia constitui-se ainda como uma forma de agricultura 
em que são retomadas concepções agronômicas pré-revolução verde. 
Nesta abordagem são incorporados os avanços tecnológicos e os pro-
gressos da ciência dos últimos cinquenta anos, assim como é retomado 
e valorizado os conhecimentos dos agricultores e agricultoras familiares, 
de modo que seja aliado em suas práticas o cuidado com agrobiodi-
versidade, assim como as questões políticas, culturais, sociais e éticas 
(MACHADO; MACHADO FILHO 2014). 

Pensar na agroecologia como caminho norteador de um modelo de 
produção alimentar que é sustentável sob diversos aspectos, é igualmente 
confrontar-se com o desafio de ter que mudar o paradigma imposto pelas 
indústrias do grande capital, favorecido pela tecnociência, amplamente 
divulgado pela mídia, e consideravelmente subsidiado pelo Estado, 
cooptado pelas agências financeiras, de que embora se reconheça a 
força motriz das experiências que tem logrado êxito, tais como feiras, 
construção de novos mercados de economia solidária, dentre outros, 
para uma real transição, é preciso ir além, pois o desafio consiste 
em alimento para os sete bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, 
pensar na agroecologia, é reconhecer que esse é um desafio posto, mas 
totalmente possível, sobretudo, por meio da construção coletiva de 
uma nova forma de pensar o alimento e a agricultura familiar. Trata-se 
assim, de um processo gradativo, porém possível:

É a desconstrução. A partir dessa nova posição, é através do estudo, 
da análise serena dos fatos que as pessoas irão agir. Estarão então, 
em condições de, com isenção, examinar os fatos e tomar livremente 
suas decisões. Isso significa que, em vez de desqualificar posições 
divergentes com adjetivos pejorativos sem base científica (!!!), 

teórica e tantos e tantos outros – é necessário analisá-las, sem 
preconceitos e ver, simplesmente, que “outro caminho é possível” 
e necessário, urgente e inadiável (MACHADO; MACHADO 
FILHO, 2014, p. 162). 

Diante dessa perspectiva, pode-se considerar que a ideia da transição 
agroecológica significa ir além da substituição de insumos. Nesse sentido, 
é necessário demarcar a diferença entre agricultura alternativa, com-
preendida como um conjunto de práticas e tecnologias que permitem a 
utilização de certos insumos e não de outros, e a agroecologia, considerada 
como uma ciência que apresenta uma série de princípios e metodologias 
para estudar, analisar e desenhar agroecossistemas (CAPORAL, 2013). 
Também, é preciso reconhecer que a agricultura familiar “tem buscado 
estabelecer estratégias de inserção no mercado de maneira sustentável. 
Diante da perspectiva de sustentabilidade para o espaço rural é que 
surgem as propostas alternativas de espaço de comercialização como, 
por exemplo, as feiras agroecológicas.” (SANTOS et al., 2014, p. 38).

3 FEIRAS AGROECOLÓGICAS NA 
PERSPECTIVA DA GESTÃO SOCIAL

A importância de se trabalhar com Feiras Agroecológicas está relacio-
nada a uma tessitura diversa que emerge no bojo das discussões sobre 
agroecologia. Pois, em se tratando de mudanças na forma de produzir 
alimentos, em todo o mundo, percebe-se a relação das crises alimentar, 
econômica e ambiental que tem preocupado as populações humanas, 
sobretudo, no que concerne às condições de garantia de segurança 
alimentar e nutricional, que diz respeito à disponibilidade de alimentos 
em quantidade e qualidade ideais, assim como às formas de produção 
e consumo alimentar. Diante desse contexto, surgem diferentes grupos 
sociais que promovem mudanças significativas nos sistemas de produção 
e consumo alimentar, e a agroecologia constitui-se como um amplo 
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conjunto de iniciativas que fortalecem e promovem a ressignificação da 
agricultura familiar na contemporaneidade (NIERDELE; ALMEIDA; 
VEZZANI, 2013). 

