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CAPÍTULO 9

ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM 
O SEMIÁRIDO: O FORTALECIMENTO 

DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 
TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI – RN

Andreya Raquel Medeiros de França
Francisca Suerda Soares de Oliveira

Emanoel Márcio Nunes
Jéssica Samára Soares de Lima

Francisco Clébson Rodrigues de Lima

1 INTRODUÇÃO

A região Nordeste do Brasil, historicamente, sofreu com escassez de 
chuvas. Tornaram-se comum as grandes estiagens, com anos seguidos 
sem precipitação pluviométrica que possibilitasse a produção de alimen-
tos para o consumo humano e dos animais. Esse cenário apresenta-se 
como bastante desafiador, dificultando sobremaneira a permanência 
do homem no campo, por isso que a região do Nordeste brasileiro se 
notabilizou por exportar mão de obra para grandes centros nas regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, criando a concepção de que não 
era possível produzir e criar sua família no Semiárido brasileiro.

O Semiárido tem a maior parte do seu território coberto pela 
Caatinga, bioma o qual se caracteriza como exclusivamente brasileiro 
e possui riqueza em espécies que existem 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. A Caatinga tem origem do nome pelo significado (do tupi: ka’a 
[mata] + tinga [branca] = mata branca). É um bioma com sensibilidade 
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à interferência humana e às mudanças climáticas globais. Uma das mais 
fortes características do Semiárido brasileiro é o déficit hídrico, mesmo 
que isso não signifique que falta água, é chuvoso, mas as chuvas são 
irregulares no tempo e no espaço e a evaporação é três vezes maior do 
que a precipitação pluviométrica.

Uma das principais justificativas para o subdesenvolvimento da 
região Nordeste se deteve à escassez de chuvas. Mas cabe ressaltar que 
as políticas implementadas buscaram efetivamente compreender e con-
viver com essa característica, mas continuaram tratando como ações de 
“combate à seca”, quando, na verdade, deveriam buscar alternativas que 
visassem a convivência com a estiagem, fenômeno cíclico nas regiões 
semiáridas. Essa concepção perdurou por décadas e, quando foram 
implementadas algumas políticas na tentativa de reverter esse cenário, 
elas foram impostas sem levar em consideração as reais necessidades 
do Semiárido nordestino, em muitos casos, sem o verdadeiro conhe-
cimento das especificidades dessa região. Desse modo, os esforços não 
surtiram efeito e, por isso, tornaram-se instrumentos de reafirmação 
do subdesenvolvimento da região, servindo como justificativa para a 
manutenção da dependência dessa parcela do território brasileiro ao 
Sudeste, ao Centro-Oeste e ao Sul do Brasil.

Outro fato a destacar nas ações de “combate à seca” esta intrinsi-
camente ligado ao descrédito dos conhecimentos locais existentes no 
Nordeste. Não ocorrendo integração das políticas com os saberes da 
população nordestina, não ocorrendo um conjunto de políticas que 
buscasse a valorização do homem e da mulher do campo, as políticas 
incentivavam a dependência, e não a emancipação. No Nordeste, existia 
a concepção de que era necessário esse deslocamento populacional, e 
a principal justificativa eram as estiagens, ficando evidente que ainda 
não tinham sido difundidas algumas tecnologias de convivência com 
o Semiárido. Com o surgimento das organizações coletivas e a partir 
do próprio saber do homem do campo, foram sendo construídas 

algumas alternativas, como, por exemplo, uma tecnologia simples de 
armazenamento de água da chuva, reuso de água cinza, adaptação de 
uma ferramenta para facilitar o trabalho no roçado, esses são conjun-
tos de “engenhosidades” simples que, no entanto, têm dado resultado.

Nesse contexto, emerge a necessidade de ser pensado e implemen-
tado um conjunto de ações que trabalhe a valorização e inclusão dos 
saberes da população residente, de forma a promover uma ação inte-
grativa entre o ser e o seu hábitat. De posse dessa constatação, algumas 
entidades iniciaram um trabalho minucioso de desenvolver ações que 
possibilitassem esse inter-relacionamento. Nesse diapasão, entrou em 
voga o conceito de convivência com o Semiárido e doravante começou 
a ser difundido um rol de ações que promovessem essa convivência, 
partindo do pressuposto de que estiagem não se combate, se convive. 

Dentre as alternativas que favorecem a convivência com o Semiárido 
nordestino e, por consequência, a permanência das famílias no campo, 
surgiram as tecnologias sociais que se apresentam como estratégias 
oportunas de aproveitamento ou reaproveitamento de recursos natu-
rais que estão no dia a dia das famílias e que, muitas vezes, não eram 
visualizadas pela comunidade, entretanto, em muitos casos, são ações 
simples, do ponto de vista tecnológico, mas que têm uma utilidade 
prática para os usuários.

A capacidade está na realidade das ações do homem do campo, o 
que impressiona os habitantes de outras regiões quando conhecem o 
contexto repleto de adversidades que permeia a vida no Semiárido. Nesse 
sentido, indaga-se: como as tecnologias sociais estão se incorporando 
no Semiárido brasileiro, em especial no território Sertão do Apodi – 
RN? Qual o reflexo dessas tecnologias sociais para o desenvolvimento 
da agricultura familiar nas regiões com clima semiárido? Quais e como 
as tecnologias sociais do território Sertão do Apodi – RN contribuem 
para fortalecimento do segmento familiar local? Hipoteticamente, 
acredita-se que a produção de novidades, no âmbito da agricultura 



221220

à interferência humana e às mudanças climáticas globais. Uma das mais 
fortes características do Semiárido brasileiro é o déficit hídrico, mesmo 
que isso não signifique que falta água, é chuvoso, mas as chuvas são 
irregulares no tempo e no espaço e a evaporação é três vezes maior do 
que a precipitação pluviométrica.

Uma das principais justificativas para o subdesenvolvimento da 
região Nordeste se deteve à escassez de chuvas. Mas cabe ressaltar que 
as políticas implementadas buscaram efetivamente compreender e con-
viver com essa característica, mas continuaram tratando como ações de 
“combate à seca”, quando, na verdade, deveriam buscar alternativas que 
visassem a convivência com a estiagem, fenômeno cíclico nas regiões 
semiáridas. Essa concepção perdurou por décadas e, quando foram 
implementadas algumas políticas na tentativa de reverter esse cenário, 
elas foram impostas sem levar em consideração as reais necessidades 
do Semiárido nordestino, em muitos casos, sem o verdadeiro conhe-
cimento das especificidades dessa região. Desse modo, os esforços não 
surtiram efeito e, por isso, tornaram-se instrumentos de reafirmação 
do subdesenvolvimento da região, servindo como justificativa para a 
manutenção da dependência dessa parcela do território brasileiro ao 
Sudeste, ao Centro-Oeste e ao Sul do Brasil.

Outro fato a destacar nas ações de “combate à seca” esta intrinsi-
camente ligado ao descrédito dos conhecimentos locais existentes no 
Nordeste. Não ocorrendo integração das políticas com os saberes da 
população nordestina, não ocorrendo um conjunto de políticas que 
buscasse a valorização do homem e da mulher do campo, as políticas 
incentivavam a dependência, e não a emancipação. No Nordeste, existia 
a concepção de que era necessário esse deslocamento populacional, e 
a principal justificativa eram as estiagens, ficando evidente que ainda 
não tinham sido difundidas algumas tecnologias de convivência com 
o Semiárido. Com o surgimento das organizações coletivas e a partir 
do próprio saber do homem do campo, foram sendo construídas 

algumas alternativas, como, por exemplo, uma tecnologia simples de 
armazenamento de água da chuva, reuso de água cinza, adaptação de 
uma ferramenta para facilitar o trabalho no roçado, esses são conjun-
tos de “engenhosidades” simples que, no entanto, têm dado resultado.

Nesse contexto, emerge a necessidade de ser pensado e implemen-
tado um conjunto de ações que trabalhe a valorização e inclusão dos 
saberes da população residente, de forma a promover uma ação inte-
grativa entre o ser e o seu hábitat. De posse dessa constatação, algumas 
entidades iniciaram um trabalho minucioso de desenvolver ações que 
possibilitassem esse inter-relacionamento. Nesse diapasão, entrou em 
voga o conceito de convivência com o Semiárido e doravante começou 
a ser difundido um rol de ações que promovessem essa convivência, 
partindo do pressuposto de que estiagem não se combate, se convive. 

Dentre as alternativas que favorecem a convivência com o Semiárido 
nordestino e, por consequência, a permanência das famílias no campo, 
surgiram as tecnologias sociais que se apresentam como estratégias 
oportunas de aproveitamento ou reaproveitamento de recursos natu-
rais que estão no dia a dia das famílias e que, muitas vezes, não eram 
visualizadas pela comunidade, entretanto, em muitos casos, são ações 
simples, do ponto de vista tecnológico, mas que têm uma utilidade 
prática para os usuários.

A capacidade está na realidade das ações do homem do campo, o 
que impressiona os habitantes de outras regiões quando conhecem o 
contexto repleto de adversidades que permeia a vida no Semiárido. Nesse 
sentido, indaga-se: como as tecnologias sociais estão se incorporando 
no Semiárido brasileiro, em especial no território Sertão do Apodi – 
RN? Qual o reflexo dessas tecnologias sociais para o desenvolvimento 
da agricultura familiar nas regiões com clima semiárido? Quais e como 
as tecnologias sociais do território Sertão do Apodi – RN contribuem 
para fortalecimento do segmento familiar local? Hipoteticamente, 
acredita-se que a produção de novidades, no âmbito da agricultura 



223222

familiar, destaca-se como capaz de focalizar o processo de inovação e 
produção de conhecimentos. Isso como resultado da busca de soluções 
viáveis aos fatores limitantes com que os agricultores se defrontam dia-
riamente, e para os quais procuram criar e inventar novas e melhores 
maneiras de aproveitar o uso dos recursos no nível local.

Neste sentido, o presente capitulo consiste em analisar a importância 
da ação das tecnologias sociais para o desenvolvimento do território 
Sertão do Apodi – RN, fornecendo um panorama geral dos desafios 
e possibilidades do Semiárido nordestino, recortadas pelo universo 
da agricultura familiar, nesse território no Rio Grande do Norte, bem 
como explanar as modificações existentes e seus impactos.

Para o alcance dos resultados esperados, adotou-se como procedi-
mento metodológico a realização da coleta de dados primários, obtidos 
mediante a realização de entrevistas com as lideranças das organizações 
públicas e privadas sem fins lucrativos, e que atuassem no território, 
com o objetivo de obter uma leitura sobre as tecnologias sociais, seja 
nos aspectos de organização e, também, sobre a o papel das tecnologias 
desempenhado para o desenvolvimento rural do território. Também se 
fez uso da pesquisa bibliográfica e documental, e da observação direta.

As informações apresentadas neste capitulo foram complementadas 
por dados secundários quantitativos e qualitativos. Os dados secun-
dários foram obtidos em revisão bibliográfica e em levantamentos do 
banco de dados de tecnologias sociais, que contém uma base de dados 
que contempla informações sobre as tecnologias sociais certificadas 
no âmbito do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. 
Foram utilizadas, também, fontes secundárias, como artigos e títulos 
disponíveis em periódicos e sítios acadêmicos, bem como foram anali-
sados documentos, a exemplo do Plano Territorial de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PTDRS) do território Sertão do Apodi – RN.

O território Sertão Do Apodi – RN abrange uma área de 8.280,20 
km² e é composto por 17 municípios. A população total do território 

é de 157.247 habitantes, dos quais 55.790 vivem na área rural, o que 
corresponde a 35,48% do total. Possui 9.152 agricultores familiares, 
2.860 famílias assentadas e 1 comunidade quilombola. Seu índice de 
desenvolvimento humano (IDH) médio é 0,63. A densidade demográ-
fica corresponde a 19 habitantes por km², inferior à média do estado, 
que é de 57 habitantes por km² (BRASIL, 2016).

Esse território tem um expressivo número de organizações que 
atuam de forma direta e/ou indireta, formando uma teia consistente de 
organizações, extensa e diversificada. Esse entrelaçamento configura-se 
como um facilitador no desenvolvimento do território. A diversidade 
de entidades que atuam nos municípios atrai um montante expressivo 
de recursos financeiros e humanos para resolução dos problemas, bem 
como firmam-se parcerias para o desenvolvimento das ações. 

O presente capítulo representa uma ação do Grupo de Pesquisa 
Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo, da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (Facem/UERN), mediante o projeto Inclusão Produtiva e Gestão 
Social: estruturação econômica, inovação e governança para o desen-
volvimento territorial sustentável do Rio Grande do Norte, financiado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria de Desenvol-
vimento Territorial/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (MDA/SDT/CNPq). No ano de 2013, foram constituídos 
Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial (Nedets) em quatro 
territórios do estado. Esse é um projeto nos territórios da cidadania 
do país que contemplam o edital, com uma experiência inicial em dez 
universidades coordenadoras, contemplados nessa ação de pesquisa 
científica e extensão tecnológica empreendida pela SDT/MDA/CNPq.

http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/
http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/premio-fundacao-banco-do-brasil/inscricoes/inscricoes.htm


223222

familiar, destaca-se como capaz de focalizar o processo de inovação e 
produção de conhecimentos. Isso como resultado da busca de soluções 
viáveis aos fatores limitantes com que os agricultores se defrontam dia-
riamente, e para os quais procuram criar e inventar novas e melhores 
maneiras de aproveitar o uso dos recursos no nível local.

Neste sentido, o presente capitulo consiste em analisar a importância 
da ação das tecnologias sociais para o desenvolvimento do território 
Sertão do Apodi – RN, fornecendo um panorama geral dos desafios 
e possibilidades do Semiárido nordestino, recortadas pelo universo 
da agricultura familiar, nesse território no Rio Grande do Norte, bem 
como explanar as modificações existentes e seus impactos.

Para o alcance dos resultados esperados, adotou-se como procedi-
mento metodológico a realização da coleta de dados primários, obtidos 
mediante a realização de entrevistas com as lideranças das organizações 
públicas e privadas sem fins lucrativos, e que atuassem no território, 
com o objetivo de obter uma leitura sobre as tecnologias sociais, seja 
nos aspectos de organização e, também, sobre a o papel das tecnologias 
desempenhado para o desenvolvimento rural do território. Também se 
fez uso da pesquisa bibliográfica e documental, e da observação direta.

As informações apresentadas neste capitulo foram complementadas 
por dados secundários quantitativos e qualitativos. Os dados secun-
dários foram obtidos em revisão bibliográfica e em levantamentos do 
banco de dados de tecnologias sociais, que contém uma base de dados 
que contempla informações sobre as tecnologias sociais certificadas 
no âmbito do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. 
Foram utilizadas, também, fontes secundárias, como artigos e títulos 
disponíveis em periódicos e sítios acadêmicos, bem como foram anali-
sados documentos, a exemplo do Plano Territorial de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PTDRS) do território Sertão do Apodi – RN.

O território Sertão Do Apodi – RN abrange uma área de 8.280,20 
km² e é composto por 17 municípios. A população total do território 

é de 157.247 habitantes, dos quais 55.790 vivem na área rural, o que 
corresponde a 35,48% do total. Possui 9.152 agricultores familiares, 
2.860 famílias assentadas e 1 comunidade quilombola. Seu índice de 
desenvolvimento humano (IDH) médio é 0,63. A densidade demográ-
fica corresponde a 19 habitantes por km², inferior à média do estado, 
que é de 57 habitantes por km² (BRASIL, 2016).

Esse território tem um expressivo número de organizações que 
atuam de forma direta e/ou indireta, formando uma teia consistente de 
organizações, extensa e diversificada. Esse entrelaçamento configura-se 
como um facilitador no desenvolvimento do território. A diversidade 
de entidades que atuam nos municípios atrai um montante expressivo 
de recursos financeiros e humanos para resolução dos problemas, bem 
como firmam-se parcerias para o desenvolvimento das ações. 

O presente capítulo representa uma ação do Grupo de Pesquisa 
Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo, da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (Facem/UERN), mediante o projeto Inclusão Produtiva e Gestão 
Social: estruturação econômica, inovação e governança para o desen-
volvimento territorial sustentável do Rio Grande do Norte, financiado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário/Secretaria de Desenvol-
vimento Territorial/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (MDA/SDT/CNPq). No ano de 2013, foram constituídos 
Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial (Nedets) em quatro 
territórios do estado. Esse é um projeto nos territórios da cidadania 
do país que contemplam o edital, com uma experiência inicial em dez 
universidades coordenadoras, contemplados nessa ação de pesquisa 
científica e extensão tecnológica empreendida pela SDT/MDA/CNPq.

http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/
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2 AGRICULTURA FAMILIAR: CONCEITO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O SEU FORTALECIMENTO

O debate teórico sobre a conceituação e a caracterização da agricultura 
familiar e patronal não é algo fácil de ser feito. O cerne da questão extra-
pola o contexto da extensão da área de cada propriedade. Elementos 
como produção, mão de obra, geração de renda e grau de modernização 
e integração com o mercado interno e externo, constituem elementos 
fundamentais para distinção entre essas categorias. Altafin (2007) cons-
trói uma série de reflexões acerca de tal conceito, iniciando pelas raízes 
herdadas da produção camponesa tradicional – definida como aquela 
em que a família é detentora dos meios de produção e realizadora do 
trabalho na unidade produtiva, com destinação da produção priori-
tariamente para o consumo próprio e dos excedentes para o mercado.

No Brasil, a origem do agricultor familiar estaria ligada à miscige-
nação de diversos povos, como índios, escravos africanos, mestiços, 
brancos não herdeiros e imigrantes europeus. Os que hoje são chamados 
de agricultores familiares já receberam (e ainda recebem) diferentes 
nomes: roceiros, caipiras, tabaréus. O termo agricultura familiar, no 
Brasil, é um conceito em evolução, com significativas raízes históricas. 
Para Altafin (2007), o termo agricultura familiar é utilizado como um 
guarda-chuva conceitual, que abriga grande número de situações, 
em contraposição à agricultura patronal, tendo como ponto focal da 
polarização o tipo de mão de obra e de gestão empregadas.

Segundo estudo realizado no âmbito de um convênio de cooperação 
técnica entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO), uma unidade de produção só é da agricultura familiar 
se ela apresentar três características centrais: (a) a gestão da unidade 
produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos 
que mantêm entre si laços de sangue ou casamento; (b) a maior parte 
do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; e (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 (INCRA; FAO, 1996, p. 4).

A Lei nº 11.326/2006 considera agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural da seguinte forma:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 
rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módu-

los fiscais;
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de ativi-

dades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de ativi-
dades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 
na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
(BRASIL, 2006).

Tendo em conta o atendimento de tais requisitos, inclui, ainda, como 
beneficiários: “silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e 
que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; aquiculturas 
que explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2 hec-
tares ou ocupem até 500 m³ de água, quando a exploração se efetivar 
em tanques-rede; extrativistas pescadores que exerçam essa atividade 
artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 
pescadores que exerçam a atividade pesqueira artesanalmente; povos 
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indígenas; e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos 
rurais e demais povos e comunidades tradicionais. (BRASIL, 2006). 

Para Carmo e Salles (1998), a agricultura familiar apresenta um 
tripé de relação indissociável entre família, propriedade e trabalho.  
É a forma de organização produtiva em que os critérios adotados para 
orientar as decisões relativas à exploração agrícola não se subordinam 
unicamente ao ângulo da produção e/ou rentabilidade econômica, 
mas levam em consideração, também, as necessidades e objetivos 
da família. Contrariando o modelo patronal, no qual há completa 
separação entre gestão e trabalho, no modelo familiar esses fatores 
estão intimamente relacionados.