São estratégias de atores sociais como estas que despertam a aten-
ção para analisar a agricultura contemporânea composta por distintos 
grupos e pessoas, a saber, agricultura capitalista, agricultura empresarial 
e agricultura camponesa. 

A dinamização desse processo se estende para além dos espaços 
rurais, e tomando como referência a literatura, pode-se considerar 
que as experiências de feiras agroecológicas têm mostrado o seu perfil 
dinamizador, pois permite aos agricultores e agricultoras valorizarem 
seus saberes tradicionais e culturais propiciando um redesenho do 
território onde estão inseridos. Desse modo, as feiras agroecológicas 
estão presentes em várias partes do Brasil, constituindo uma ligação 
entre produção de alimentos, consumo saudável e comercialização 
justa. Os estudos apontam ainda que tais experiências têm fortalecido 
a agricultura familiar de base ecológica, conferindo aos agricultores e 
agricultoras maior autonomia à sua condição de camponês (SCHMITT, 
2013; SCHOTTZ, 2014). 

Abordar sobre a importância das feiras agroecológicas na cons-
tituição da autonomia, em especial na perspectiva da gestão social, 
constitui-se um dos temas que precisa ser aprofundado, perpassando, 
sobretudo, por conceitos como produção agroecológica, organização 
social e comercialização solidária. A lógica que norteia o modo de 
produzir agroecológico dista do modelo de produção agrícola con-
vencional, e dispõe de força motriz para orientar os agricultores e 
agricultoras a uma produção que os diferencia do modelo global dos 
impérios alimentares (PLOEG, 2008). 

Assim, o que se procura desenvolver são iniciativas que estrutu-
rem processos diferenciados de desenvolvimento rural, baseados na 
construção de sistemas agroalimentares alternativos em escala local, 

que visem e realizem articulações regionais, nacionais e internacionais, 
tendo como um dos pilares de sustentação a construção de circuitos de 
proximidade de comercialização e a valorização dos mercados locais 
(CASSARINO-PEREZ, 2013).

Compreender a agricultura familiar na contemporaneidade é iden-
tificar novas tendências que despontam, e demonstram o caráter ino-
vador e identidário do campesinato. Nesse sentido, é possível olhar a 
reinvenção de mercados locais, em que se aproximam agricultores e 
consumidores em uma mesma esteia de sustentabilidade. Tratando-se 
assim, das tendências de consumo alimentar, que demandam alimentos 
produzidos com sustentabilidade socioambiental, e que podem trazer 
novas reconfigurações espaciais nos espaços em que instalam. 

4 PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
AO ALCANCE DE UM COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO

A venda direta a consumidores trata-se de uma prática milenar 
que foi secundariza com intensidade a partir do século XX, como 
consequência do modelo de modernização da agricultura, assim como 
do processo intensivo de industrialização e especificação agrícola, 
instituindo a agroindustrialização alimentar. Configura-se assim, o 
modo de comercialização dos alimentos em cadeias longas, onde o 
sistema de transportes e as técnicas de conservação dos alimentos se 
estabelecem como modelos “modernos”, incorrendo aos agricultores 
e agricultoras a condição de trabalhadores operários para manter essa 
lógica de produção. Ademais, os consumidores das cidades intensificam 
o consumo a alimentos comprados nas prateleiras dos supermercados. 
É a partir da década de 1990 que surge a demanda para a produção 
orgânica, pois a população humana encontra-se insatisfeita com os 
efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente do modelo de 
produção alimentar dominante (DAROLT, 2013). 
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Quando se refere a proximidade entre agricultores e consumido-
res, é necessário ter cuidado em não se deter apenas à aproximação 
geográfica, pois sabe-se que é uma tendência não só no Brasil, mas 
por exemplo, igualmente na Europa a abertura de pequenas lojas para 
atender a demanda do mercado local, mantendo-se, contudo, o modelo 
de produção e distribuição hegemônicos. Por isso, é preciso de fato, 
atentar para a relação produtor/agricultor e consumidor. Nesse sentido, 
considera Cassarino-Perez (2013, p. 190): 

Há uma “rastreabilidade” socialmente construída no âmbito destes 
mecanismos de mercado. E, mais que a técnica ou o controle físico 
da origem do produto, o diálogo e a transparência no processo 
de produção e consumo viabilizam esta rastreabilidade. Produtos 
identificados com os nomes das famílias produtoras, o controle 
social possibilitado pela comercialização coletiva, bem como a 
abertura das unidades de produção a visitas de consumidores, 
estabelecem formas de controle social sobre a origem dos produtos. 