Lamarche (1993) faz uma das definições mais interessantes sobre 
os elementos que perpassam a agricultura familiar. Segundo ele, a 
agricultura familiar é aquela organização rural em que terra, traba-
lho e família estão reunidos para um mesmo objetivo. A esses três 
elementos, pode-se adicionar, também, um quarto aspecto: o da 
gestão. Seus estudos definem quatro “modelos ideais” de agricultura 
familiar, com base em diferentes critérios, sendo o principal deles 
o seu relacionamento com o mercado: (a) o modelo empresa; (b) o 
modelo empresa familiar; (c) o modelo agricultura camponesa; e (d) 
o modelo agricultura familiar moderna.

Apesar de toda a discussão mundial (acadêmica, política e econô-
mica), somente a partir da década de 1990 que a agricultura familiar 
brasileira ganhou relevância na agenda do governo. Muitos aconte-
cimentos (internos e externos) contribuíram para essa inserção. No 
âmbito político, houve a decadência do regime militar e a emergência da 
democratização do país e do crescente protagonismo dos movimentos 
sindicais, sociais e daquelas organizações mais diretamente ligadas à 
agricultura familiar, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) 
e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Do ponto de vista acadêmico, surgiu uma miríade de estudos e 
pesquisas acadêmicas que buscam compreender o papel exercido pela 
agricultura familiar na estrutura político-econômica do país e sugerir 
formas para inserir as parcelas ainda excluídas do processo de desen-
volvimento. Além disso, os estudos foram dedicados a mostrar que o 
segmento da agricultura familiar consistiu na forma social dominante 
no desenvolvimento agrário dos países desenvolvidos. Por sua vez, 
as pesquisas evidenciaram que haviam subestimado a relevância da 
agricultura familiar para abastecimento alimentar do país (ANJOS; 
BECKER, 2014). Conforme destaca Leite (2004), esses fatos (pressão 
política, econômica e acadêmica) colaboraram para uma mudança radi-
cal no modo de perceber o papel da agricultura familiar na economia 
brasileira, rompendo o mito da precariedade da agricultura familiar, 
que a vinculava à produção de subsistência. 

O resultado da pressão exercida, no âmbito político, pelos sindi-
catos dos trabalhadores rurais ligados à Contag e ao Departamento 
Nacional de Trabalhadores Rurais DNTR) da CUT, mas, também, 
acadêmico, resultou na criação, em 1996, do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O Pronaf foi a primeira 
política pública que colocou o agricultor familiar como protagonista 
do processo de desenvolvimento rural. Mais do que um instrumento 
de política agrícola, o Pronaf foi o marco fundamental das políticas 
públicas para a agricultura familiar no Brasil. 

Na realidade, até a primeira metade da década de 1990, a agricultura 
familiar era tratada pelas expressões agricultura de subsistência, agri-
cultura de baixa renda, produção para autoconsumo, o que denotava o 
caráter residual ou a pouca importância que era atribuída à agricultura 
familiar como produtora de alimentos e matérias-primas para os centros 
urbanos industriais ou para a exportação de commodities agrícolas. Os 
agricultores familiares, por sua vez, eram formalmente considerados 
como pequenos produtores para efeito exclusivo de enquadramento 
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no Manual de Crédito Rural, o que lhes obrigava a disputar o crédito 
com os demais produtores e atender às mesmas exigências contratuais 
relativas aos grandes produtores (BELIK, 2000). 

O período subsequente à criação do Pronaf foi marcado pela pro-
moção de importantes políticas públicas para fortalecimento e desen-
volvimento da agricultura familiar, não somente em um contexto de 
organização social e de política do segmento familiar em seus diversos 
movimentos organizados, mas, também, de preocupação mundial com 
abastecimento, produção e distribuição de alimentos, bem como pela 
aceitação das múltiplas funções da agricultura familiar na dinâmica 
econômico-social dos territórios. 

Nesse sentido, além do Pronaf (1996) – a primeira e mais importante 
política pública de crédito rural para a agricultura familiar, outras foram 
implementadas ao longo dos anos, em particular, a partir do século 
XXI: Garantia-Safra (2002), Seguro da Agricultura Familiar (Seaf – 
safra 2004-2005), Programa de Garantia Preços para a Agricultura 
Familiar (PGPAF – 2006), Programa Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Pnater – 2010), Programa Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat – 2004), Programa 
Mais Alimentos (2008), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA 
– 2003) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae – 2009), 
são exemplos dessa nova tendência de implementação de mecanismos 
de política agrícola direcionadas para a agricultura familiar.

Nos anos recentes, tem-se visto, no Brasil, que o poder público 
compreendeu que não se deve criar políticas públicas apenas de oferta, 
como é o caso do Pronaf, tornando-se necessárias políticas de oferta 
de crédito rural, que incentivam e asseguram a produção, e políticas de 
assistência técnica, adequação ambiental, inspeção e garantia da produ-
ção. As políticas focadas no fim da cadeia, que estimulam e fomentam 
a demanda (PAA e Pnae), são essenciais para o desenvolvimento da 
agricultura familiar brasileira, sobretudo para aqueles agricultores 

familiares que possuem maiores dificuldades de acessar o mercado 
convencional e são dependentes dos “atravessadores”.

Portanto, uma das estratégias que o poder público brasileiro vem 
realizando para garantir mercado e fortalecer o segmento familiar é a 
criação de mercados institucionais para os produtos advindos da agri-
cultura familiar. Programas como o PAA e o Pnae vêm contribuindo 
largamente para o fortalecimento desse segmento, dos processos sociais 
e da organização dos agricultores familiares, abrindo novas possibi-
lidades de comercialização e diversificação da produção. Segundo 
Fundação Banco do Brasil e União Nacional das Cooperativas da Agri-
cultura Familiar e Economia Solidária (FBB; UNICAFES, 2013, p. 33),  
“as políticas públicas de acesso a mercados representam uma pos-
sibilidade ímpar de desenvolvimento, fortalecimento da identidade, 
oportunidades de geração de renda e melhoria da qualidade de vida 
de inúmeras famílias agricultoras”.

Considerando-se a extrema heterogeneidade da agricultura familiar 
no Brasil, que compreende desde segmentos dinâmicos até estabeleci-
mentos com total e absoluta inviabilidade econômica, social e ambiental, 
o próximo item faz uma sucinta discussão sobre as políticas públicas 
e projetos de intervenção para agricultura familiar no Semiárido bra-
sileiro, e os desafios e potencialidades desse segmento, considerando 
os biomas Caatinga e Cerrado. 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E EXPERIÊNCIAS INOVADORAS 
REALIZADAS NO SEMIÁRIDO: A VIABILIZAÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

O Semiárido brasileiro é formado por 1.133 municípios, em 8 estados 
da região Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Piauí e parte dos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo. A população total da região é de 22,6 milhões de 
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habitantes, que representam 46% da população nordestina e 12% da 
população brasileira. Sua população rural é de 8,6 milhões de pessoas 
e, em termos percentuais, 38% da população rural brasileira reside no 
Semiárido. Mais de 93% dos municípios do Semiárido têm, no máximo, 
50 mil habitantes e reúnem quase dois terços da população da região. A 
região possui 32% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, são 
1,6 milhão de propriedades, 75% delas têm, no máximo, 20 hectares. 
Assim, a base da agricultura do Semiárido é a agricultura familiar, com 
pequenos estabelecimentos, tendo a agropecuária como sua principal 
atividade produtiva (BRASIL, 2013).

Segundo dados do Censo Agropecuário 2006, a agricultura fami-
liar tem relevante papel na produção agrícola brasileira, respondendo 
por 70% da produção agropecuária consumida no país e, em algumas 
culturas, por mais da metade da produção nacional brasileira, como é 
o caso da mandioca (87% da produção nacional), do feijão (70%), leite 
(58%), milho (46%) e café (38%). Na pecuária, a agricultura familiar 
também tem importância significativa, detém 59% do plantel de suínos, 
50% do plantel de aves e 30% dos bovinos. Além disso, ocupa 74% 
da mão de obra do campo e é responsável por 38% do valor bruto da 
produção (BRASIL, 2009).

Os dados acima mostram que, apesar de todos os mecanismos 
de modernização (Green Revolution, a partir de 1960), a produção 
familiar ainda é responsável por uma grande parte da produção dos 
bens alimentares consumidos pelo mercado interno. Nesse contexto, 
levando-se em consideração a inquestionável relevância econômica e 
social do segmento familiar e as características ambientais do Semiárido 
brasileiro, observa-se que a agricultura dessa região, predominantemente 
de sequeiro, acumula, ao longo dos anos, perda na produção e, com 
isso, prejuízos ao setor agrícola. Assim, dada as dificuldades enfrentadas 
pela produção agrícola do Semiárido, o tópico seguinte contextuali-
zará algumas políticas públicas para a agricultura familiar brasileira 

em clima semiárido, e as saídas de sobrevivência e desenvolvimento 
que esse segmento encontrou em meio às dificuldades inerentes à sua 
condição, não apenas ambiental (biomas Caatinga e Cerrado), mas 
também econômica e social. 

4 UM PARADIGMA, VÁRIAS ESTRATÉGIAS: 
DO COMBATE À CONVIVÊNCIA

No período que se estende de 1915 até o início dos anos 2000, a região 
do polígono das secas enfrentou oito períodos de secas bastante marcan-
tes. Porém, antes desse período, ainda no final do século XIX, as secas 
passaram a ser vistas como um problema importante para o governo 
brasileiro. As primeiras ações realizadas com a perspectiva de atenuar 
o impacto dos períodos secos foram as construções do açude do Cedro, 
no Ceará, e do açude de Poços, na Paraíba (VILAR FILHO, 2001).