As identidades dos sujeitos por vezes apresentam caráter contra-
ditório, desfragmentado em um processo descontínuo, nesse sentido, 
percebe-se também uma mudança no perfil de consumo, não identi-
ficado agora apenas do ponto de vista econômico, mas considerando, 
sobretudo, o perfil sociológico e antropológico, onde percebe-se um 
compartilho da visão de mundo, de identidades e culturas. Assim, Betti 
et al. (2013, p. 271) consideram: 

Desse modo, na medida em que constroem e expõem culturas e, por 
isso, são carregadas de valores, pode-se afirmar que as diferentes 
maneiras de consumir compõem identidades igualmente diversas. 
No contexto que impele as mudanças de identidade, também se 
observam novos valores e novas formas de se relacionar com o 
mercado por meio das ações dos consumidores, as quais passam 
a compor novas identidades de consumo. 

Betti et al. (2013) falam de uma multiplicidade de atores e entidades, 
como movimentos sociais que tem incorporado em seus discursos 
escolhas e hábitos de produção e consumo de valores como solidariedade, 
ética e responsabilidade. Dentre as categorias analíticas presentes nessas 
novas posturas, pode-se citar agroecologia, comércio justo, produtos 
orgânicos, todos com a finalidade de redefinir as relações entre produção 
e consumo. 

É preciso considerar que as mudanças percebidas em nível global 
dos impactos e externalidades do modelo econômico predominante, 
orientam a sociedade para a busca de soluções em que homem e natureza 
são percebidos de forma holística. 

Na pesquisa de Betti et al., (2013) percebeu-se que dentre as jus-
tificativas para aquisição aos produtos agroecológicos e assiduidade 
nas feiras investigadas, uma constante é a confiança entre agricultor e 
consumidor. Alguns consumidores enfatizaram que o que os motiva é 
conhecer o local de produção, saber quem está produzindo o alimento 
que eles colocam à mesa, percebendo assim laços de reciprocidade 
e confiança. 

Na sua pesquisa em feiras agroecológicas, Radomsky (2013) eviden-
ciou que no alimento agroecológico, por parte dos consumidores, o que 
conta muito é saber a procedência do produto. Além de os consumidores 
terem uma clara distinção entre mercadoria, alusão às prateleiras dos 
supermercados, e alimento, este assumindo uma conotação de saudável 
e confiável, uma vez que é produzido por atores sociais que os consu-
midores conhecem. Evidenciou-se ainda que o perfil dos consumidores 
consiste em moradores do espaço urbano que compartilham da visão 
crítica do mundo, comum aos agricultores familiares, no sentido de 
estarem insatisfeitos e descrentes com o modo de produção alimentar 
da agricultura convencional. Assim, na referida pesquisa, constatou-se 
que os consumidores são associados a sindicatos, ou trabalham em 
espaço que lhes possibilita reflexão e ação perante a finalidade maior 
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das feiras, valorização da agricultura familiar, assim como mudança 
na forma de se relacionar com o alimento. Nesta experiência, a Rede 
Ecovida7 conta com a participação dos consumidores para certificar a 
produção dos agricultores que optam pela transição.

De acordo com Leão e Maluf (2012) há no país uma diversidade 
de iniciativas governamentais e da sociedade civil em estimular o 
consumo de alimentos, de modo que seja garantido à população, e, 
sobretudo, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o acesso 
ao alimento de qualidade. Assim, as ações que emergem no Brasil são 
diversas. A questão do abastecimento e do acesso entram como cate-
gorias centrais. E nesse sentido, é necessário que sejam estimuladas as 
iniciativas de feiras locais e regionais que visam aproximar agricultor/
produtor e consumidor. 