Conforme defende Nunes (2011), não é recente a tese que os proble-
mas decorrentes dos longos períodos de estiagem poderiam ser solucio-
nados por um conjunto de medidas de ordem técnica, de maneira que 
preparassem o Semiárido com um aparato de infraestrutura, necessário 
ao enfrentamento dos efeitos das secas. No século XIX, sob o reinado 
de D. Pedro II, já era possível encontrar as primeiras obras de impacto 
(leia-se construção de açudes) no Semiárido, medidas denominadas 
por alguns pensadores sociais, ocupados com pesquisas nas áreas sob 
influência da seca, de “solução hidráulica” (SILVA, 2007).

Em 1908 foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas (Iocs), que 
passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (Ifocs) 
e, depois, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), 
primeira instituição cujo objetivo era cuidar das secas do Nordeste. A 
seca de 1942-1943 motivou, em 1949, pelo Dnocs, a criação do Fundo 
Especial das Secas, que reservava 3% da renda tributária da União para 
a realização de obras no Semiárido (VILAR FILHO, 2001). 
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Conforme mostram Nunes et al. (2014), na região Nordeste, a política 
regional era ditada quase que exclusivamente pela influência institu-
cional do Dnocs, o qual direcionava suas ações para os latifundiários 
e reforçava o caráter rural/feudal reproduzindo o poder econômico e 
político dos coronéis e aprofundando o atraso regional. 

Para Coutinho et al. (2013), grande parte das políticas públicas para 
o Semiárido brasileiro foram assistencialistas ou, então, voltadas para 
as grandes obras de engenharia hidráulica, especialmente açudes, bar-
ragens e perfuração de poços, que, quase sempre, obedeciam a critérios 
políticos ou de engenharia, pouco atendendo a determinantes sociais 
que complementassem o uso social dos recursos hídricos.

Segundo Ortega e Nunes (2004), a concepção do Dnocs sempre foi 
voltada para o rural no seu traço mais atrasado, baseando-se na crença 
do desenvolvimento do Nordeste a partir de estruturas “hidráulicas” 
rurais, especialmente a construção de grandes barragens. Sendo de 
1909 até 1959 praticamente a única agência federal executora de obras 
de engenharia na região, o Dnocs construiu açudes, estradas, pontes, 
portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso, implantou redes tele-
gráficas e de energia elétrica e foi, até a criação da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o único responsável em 
atender às populações durante as secas.

Portanto, a lógica do desenvolvimento preconizado pelo Estado, 
baseada no combate à seca, perdurou por centenas de anos. Mais do que 
a lógica equivocada sobre a ecologia, trazia no seu bojo uma perversa 
forma de dominação social e política das oligarquias (JALFIM, 2011).

Todavia, conforme Campelo e Hamasaki (2011), no final da década 
de 1970, as principais políticas de combate à seca esgotaram-se com o 
fim da Revolução Verde (políticas agrícolas voltadas ao crescimento da 
produção agrícola utilizando “melhoramento genético” de sementes, 
uso de fertilizantes e agrotóxicos, mecanização). Nesse sentido, surgiu, 
no Brasil, ao longo das décadas de 1970 e 1980, diversos programas 

e projetos de governo de convivência com o Semiárido, implantados 
com foco na agricultura familiar e no ambiente semiárido.

O principal marco desse processo de transição paradigmática (do 
combate à convivência) na década de 1980 foi a publicação, pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pela Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), de um documento 
intitulado Convivência do Homem com a Seca, texto que incorpora a 
preocupação no desenvolvimento de tecnologias baratas e eficientes a 
fim de reduzir os efeitos da seca, especialmente na captação e armaze-
namento de água de chuva por pequenos agricultores (NUNES, 2011). 

5 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Uma das principais justificativas para o subdesenvolvimento da região 
Nordeste se deteve à escassez de chuvas. Mas cabe ressaltar que as ações 
implementadas apenas buscaram efetivamente compreender essa carac-
terística, tratando, de início, como ações de “combate à seca”, quando, 
na verdade, deveriam buscar alternativas que visassem à convivência 
com a estiagem, fenômeno cíclico nas regiões semiáridas, nas quais o 
território Sertão do Apodi – RN está inserido.

Como mostra Jalfim (2011), a partir da década de 1980, uma con-
vergência entre iniciativas nacionais, como o Projeto de Tecnologias 
Alternativas (PTA), objetivava romper com o modelo de combate à 
seca, dando início a uma longa caminhada capaz de substituir a velha 
política por um modelo que integrasse as dimensões ecológicas, téc-
nicas, culturais e socioeconômicas. 

Na busca de alternativas, os projetos de tecnologias sociais, reali-
zados por pesquisadores de institutos e universidades e colocados em 
prática por organizações não governamentais (ONGs), tiveram como 
resultado a criação de alternativas que têm possibilitado à população 
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do Semiárido, principalmente a rural, conhecer uma nova forma de 
conviver com o ambiente em que a estiagem é cíclica, não somente 
tecnologias ligadas à questão hídrica.

No processo de criação e promoção de novas tecnologias para a 
convivência com o Semiárido, percebe-se a forte atuação de grupos 
de pesquisadores que se reúnem, principalmente, em organizações 
(ONGs, institutos federais, universidades). Abaixo, segue um rol de 
organizações parceiras, em todas as esferas; municipais, estaduais, 
nacionais e internacionais:

• Internacional: o conjunto de entidades apresentado na sequência 
são exógenas ao território, no entanto implementaram ações 
no território justamente por acreditar nesse potencial, são elas: 
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrário (Fida), 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desen-
volvimento (Aecid), Diaconia.

• Nacionais: no âmbito nacional, destaca-se um conjunto de ações 
orquestradas por entidades como: Articulação no Semiárido 
Brasileiro (ASA Brasil), Embrapa, Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), FBB, Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Banco do Nordeste do 
Brasil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), 
que dinamizam as ações territoriais, seja com aporte de crédito 
para melhoria das tecnologias sociais, ou com pesquisas que 
visem melhorar aspectos dessas tecnologias, sendo, portanto, 
entidades endógenas ao território que pautam suas atividades 
com base no conhecimento da realidade vivenciada pelos agri-
cultores familiares.

• Governo federal: o governo federal tem conseguido chegar aos 
territórios com algumas ações efetivas no apoio à difusão das 
tecnologias socais, destacando-se as ações implementadas pelo 

MDA e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS).

• Estadual: no âmbito estadual, entidades como a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 
(Sape), Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Idiarn) e Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), desenvolvem ações no território 
que incentivam as tecnologias sociais.

• Municipais: as prefeituras municipais exercem função impor-
tante nesse conjunto de ações, pois estão diretamente em con-
tato com as tecnologias nos municípios e são proponentes em 
alguns projetos, destacando-se, também, as cooperativas que, 
tanto no âmbito municipal (as singulares) como no estadual 
(as de segundo grau) promovem a divulgação e valorização das 
tecnologias sociais.

A FBB promove anualmente um concurso em nível nacional para 
identificar tecnologias sociais. Segundo a fundação, no Semiárido, 
existem, ao menos, dez ideias de pesquisas ou projetos que ajudam o 
homem a conviver com o clima semiárido. No Quadro 1, estão rela-
cionadas as tecnologias sociais do Semiárido nordestino.
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Titulo Instituição Município da sede/
Estado

Barragem subterrânea 
transformando vidas no 
Médio Sertão de Alagoas

Embrapa Solos UEP Recife Recife – PE

Agroindústria de polpa 
de frutas, agricultores e 
agricultoras familiares

Núcleo de Produtores 
Cooperados da 
Comunidade Cajueiro

Florânia – RN

Água Viva: mulheres e 
o redesenho da vida no 
Semiárido do Rio Grande 
Norte

Universidade Rural do 
Semiárido (Ufersa) Mossoró – RN

Banheiro Redondo: 
saneamento básico em 
propriedades rurais

Diaconia Recife – PE

Cisternas nas escolas Centro de Assessoria do 
Assuruá Irecê – BA

Energia solar em pequenas 
irrigações para produção de 
frutas e hortaliças

Instituto Agropolos do 
Ceará

José Bonifácio – 
Fortaleza – CE

Estratégias de convivência 
com o Semiárido

Associação de Apoio ao 
Desenvolvimento Social 
Sustentável – Mandacaru

Parque Bela Vista 
– Salvador – BA

Fogão ecológico para o 
Semiárido

Instituto de 
Desenvolvimento 
Sustentável e Energias 
Renováveis (IDER)

Dionísio Torres – 
Fortaleza – CE

Produção de papel a partir 
da fibra da carnaúba Fundação Félix Rodrigues Pendências – RN

Uso de energia solar para 
beneficiamento de cera na 
apicultura

Central de Cooperativas 
Apícolas do Semiárido 
Brasileiro (Casa Apis)

Parque Industrial 
de Picos – Picos 
– PI

Quadro 1 – Tecnologias sociais no Semiárido premiados pela Fundação 
Banco do Brasil
Fonte: dados da pesquisa. 

Além da FBB, a Rede de Tecnologia Social (RTS) reúne, organiza, 
articula e integra um conjunto de instituições com o propósito de 

contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável mediante 
a difusão e a reaplicação em escala de tecnologias sociais, tendo como 
propósito estimular a adoção de tecnologias sociais como políticas 
públicas, estimular a apropriação das tecnologias sociais por parte das 
comunidades e desenvolver novas tecnologias sociais.

Nos dados da RTS, é possível observar as seguintes tecnologias 
sociais para o Semiárido: (a) Agentes de Desenvolvimento Rural 
(ADR); (b) Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais); 
(c) minifábricas de beneficiamento de castanha-de-caju; e (d) bancos 
comunitários. Para aproveitamento de água, identificam-se: (a) bar-
raginhas; (b) Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2); (c) cisterna 
adaptada para a roça; (d) barragem subterrânea; (e) tanque de pedra; 
e (f) barreiro trincheira. 