A criação desses mercados, dessas lógicas, pode promover a dina-
mização do território onde estão inseridas, assim como, potencializar 
novos hábitos alimentares na população. Tem-se assim um cenário que 
demonstra que regiões tidas como atrasadas, começam por apresentar 
seu potencial de desenvolvimento local/regional. Além de configura-
rem uma relação social de mercado em que agricultores, agricultoras 
e consumidores estabelecem laços de confiança recíproca, no sentido 
de que esses distintos atores validam essas experiências que estão para 
“além das porteiras” do campo, e representam uma possibilidade de 
reprodução do campesinato na contemporaneidade. Nesse sentido, 
afirma Martins (2005, p. 14): 

Nesta mesma perspectiva, deve-se registrar que sem o valor-
confiança nutrido reciprocamente entre produtores e consumidores 
(os produtores precisam acreditar que os consumidores não 
vão conspirar no momento do comércio e vice-versa) as trocas 

7 Esta surgiu no fim da década de 90 partir da integração de um conjunto de 
organizações que tem como objetivo central a promoção da agroecologia.

mercantis entram em colapso. Pois o valor-confiança não pode 
nascer de contratos jurídicos e formais por mais elaborados que 
esses sejam, mas apenas da confiabilidade da relação interpessoal, da 
expectativa mútua das partes envolvidas de que o parceiro da troca 
mercantil devolva não a traição, mas a amizade e a solidariedade. 
O valor-confiança constitui um atributo que apenas se desenvolve 
primariamente no nível das relações da dádiva, no dar ao outro 
gratuitamente um crédito de honra, no acreditar que ao se dar esse 
crédito a alguém ele será retribuído com algo que faça circular 
adequadamente a confiança inicialmente depositada.

Sob este prisma, compreende-se que as Feiras Agroecológicas 
são espaços de análise da realidade em que a categoria consumo vai 
se constituindo como elemento que valida essa experiência. Nesse 
sentido, apreende-se que o consumo nos dias atuais de produtos 
agroecológicos está relacionado à necessidade dos consumidores, 
que motivados por razões diversas se dirigem a esses espaços para 
adquirir esses produtos, que por sua vez, carregam em si uma trajetória 
de construção social da realidade e condição camponesa. Então, a 
confiança passa a se constituir como elemento central dessa relação, 
como bem afirmou Martins (2005). 

No Brasil a inserção dos produtos oriundos da agricultura familiar 
nos mercados tem sido historicamente um grande desafio para esse 
segmento. Construir espaços em que a ação dos intermediários seja 
minimizada e o papel dos agricultores como produtores de alimento 
seja ressignificado, está na pauta do dia de diversas estratégias de comer-
cialização desenvolvidas por organizações de agricultores familiares 
em todo território nacional. Para além do aspecto econômico, essas 
iniciativas como as feiras, a venda direta ao consumidor, venda direta 
nas unidades produtivas etc., se fundam em relações de proximidade 
e confiança entre agricultores e consumidores, na defesa da segu-
rança alimentar, na importância da função social desempenhada pela 
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agricultura não apenas na produção do alimento, mas na manutenção 
da paisagem e da qualidade de vida no campo. 

O fato é que com o desponte da agroecologia e de suas múltiplas 
possibilidades para a sustentabilidade da produção agrícola familiar, 
muitos agricultores passaram a organizar-se em grupos, fazendo 
constituir, em diferentes estados brasileiros, as denominadas Feiras 
Agroecológicas. Esses espaços de comercialização solidária são formados 
por grupos de pessoas que dominam uma lógica de mercado diferente 
do mercado convencionado. Entretanto, é comum a percepção dualista 
desse modo de comercialização. 

Nesse contexto, Santos (2010) reflete que a agroecologia enquanto 
prática social é mobilizada como instrumento no conflituoso universo 
das relações que os camponeses estabelecem com o capital comercial 
e industrial no campo. Neste sentido, a forma de inserção dos campo-
neses no capitalismo será tomada como referência fundamental para o 
entendimento das práticas agroecológicas enquanto estratégia na busca 
por autonomia camponesa e como mecanismo de resistência política. 

A reflexão do autor é baseada em um estudo realizado com cam-
poneses de assentamentos e comunidades rurais do Estado da Paraíba, 
o qual evidenciou que o entendimento da agroecologia mediado por 
assessorados técnicos de entidades ligadas à agroecologia, tem gestado 
importantes alternativas para a superação de dificuldades na produção 
agrícola e na comercialização dos alimentos produzidos. Dessa maneira, 
a consciência social emerge como uma necessidade de transição de 
uma modelo ambientalmente inviável ao “sustentável” do que como 
uma crítica social dirigida ao capitalismo (SANTOS, 2010).

Convém ressaltar que o desenvolvimento de práticas agroecológicas 
não se limita apenas a superação da problemática ambiental. Pois, a 
compreensão da agroecologia enquanto ciência possibilita o entendi-
mento dessas práticas sob diferentes aspectos sejam eles sociais, polí-
ticos, econômicos e ambientais. Entretanto, não pode deixar de serem 

evidenciados os percalços ao longo de todo o processo de construção 
prática e conceitual haja vista que almeja a reprodução social autônoma 
de um grupo, em um contexto adverso.

Em estudos realizados por Santos et al. (2014), na Feira Agroeco-
lógica, na cidade de Mossoró – RN, verificou-se que os agricultores 
fazem a gestão da sua própria produção, juntamente a outros membros 
da família. Já a gestão da comercialização se faz coletivamente com os 
demais feirantes. Infere-se dessa questão que a organização em grupo 
se faz de maneira estratégicas, baseada na autogestão do grupo, para 
facilitar o acesso ao mercado. 

Nesse sentido, então, a autogestão se apresenta como a marca de 
um empreendimento solidário, ao levar os trabalhadores além 
do cumprimento de suas tarefas de rotina, também, a terem de se 
preocupar com os problemas gerais da empresa. Essa é a forma de 
se contribuir efetivamente para a sustentabilidade do empreendi-
mento solidário, sobretudo por ele se encontrar em um ambiente 
de capitalismo acentuadamente competitivo (PASTANA, 2011, 
p. 64-65).

O estudo comprovou que nesses espaços de comercialização é 
comum a prática de troca de produtos entre os feirantes, proporcionando 
o fortalecimento dos laços de solidariedade entre o grupo e facilitando as 
ações coletivas como, por exemplo, a definição dos preços. Para Caporal 
(2001), por meio dessas experiências é possível perceber, que para os 
agricultores familiares surge uma possibilidade de desenvolverem-se 
mantendo independência em relação à ação estatal, diferente do modelo 
convencional que demanda grande quantidade de subsídios. 

Igualmente importante é a possibilidade que as práticas agroe-
cológicas oferecem para os agricultores de comercializarem seus 
produtos no espaço urbano, sobretudo, porque se estabelece uma 
relação que vai além da relação comercialização/consumo. Esses 
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ambientes consistem em espaços de troca mútua, estabelecimento 
de laços, além permitir aos agricultores falarem da sua produção, 
das suas trajetórias, socializar seus ensinamentos, e ouvir dos consu-
midores o que precisa ser melhorado. (SANTOS et al., 2014, p. 40).

Essas experiências de comercialização pautadas no s princípios da 
agroecologia e da economia solidária, tem demonstrado a capacidade 
de os agricultores familiares desenvolverem suas próprias estratégias de 
acesso ao mercado. Também, tem refletido no seu modo de produzir 
os alimentos a serem comercializados, conferindo-lhes ainda maior 
autonomia junto aos seus pares. Aqui, a ação comunicativa acontece 
conforme o entendimento de Habermas (1989), como de fundamental 
importância para a ação dos sujeitos. Também, a gestão social é refletida 
à medida que as decisões são coletivas, construindo-se por meio dos 
diálogos, e direcionadas para a emancipação dos sujeitos. 