A década de 1990 marcou a consolidação do paradigma “convi-
vência com o Semiárido”. Na seca de 1942-1943, criou-se o Fórum 
Nordeste, composto por mais de 300 organizações da sociedade civil 
da região, que elaboraram uma proposta de Ações Permanentes para 
o Desenvolvimento do Nordeste Semiárido Brasileiro. A resposta 
governamental veio ainda em 1993-1994, com a formulação do Projeto 
Áridas: uma proposta de desenvolvimento sustentável para o Nor-
deste. Em 1999, durante a Terceira Sessão da Conferência das Partes 
da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, 
61 organizações não governamentais constituíram a ASA Brasil – 
instituição composta por sindicatos, associações de agricultores e 
organizações não governamentais – para discutir sobre a problemá-
tica e a elaboração do documento oficial intitulado “Declaração do 
Semiárido”, afirmando que a convivência do homem com as condições 
do Semiárido é possível (SILVA, 2007). 

Ao longo dos anos, a ASA Brasil desenvolve tecnologias sociais simples, 
baratas e de domínio de agricultores e agricultoras. Em 2003, a ASA Brasil 
implantou o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), cujo objetivo é 
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garantir o acesso à água potável para beber e cozinhar, por meio da cons-
trução de cisternas construídas com placas de cimento ao lado de cada casa. 
Até 27.08.2016, esse programa construiu 588.935 cisternas rurais. Com 
o intuito de ampliar o estoque de água das famílias, comunidades rurais 
e populações tradicionais, para dar conta das necessidades dos plantios 
e das criações animais, a ASA Brasil criou, em 2007, o Programa Uma 
Terra e Duas Águas (P1+2). Além do P1MC e do P1+2, os programas 
Cisternas nas Escolas (2009) e Sementes do Semiárido (2015) são atuais 
ações geridas pela ASA Brasil (ASA BRASIL, 2016). 

6 A AGRICULTURA FAMILIAR E A CONSOLIDAÇÃO DO 
PARADIGMA DA “CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO”

As intervenções e iniciativas, sejam públicas ou privadas, no Semiárido 
brasileiro tornam-se fundamentais para o desenvolvimento dessa região. 
O ambiente semiárido no Nordeste brasileiro tem recursos naturais 
bastante diversificados, o seu clima é seco e quente, e é caracterizado 
pelo baixo índice pluviométrico. Dadas as dificuldades e diversidades 
dessa região, para alcançar um desenvolvimento sustentável, é preciso 
pensar em uma política voltada tanto para a questão agrícola como 
para a agrária, é preciso discutir o desenvolvimento no Semiárido, 
assistir o agricultor familiar e discutir sobre a grande potencialidade de 
produção e comercialização dessa estrutura de produção (CAMPELO; 
HAMASAKI, 2011). 

Desse modo, as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar 
em clima semiárido, devem ser:

[...] Para o agricultor familiar poder produzir nessa região, é neces-
sária uma política pública de fomento, seja por parte do governo, 
seja por parte de uma Organização Não-Governamental – ONG, 
ou seja, é preciso colocar em prática uma Assessoria Técnica Per-
manente, de ação contínua e holística, focada na demanda, objetivo 

e interesse das famílias; e ainda, apoiar à agricultura familiar para 
promoção da segurança hídrica e alimentar; apoiar a produção 
e comercialização; possibilitar aos agricultores familiares acesso 
aos mercados locais, institucionais, justo e orgânico, como meio 
de agregar valor à produção e aumentar a renda dos agricultores 
familiares (CAMPELO; HAMASAKI, 2011, p. 3).

As políticas públicas efetivamente implementadas para a agri-
cultura familiar sob o paradigma da “convivência com o Semiárido”, 
ocorreram no final do governo Fernando Henrique Cardoso, na estia-
gem de 2001-2002, com o lançamento do Programa Sertão Cidadão: 
convívio com o Semiárido e inclusão social. Esse programa articulava 
medidas imediatas de atendimento à população sertaneja nos meses 
de estiagem, com ações de um Sistema de Planejamento e Gestão para 
monitoramento da dinâmica espacial e temporal de sistemas ecológi-
cos e socioeconômicos, além da implementação de um Programa de 
Disseminação de Tecnologias Apropriadas, incentivando a difusão de 
tecnologias adequadas para o Semiárido (SILVA, 2007). 

Nessa perspectiva de convivência com o Semiárido, a partir do 
século XXI, criaram-se diversas políticas públicas do governo federal 
para o fortalecimento da agricultura familiar: Pnater (2010), Seaf (safra 
2004-2005), PGPAF (2006), Pronat (2004), PAA (2003), e ampliadas 
outras que já existiam, como é o caso do Pronaf (1996).

Além das políticas gerais (esfera nacional), foram e estão sendo 
implementadas algumas iniciativas específicas para o Semiárido: (a) 
Programa Conviver – Desenvolvimento Sustentável do Semiárido 
(2003); (b) linha de crédito especial do Pronaf para o Semiárido, finan-
ciando tecnologias de convivência; (c) Seguro-Safra, para agricultores 
familiares do Semiárido que são beneficiários do Pronaf e que perde-
ram 50% da produção; (d) Programa Nacional do Biodiesel, incen-
tivando à produção da mamona na região; (e) Projeto Dom Helder 
Câmara, buscando garantir a inserção competitiva, não subordinada, 
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e o empoderamento de agricultores familiares na formação, imple-
mentação e controle social de políticas públicas, desenvolvendo ações 
de segurança hídrica e alimentar, produção e comercialização, gestão 
social e acesso ao crédito; (f) ONG “Caatinga”, que oferece um modelo 
de organização local para gerar, absorver e aplicar conhecimento vol-
tado para a produção primária; e (g) Proposta Base Zero, documento 
temático sobre a agricultura sustentável, que oferece um modelo de 
produção vegetal e animal baseado em um racional sistema de gestão 
dos recursos naturais (SILVA, 2007; BAIARDI; MENDES, 2007). 

Para Silva (2007), além dessas políticas, o governo federal tem bus-
cado coordenar e integrar as suas diversas ações no Semiárido brasileiro, 
por meio da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desen-
volvimento Regional, criada em 2004. Em relação ao abastecimento 
hídrico, o que há de novidade é uma diversificação dos investimentos 
com a prioridade dada às adutoras que distribuem a água acumulada 
em açudes e barragens para o abastecimento de cidades do Semiárido. 

Portanto, segundo Campelo (2013), todos esses programas e 
iniciativas citados acima ratificam a força da agricultura familiar e a 
importância de atender às demandas desses produtores. A transformação 
da agricultura e sua modernização requereram dos gestores políticas 
públicas mais dinâmicas que atendessem às diferentes necessidades 
sazonais e regionais. 

7 TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
E ALTERNATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS E OBSERVAÇÕES 
DIRETAS NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI – RN

O rol de tecnologias sociais existentes no território Sertão do Apodi – RN 
tem uma parcela de contribuição importante no desenvolvimento rural 
do território. Tecnologias como o Programa Balde Cheio contribuem 

significativamente para a melhoria do rebanho bovino, melhorando 
índices de produção e de lactação das matrizes, assim como seu 
melhoramento genético. Já os dessalinizadores tornam comestíveis 
águas salobras, trazendo qualidade de vida às famílias do campo, e 
as barragens subterrâneas favorecem no represamento de águas que 
são utilizadas para a produção de alimentos para os animais e para o 
consumo humano.

Titulo Instituição Instituições 
parcerias

Resultados 
alcançados Municípios

Projeto Bal-
de Cheio

Banco do 
Nordeste 
do Brasil 
(BNB)

BNB, Sebrae, 
Fazenda Eficien-
te e prefeituras 
com adesão ao 
programa

Revitalização da 
extensão rural, 
reestruturação das 
condições para o 
crescimento da 
produção leiteira

Apodi

Dessali-
nização 
de água 
salobra

Governo 
estadual

Secretaria do 
Meio Ambiente e 
dos Recursos Hí-
dricos (Semarh) e 
Prefeitura Muni-
cipal de Apodi

Oportunizar às 
comunidades 
rurais o consumo 
de água potável

Apodi

Barragens 
subterrâ-
neas

Governo 
estadual

Emater e Prefei-
tura Municipal de 
Apodi

Contribuição para 
a sustentabilidade 
dos agroecossiste-
mas do Semiárido

Apodi, 
Umarizal

Bioágua 
Familiar

Governo 
federal

Projeto Dom 
Helder Câma-
ra, ASA Brasil, 
Ufersa e Assesso-
ria, Consultoria 
e Capacitação 
Técnica Orien-
tada Sustentável 
(Atos)

Potencializa o uso 
dos quintais para 
a produção de 
frutas e hortaliças 
com a reutilização 
da água do consu-
mo doméstico

8 municí-
pios
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Titulo Instituição Instituições 
parcerias

Resultados 
alcançados Municípios

P1MC, 
P1+2 e Cis-
ternas nas 
Escolas

Governo 
federal

FBB e ASA Brasil Construção de 
cisternas domici-
liares; construção 
de cisternas para o 
incentivo à produ-
ção; construção de 
cisternas de placas 
para as unidades 
de ensino

17, 17 e 11 
municípios

Banheiro 
Redondo

Governo 
federal

Diaconia Saneamento bási-
co em proprieda-
des rurais

3 municí-
pios

ADR Governo 
federal

FBB e Coope-
rativa Potiguar 
de Apicultura e 
Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
(Coopapi)

Garantir assis-
tência técnica 
continuada para a 
cadeia cajucultura

4 municí-
pios

Pais Governo 
federal

Sebrae Melhoria na 
qualidade da pro-
dução, possibili-
tando o cultivo de 
diversas plantas 
mais saudáveis

4 municí-
pios

Quadro 2 – Identificação das tecnologias sociais no território Sertão do 
Apodi – RN
Fonte: dados da pesquisa.

Esse é, de fato, um problema que o território enfrenta e, sem dúvida, 
algumas experiências que poderiam otimizar as formas de trabalho no 
campo acabam obsoletas, por falta de incentivos para serem difundi-
das. Quem perde com isso são os municípios menores, pois, como a 
forma de acesso aos recursos para aprimoramento e implementação 
dessas experiências acontece via editais e a assistência técnica ainda é 

insuficiente em alguns municípios, muitos deles não concorrem a esses 
editais. Portanto, se faz necessário que as assessorias técnicas garimpem 
essas experiências e concorram aos editais onde for possível, e que quem 
não dispõe de assessoria, busque um sindicato ou uma prefeitura que 
possa colaborar nesse processo.

O Bioágua Familiar tem sua importância diante de um cenário em 
que, para otimizar o uso de um recurso em lugares escassos, faz-se 
necessário um reuso da água. Desse modo, as águas utilizadas para 
algumas atividades domésticas não são desperdiçadas e sim reutilizadas 
em outras atividades na propriedade. No território Sertão do Apodi 
– RN, o Bioágua Familiar já se encontra em mais de 200 domicílios 
em diferentes municípios. As três tecnologias de acúmulo de água das 
chuvas (P1MC, P1+2 e Cisternas nas Escolas) executadas pela ASA 
Brasil e outras entidades, como FBB, governos estaduais e prefeituras 
municipais, com recursos do governo federal, fazem uma verdadeira 
revolução no Semiárido nordestino, pois são tecnologias que armazenam 
água para consumo humano, reduzindo a necessidade do sertanejo 
de caminhar distâncias de 10 a 15 km para conseguir água potável. 
Outro aspecto importante a se ressaltar advindo dessas tecnologias é 
a formação realizada com as famílias, que discutem sobre cidadania, 
participação política e uso sustentável da água, ocasionando às famílias 
a difusão das formas de organização coletiva.

Em se tratando de alguns dados sobre esses programas, até 
04.04.2016, o P1MC construiu 581.315 cisternas de 16.000 litros de 
água no Semiárido, e o P1+2 construiu 87.415 cisternas com tecnologias 
de uso familiar e 1.318 cisternas com tecnologias de uso comunitário. 
Nesse conjunto de ideias que favoreceram a vida no campo, a Diaconia, 
em conjunto com a FBB, fez a difusão dos banheiros redondos, que são 
construídos com anéis de ferro, com um reservatório de 2.500 litros de 
água, fossa séptica, sumidouro e sistema de reaproveitamento de água, 
solucionando a problemática do saneamento básico nas comunidades.
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A assistência técnica caracteriza-se como um dos principais desafios 
do homem do campo para produzir, mas a assistência oferecida pelos 
órgãos oficiais é insuficiente. Nesse contexto, urge a necessidade de 
uma assistência continuada que possa orientar o homem do campo 
em relação a como proceder diante de algumas situações. Percebendo 
essa lacuna, a FBB, por meio da Coopapi, oportuniza a contratação 
de Agentes de Desenvolvimento Regional Sustentável (ADRS) com o 
objetivo de promover o desenvolvimento econômico-social e fortalecer 
a base produtiva por meio de um projeto de revitalização da cajucultura 
na região oeste do estado do Rio Grande do Norte.

O sistema Pais é uma tecnologia social de apoio à agricultura familiar 
pensada para otimizar processos nesse público. Consiste em desenvol-
ver um sistema de irrigação por gotejamento, captando água de um 
reservatório elevado aproveitando a força da gravidade para irrigação 
das culturas. Também estando associadas às culturas a criação de aves 
e animais de pequeno porte. Dentro dessa integração, os resíduos pro-
duzidos por esses animais serão utilizados como matéria-prima para 
produção de composto, que será usado na adubação das plantações.

Fortalecendo as tecnologias sociais no território, no entanto, é 
visível a disparidade entre os municípios, em que alguns municípios 
estão melhores aparelhados de instituições parceiras, ou quando a 
ONG que possui projetos de difusão de tecnologias consegue ganhar 
editais para desenvolver a tecnologia em determinada área de atuação 
que comtemple o edital ou, até mesmo, sua área de atuação, enquanto 
outros municípios, com menores estruturas, que não estão dentro do 
campo de atuação das ONGs, ficam de fora do programa.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se analisar a importância da ação das tecnologias sociais para o 
desenvolvimento do território Sertão do Apodi – RN, constatou-se a 

existência de uma diversidade de tecnologias sociais que contribuem 
para o desenvolvimento do território, notando-se que a forma como 
são difundidas as tecnologias, que, em alguns casos, tornam-se políticas 
públicas ou programas governamentais, no entanto, não abrange todos 
os municípios do território Sertão do Apodi – RN, concentrando-se 
em poucos municípios.

O território Sertão do Apodi – RN demonstra o quanto é expres-
siva a presença das organizações, sejam instâncias de governo e ONGs 
nacionais e internacionais, todas atuando em prol da difusão das tecno-
logias sociais para desenvolvimento do território. Na dinâmica diária, 
cada tecnologia social tem seu papel, atuando seja oportunizando às 
comunidades rurais melhoria no consumo, produção ou na criação 
de animais. 

O território Sertão do Apodi – RN é notadamente reconhecido 
por sua dinâmica de participação, o que cria um ambiente favorável 
para a organização social e, conseguintemente, estimula a construção 
coletiva. O conjunto de entidades que atuam no território favorecem a 
essa metodologia, de modo que os constantes momentos vivenciados 
nas instâncias são favoráveis ao debate e nesses espaços acontecem 
as partilhas dos problemas e das possíveis soluções. As tecnologias 
sociais, nesse cenário de desafios e dificuldades que enfrentam, carac-
terizam-se como iniciativas que têm por finalidade trazer melhorias 
na convivência com a seca, que aponta o maior número de tecnolo-
gias, já que se configura como um grande desafio a convivência com 
o Semiárido nordestino.

Após implementadas, as tecnologias sociais favorecem conside-
ravelmente aos empreendimentos da agricultura familiar, trazendo 
melhorias na vida e no processo produtivo das famílias. Cita-se, como 
exemplo, o Bioágua Familiar, que proporciona às famílias o reuso das 
águas cinzas para a produção de hortaliças e frutas, sendo essa produ-
ção usada como alimentação da família e o excedente é comercializado 
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junto a cooperativas. O processo de capacitação utilizado junto aos 
beneficiários das cisternas de placas fortalece as organizações sociais 
da comunidade. Desse modo, a introdução dessas tecnologias torna-se 
facilitada pela necessidade e aptidão do sertanejo em absolver essa 
iniciativa e modifica sua vida pelo uso delas. O principal responsável 
pela incorporação das tecnologias sociais no Semiárido é o próprio 
agricultor, que sente a necessidade de buscar melhores condições de 
vida, utiliza de ferramentas à sua volta e cria formas de inovar processos. 
Depois, vêm as assessorias técnicas, mediante ONGs que favorecem 
essa difusão, oportunizando o processo de intercâmbio das tecnologias 
e, ainda, buscam entidades que trabalham com difusão delas.

A falta de constância das ações de ONGs é ponto recorrente nas 
análises dos dados coletados, tanto os prestadores de serviço como 
os beneficiários acreditam que os resultados poderiam ser melhores 
se houvesse continuidade nos projetos, nos editais. A execução da 
assistência tem sido regida pelos prazos de execução e, ao final do 
prazo, todas as atividades são diminuídas ou encerradas. Assim, não 
tem se mostrado favorável, de acordo com as habilidades e vocações 
de cada comunidade. Dessa forma, devem ser feitos editais com longo 
prazo, com a garantia de continuidade para os projetos de maior 
interesse produtivo. 

Outro fato observado é que a necessidade do homem do campo tem 
se configurado como principal fator para o surgimento das novidades, 
sendo ele localizado e dependente do tempo, dos ecossistemas locais e 
dos repertórios culturais em que o processo de trabalho na agricultura 
está inserido. É necessário apoio técnico para os inventos, adaptações 
ou até criações do homem do campo no convívio com o Semiárido, 
para que haja continuidade das melhorias na produção agropecuária 
do Semiárido nordestino.

Ressalta-se, então, que existe, de fato, uma diversidade de tecnolo-
gias sociais no território Sertão do Apodi – RN, as quais, por meio de 

ONGs, têm chegado ao agricultor familiar. As ações nesse território 
são apoiadas pelas organizações: BNB, FBB, Banco Mundial, entidades 
religiosas, organizações internacionais e universidades. No entanto, as 
ações têm se caracterizado como excludentes, já que não conseguem 
abranger o território como um todo, estando presente em municípios 
que atenda apenas às chamadas, editais ou projetos com a área de atuação 
da organização. Munícipios como Apodi e Caraúbas têm se destacado 
por receberem as tecnologias ou desenvolverem as adaptações ou, até 
mesmo, a criação de novos produtos/processos. 

Destaca-se, dessa forma, a existência de uma diversidade de tec-
nologias sociais que contribuem para o desenvolvimento do território 
Sertão do Apodi – RN, notando-se que a forma como são difundidas 
as tecnologias, que em alguns casos tornam-se políticas públicas ou 
programas governamentais, não abrange todos os municípios do ter-
ritório Sertão do Apodi – RN, concentrando-se, em sua maioria, em 
poucos municípios. 
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CAPÍTULO 10

EXPERIÊNCIA DA FUNDAÇÃO BANCO 
DO BRASIL COM AS TECNOLOGIAS 

SOCIAIS NO SEMIÁRIDO

Iriane Teresa de Araújo
Christiane Fernandes dos Santos
Rafaela Cristina Alves de Freitas
Lauro Cesar Bezerra Nogueira

1 INTRODUÇÃO

O movimento em torno do tema da tecnologia social (TS) tem crescido 
no Brasil nos últimos anos, em especial na região do Semiárido. Por 
ser uma região com inúmeras limitações e necessidades de técnicas de 
convivência com as condições dos hábitats, emerge a necessidade de 
técnicas produtivas adaptadas às limitações que o próprio meio lhe impõe.