A economia solidária é um acontecimento recente no Brasil, 
que surge somente por volta de 1990. Para encontrar as origens da 
economia solidária no Brasil, Lechat (2016) sugere partir da observação 
do quadro das condições socioeconômicas e políticas apresentado 
nas últimas décadas. É devido a embates da sociedade civil frente 
à crise e ao desemprego estrutural que surgem as experiências de 
economia solidária. Surge baseada nas práticas do empreendedorismo 
e ancorada em princípios solidários para o enfrentamento a um cenário 
de desfavorecimento econômico, principalmente para os trabalhadores 
do campo. Nesse mesmo sentido, Pereira (2011) esclarece que:

As iniciativas populares em busca de melhores oportunidades, 
favorecidas pelas políticas públicas desenvolvidas obtiveram 
uma forte participação na consolidação dos ideais almejados 
pela economia solidária; a criação do FBES (Fórum Brasileiro 
de Economia Solidária), em 2003, caracteriza politicamente o 
movimento (PEREIRA, 2011). 

Para compreender os impactos que a economia solidária tem pro-
piciado nas condições de vida de que a pratica, Lechat (2016, p. 10) 
sugere fazer o caminho no sentido contrário. “Partir do que temos 
hoje no campo da economia solidária e voltar para trás para ver em 
que condições, onde, por que e como os passos foram dados.” Reflete 
ainda que a economia solidária ficou imerso por décadas, e ainda nos 
dias atuais a própria literatura científica a denomina de autogestão, 
cooperativismo, economia informal ou economia popular. Entretanto, 
infere-se que essas denominações podem ser estratégias para se realizar 
a economia solidária.

Evidencia-se desse contexto que a economia solidária surge como 
um conjunto de atividades econômicas cuja lógica de mercado é distinta 
da lógica perpetuada pelo capitalismo, distinguindo-se também da 
lógica empregada pelo Estado. Laville (1994) esclarece essa distinção 
enfatizando que a economia capitalista se centra no capital a ser 
acumulado e que funciona a partir de relações competitivas cujo 
objetivo é o alcance de interesses individuais. Já a economia solidária 
organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde 
o laço social é valorizado por meio da reciprocidade, adotando formas 
comunitárias de propriedade. Distingue-se também da economia estatal 
que supõe uma autoridade central e formas de propriedade institucional 
(LAVILLE, 1994, p. 211).

É uma forma de enfrentamento à exclusão social, formada por 
pessoas que se encontram à margem do sistema econômico, e que 
buscam novas possibilidades de vida. Para Cunha (2002), é a partir 
do desejo de mudança, que a população se reúne em forma de coo-
perativas e associações, fazendo surgir a então chamada economia 
solidária. É nesses empreendimentos que se encontram a possibilidade 
de autogestão para a produção e comercialização dos seus produtos, 
proporcionando melhoria nas condições de vida de todos os envolvi-
dos. Esse autor defende ainda a participação do Estado no auxílio da 
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gestão e do desenvolvimento dessas iniciativas solidárias, contudo a 
sua responsabilidade está voltada para a garantia de políticas públicas 
que fortaleçam esses empreendimentos sem intervir no processo de 
autogestão, não comprometendo assim, a autonomia dos seus membros. 

Entretanto, é pertinente que se compreenda que a economia solidária 
está aquém desses grupos formais, pois em muitas situações os agricultores 
familiares organizam-se em grupos informais para comercializarem 
a sua produção, orientados pelos princípios da agroecologia e da 
economia solidária. Nesse sentido, o protagonismo dessas experiências 
nos coloca frente ao desafio de compreendê-las sob um escopo teórico 
que nos possibilite olhá-las sob seus diversos aspectos econômicos 
e socioambientais. Desse modo, a gestão social e a agroecologia 
anteriormente discutidos podem ser pensados por meio de conceitos 
que embora distintos, conduz-nos a uma reflexão analítica das feiras 
agroecológicas e da economia solidária.
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