Dentro desse contexto de convivência, as tecnologias sociais pas-
sam a ser consideradas uma ferramenta para a gestão social, a qual 
possibilita, em parte, ao indivíduo e à sociedade, um processo de 
emancipação como um todo e como apreciação dos métodos de se 
administrar. Para Duque (2016), trata-se de validar o conhecimento 
local por meio de soluções domésticas, utilizando-se da gestão fun-
damentada em procedimentos que lograram desenvolver, modificar e 
emancipar a sociedade. 

É valido salientar que a gestão social surge atrelada ao processo de 
redemocratização juntamente ao crescente interesse por melhorias 
sociais, e em regiões como o Semiárido esse tipo de ação torna-se 
importante num processo de convivência com as tecnologias sociais. 
As tecnologias sociais possuem um alinhamento entre o saber popular, 
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a organização social e o próprio conhecimento técnico-científico, e 
precisam ser efetivas e reaplicáveis, para, dessa forma, propiciar o 
desenvolvimento social em escala. 

Neste sentido, o presente capítulo tem como objetivo trazer uma 
reflexão conceitual das tecnologias sociais, abordando o caso da Fun-
dação do Banco do Brasil (FBB) e a importância dele para a região 
semiárida. Os procedimentos metodológicos adotados foram a utilização 
de dados e informações de fontes secundárias, por meio de pesquisa 
bibliográfica (em livros, jornais, revistas etc.), além de visitas em sítios 
oficiais, como o da FBB, entre outros.

2 Tecnologia social: origem e conceito

As primeiras discussões relacionadas à temática da tecnologia social 
surgiram na década de 1980, em meio às críticas tecidas ao movimento 
da Tecnologia Apropriada (TA), perdendo espaço posterior como meio 
ao plano tecnológico, sendo forma alternativa ao crescimento obser-
vada até então para países em desenvolvimento, quando se verificou 
em todo o mundo uma expansão do pensamento neoliberal. Foi nesse 
período que emergiram, por parte de vários atores, as discussões sobre 
as tecnologias sociais.

Entende-se por tecnologias sociais técnicas, materiais e proce-
dimentos metodológicos testados, validados e com impacto social 
evidenciado, criados a partir de necessidades sociais, com o fim de 
solucionar um problema social. Uma tecnologia social considera as 
realidades sociais locais e está, de forma geral, conexa às formas de 
organização coletiva, concebe soluções para a inclusão social e melho-
ria da qualidade de vida (LASSANCE JUNIOR; PEDREIRA, 2004). Já 
para Costa e Hoyler (2012, p. 5):

As Tecnologias Sociais, tidas enquanto técnicas, métodos ou ar-
tefatos produzidos na interação com a comunidade, tal que apre-

sentem efetivas soluções a demandas de uma localidade, quando 
incorporada como política pública, são representativas dessa nova 
arquitetura de vínculos entre Estado e Sociedade Civil.

Ambos os autores acima citados caminham na mesma direção 
quando definem tecnologias sociais. Santos (2000, p. 62-63) afirma 
existir uma relação natural do homem com as técnicas, na qual:

Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de 
técnicas que se foram enriquecendo, diversificando e avolumando 
ao longo do tempo… As técnicas oferecem respostas à vontade de 
evolução dos homens e, definidas pelas possibilidades que criam, 
são a marca de cada período da história.

Enfatiza-se a perspectiva de que cidadãos, associações de bairro, 
empreendimentos de economia solidária, organizações não governa-
mentais, movimentos sociais e outras instituições da sociedade civil 
organizada, possam desenvolver, apropriar-se ou adequar tecnologias 
em benefício de sua coletividade. A tecnologia social pode ser uma 
ferramenta para a gestão social, tornando-se parte do processo de 
emancipação do indivíduo e da sociedade como um todo.

A tecnologia social é um conceito que remete para uma pro-
posta inovadora de desenvolvimento. O Estado entra na condição de 
indutor do desenvolvimento socioeconômico, por meio da criação 
e aplicação de políticas públicas. Mas onde devem ser implantadas 
essas políticas públicas?

A implantação dessas políticas públicas (deve ser endógena, por 
incorporar características locais) deve ocorrer em regiões cuja capaci-
dade de geração de renda é comprometida pela falta ou inadequação da 
tecnologia gerada nos setores/segmentos mais dinâmicos da sociedade, 
cabendo ao Estado abdicar dos processos autoritários de transferência 
e estimular o surgimento, a validação e a reaplicação de tecnologias 
socialmente apropriadas. 
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As crises ambientais recentes provocaram na sociedade a necessidade 
de fomentar a utilização de recursos, produtos, serviços e processos 
tecnológicos gerados a partir da experiência de base social, que sejam 
mais simples, baratos e acessíveis, sinalizando para o Estado um novo 
papel de indução desse processo, mediante o apoio financeiro e insti-
tucional de organizações e experiências locais.

No processo de gestão social, as tecnologias sociais tornaram-se 
ferramentas para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, e seu 
escopo é utilizado para a construção de modelos e aplicação prática 
simplificada na solução de problemas sociais.

3 FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL E BANCO 
DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

A FBB se caracteriza por um processo histórico de atuação em causas 
sociais desde a sua fundação, em 1985, com sucessivos programas 
voltados para o homem do campo, comunidades carentes, associações 
esportivas, educação, crianças, cultura, geração de emprego e renda, 
entre outros, e um pouco mais recente, as tecnologias sociais. 

A adoção de um conceito de tecnologia social por parte da FBB 
começou a se desenhar em 1999, durante as discussões sobre ciência 
e tecnologia realizadas por iniciativa da instituição. O papel da FBB 
em meio às discussões que levaram à consolidação do conceito de 
tecnologia social no Brasil é reconhecido como preponderante por 
estudiosos que se dedicaram ao tema. 

Atualmente, a FBB mantém o Banco de Tecnologias Sociais, um 
banco de dados que contempla informações sobre as tecnologias certi-
ficadas no âmbito do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia 
Social, desde a primeira edição (realizada em 2001), que representou 
uma substancial contribuição para a disseminação do conceito e da 
prática da tecnologia social no país, produzindo automaticamente a 

multiplicação de informações sobre tecnologia social e que continuam 
sendo aplicadas até hoje.

A FBB vem se destacando nos últimos anos pelo trabalho realizado 
mediante o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, por 
ser um instrumento de identificação, seleção, certificação, promoção e 
fomento de tecnologias que apresentem respostas efetivas para diferentes 
demandas sociais e possam integrar o Banco de Tecnologias Sociais. O 
prêmio é realizado a cada dois anos, para que possa permitir o processo 
de captação e posterior disseminação de soluções, sendo outra vertente 
que a FBB trabalha. Pode participar do prêmio qualquer instituição 
legalmente constituída no país, seja de direito público ou privado. 

As tecnologias captadas juntamente com a disseminação de solu-
ções formam um banco de dados que contemplam informações sobre 
problemas solucionados, municípios atendidos, recursos necessários 
para implementação, entre outros detalhamentos das tecnologias sociais 
certificadas. Trata-se, portanto, de um importante know-how sobre as 
tecnologias sociais que estão em processo de afirmação, desenvolvi-
mento e reaplicação.

Isso tudo ocorre pela interface do Banco do Brasil, proprietário da 
FBB, o qual utiliza de suas agências, seja como intermediário de políticas 
públicas do Estado, ou como apenas agente financeiro, destacando-se 
como um dos grandes apoiadores do desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias sociais no Brasil. 

Isso não se dá apenas pelo prêmio, mas pela capacidade de incentivo 
à reaplicação, que resulta de sua inserção em fóruns de desenvolvimento 
em todos os níveis. Assim, a FBB passa a promover a inclusão social por 
meio da inserção econômica de agricultores familiares, quilombolas, 
catadores de material reciclável, entre outros grupos sociais excluídos 
ou em vulnerabilidade social. Para a FBB, o conceito de tecnologia social 
constrói uma nova perspectiva: a comunidade organizada passa, ela 
própria, a solucionar os seus problemas. A noção de desenvolvimento 
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ganha influências populares locais, permitindo o envolvimento das 
comunidades, gerando novas relações e, por conseguinte, novas deman-
das dentro das políticas nacionais oferecidas pelas instituições públicas 
e não governamentais.

4 REAPLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
SOCIAIS NO SEMIÁRIDO

Dentre as diversas experiências do banco de tecnologias sociais da 
FBB, serão destacadas as mais disseminadas socialmente por meio de 
implantação de políticas públicas ou por iniciativa de reaplicação local.
 

• Programa de formação e mobilização social para convivência 
com o Semiárido: Uma Terra e Duas Águas (P1+2): tecnologia 
social reaplicada cujo objetivo foi fomentar a construção de 
processos participativos de desenvolvimento rural no Semiárido 
brasileiro e promover a soberania, a segurança alimentar e nutri-
cional e a geração de emprego e renda às famílias agricultoras, 
mediante o acesso e manejo sustentáveis da terra e da água para 
produção de alimentos, constituindo-se uma política pública. 

• Cisterna de calçadão: consiste em uma técnica na qual uma 
área é pavimentada para captação de chuvas e as águas são dire-
cionadas para um reservatório com capacidade para armazenar 
52 mil litros. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão 
escoa para a cisterna, construída na parte mais baixa do terreno 
e próxima à área de produção, sendo possível cultivar pequenas 
hortas etc. 

• Barragens subterrâneas: são barragens semi-impermeáveis 
que conservam a água infiltrada no subsolo em áreas de baixios, 
fundos de vales e de escoamento das águas da chuva, por meio 
de um muro cavado até a camada impermeável do solo. Esse 

tipo de construção tem a capacidade de impactar o equilíbrio 
do sistema produtivo, majorando a resistência dos plantios 
aos períodos de estiagem. Além disso, garante a autonomia 
alimentar, permite a criação de pecuária e reduz a dependência 
de insumos externos. 

• Tanques de pedra (ou caldeirões): permitem o armazenamento 
de grandes volumes de água captada nos lajedos, aproveitando a 
inclinação natural neles existentes. Há locais em que é necessário 
construir paredes ou muretas, facilitando o direcionamento ou 
a contenção da água para os tanques e, por conseguinte, um 
acúmulo maior de água (FBB, 2016).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias sociais certificadas pela FBB estão sendo disseminadas 
de várias formas no Semiárido, seja por meio das políticas públicas, 
seja pela iniciativa privada, mas o mais importante é o processo de 
mudança que ela proporciona, em que há claramente uma mudança 
de gestão social provocada pela implantação dessas técnicas. Criam-se 
possibilidades de convivência com as limitações impostas pelo clima 
da região, onde problemas simples, como, por exemplo, a captação e 
armazenamento de água para consumo humano, puderam ser resol-
vidos, além de ideias produtivas. E isso tudo fulgura na possiblidade 
de permanência do homem no campo.

Dessa forma, a tecnologia social é uma estratégia para o desenvol-
vimento e aproximação de soluções concretas aos problemas sociais 
brasileiros. Assim, o Banco de Tecnologia Social é a forma pela qual a 
FBB dissemina soluções geradoras de transformação social, conside-
rando tecnologia social todo processo, método ou instrumento capaz 
de solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos 
de simplicidade, baixo custo, fácil reaplicabilidade e impacto social 
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comprovado. Como meio de obter esses conhecimentos sociais que 
se encontram nas associações comunitárias, universidades, centros 
de pesquisa, prefeituras, organizações não governamentais (ONGs), 
entre outras organizações da sociedade, essas informações vêm pos-
teriormente a integrar as políticas públicas com características de 
desenvolvimento endógeno.
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CAPÍTULO 11

ECONOMIA SOLIDÁRIA E 
COOPERATIVISMO: UM ESTUDO NA 

COOPERMUPS, UM EMPREENDIMENTO 
ORGANIZADO POR MULHERES

 Inácia Girlene Amaral
Késia Suyanny Silva da Costa

1 INTRODUÇÃO

A economia solidária surgiu a partir de iniciativas dos setores populares 
apoiadas por organizações vinculadas a estes. O modelo econômico 
solidário tem por base a pequena empresa comunitária, a agricultura 
familiar, o trabalho doméstico, o trabalho autônomo e as coopera-
tivas. Estas organizações são constituídas por grupos de indivíduos 
que se inserem no mercado e para que se fortaleçam constituem redes 
de comercialização e cooperação solidária. Desse modo, os pobres 
conseguem construir as próprias condições comunitárias de provisão 
material para sua existência por meio de relações de solidariedade 
(LISBOA, 2000).

No contexto da economia solidária encontram-se os empreendimen-
tos cooperativistas, segundo Santos e Ceballos (2006) estes possibilitam 
a inclusão social e o desemprego, para agricultores rurais, artesões ou 
qualquer pessoa que se una a outras pessoas para conseguirem maiores 
benefícios na busca de uma forma de estar novamente ativa no mercado.

De acordo com Brasil (2012), as mulheres correspondem a 52% 
dos cooperados, no Brasil. Geralmente as cooperativas compostas por 
mulheres são formadas por aqueles que moram próximas aos empreen-
dimentos, que realizam atividades similares e repartem igualitariamente 
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o resultado do trabalho. Nas regiões com menor desenvolvimento, 
as cooperativas possibilitam as mulheres a melhorarem a qualidade 
de vida ao desenvolverem atividades econômicas que geram retorno 
nesta região.

No Brasil dentre os excluídos do mercado de trabalho encontram-se 
as mulheres, dos meios urbanos e rurais, em condições socioeconômicas 
precárias, com pouca escolaridade e baixa qualificação profissional. 
Dessa forma, segundo Ramos (2011), observa-se cada vez mais uma 
maior participação de mulheres em iniciativas populares que visam a 
geração de trabalho e renda. Estas iniciativas têm por base o associa-
tivismo, a autogestão e a cooperação.

Conforme Bueno (2001) muitas mulheres puderam obter acesso ao 
trabalho por meio do cooperativismo, reorientando suas vidas, assumindo 
compromissos seja com sustento da família ou no orçamento familiar. 
Com isso, o cooperativismo é uma forma de empoderar as mulheres ao 
possibilitar que tomem decisões em grupo e tenham autonomia sobre 
suas próprias vidas.

Concernente ao que foi anteriormente exposto este capítulo apre-
senta um estudo de campo na Cooperativa de Mulheres Prestadoras 
de Serviços (Coopermups). Esta cooperativa surgiu das ações desen-
volvidas pelo Grupo Mulheres em Ação (GMA), uma organização não 
governamental de cunho feminista, criada desde 1994, cuja missão é 
“ser instrumento de luta, mobilização e organização das mulheres no 
bairro Nova Vida”. Todavia, somente em 2002, o GMA foi instituído 
legalmente como associação sem fins lucrativos. A cooperativa recebe 
apoio da Visão Mundial, uma organização que beneficia associações e 
cooperativas para a manutenção de direitos sociais e igualitários para 
comunidades de baixa renda.

Em 2002 surgiu a Coopermups, em forma de empreendimento 
coletivo constituído e operacionalizado sob a perspectiva solidária, for-
mado por 27 mulheres que oferecem serviços de alimentação, limpeza 

doméstica e fabricação de artesanato, contribuindo para a geração e 
distribuição de renda para as cooperadas e comunidade.

A coleta de dados ocorreu com 3 mulheres do grupo, sendo uma 
com 46 anos de idade e 4 de cooperada, outra com 53 anos de idade 
e 6 de cooperada e a última com 32 anos de idade e 3 de cooperada. 
A escolha das mulheres se deu por disponibilidade e acessibilidade 
delas durante o período das entrevistas. A entrevista semiestruturada 
e observação foram as técnicas de coleta de dados aplicadas na Rede 
Coopermups de comércio solidário junto às mulheres cooperadas.

Considerando esse cenário, este capítulo questiona: de que maneira 
a Coopermups tem contribuído com aspectos econômicos e sociais de 
suas cooperadas? O objetivo foi de analisar as contribuições econômicas 
e sociais possibilitadas pelas Coopermups às suas cooperadas.

2 ECONOMIA SOLIDÁRIA: SURGIMENTO E EVOLUÇÃO

Na Revolução Industrial, por volta do século XIX, surgem tentati-
vas para organizar a produção e o consumo de forma comunitária e 
democrática, surgindo as primeiras cooperativas autogestionárias de 
produção, ou seja, a economia solidária aparece como um novo modo 
de produção comunitária (GAIGER, 2003).

A economia solidária se fortalece no Brasil a partir da década de 
1980, se intensificando na década de 1990, com a expansão do neo-
liberalismo e a crise no mundo do trabalho, gerando altos índices de 
desemprego, aumento da informalidade e desregulamentação dos 
direitos trabalhistas (TIRIBA, 2006).

Para o Sistema Nacional de Economia Solidária (Sies) e a Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (Senaes), a economia solidária 
é considerada um conjunto de atividades econômicas de produção, 
distribuição, poupança, consumo e crédito. Dessa forma, seus atributos 
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são: a cooperação, a propriedade coletiva de bens e a partilha da res-
ponsabilidade solidária (BRASIL, 2007).

No Brasil os movimentos sociais estão adotando a economia solidária 
como oportunidade para os desempregados retornarem ao mercado, 
gerando cooperativas e feiras para venda e trocas dos seus produtos, do 
consumo solidário, onde as redes se formam em unidades de produção, 
do consumo e do crescimento de uma economia mais sustentável 
(GAIGER, 1999).

Neste sentido, a participação das mulheres tem aumentado em ini-
ciativas populares de geração de emprego e renda. Estas se organizam 
em associações de produção e distribuição que tem por princípios a 
autogestão e a cooperação (RAMOS, 2011). 

3 COOPERATIVISMO: ORIGEM, FINALIDADE E ATUAÇÃO

A cooperação faz da vida do ser humano deste o momento que passou 
a conviver com outros buscando meios para a sobrevivência do grupo. 
Porém, com o desemprego gerado pela Revolução Industrial, no século 
XIX, ao substituir o trabalho humano pelas máquinas a vapor, os tece-
lões criaram o que seria a primeira cooperativa no bairro de Rochdale, 
em Manchester, na Inglaterra, em 1844 (SANTOS; CEBALLOS, 2006). 

A cooperativa de Rochdale era composta por vinte e oito trabalha-
dores ingleses de diversos ofícios, sendo estes conhecidos por tecelões. 
Estes trabalhadores possuíam ideologias e vivências diversas: uns eram 
socialistas utópicos; outros eram defensores do movimento Carta do 
Povo, que defendia o direito ao voto de todo cidadão como forma de 
resolver os problemas sociais; uns estavam vinculados a organizações 
beneficentes, como a de combate ao alcoolismo e alguns não tinham 
opiniões políticas. Dessa forma, os cooperados de Rochdale era um 
grupo heterogêneo e complexo, porém unidos em prol dos ideais de 
justiça e progresso social (SILVA FILHO, 2001). 

Originários da cooperativa de Rochdale, em 1844, os princípios 
cooperativistas tornaram-se universais, sendo eles: cada membro tem 
direito um voto nas decisões da cooperativa, adesão a cooperativa é 
livre, a cooperativa deveria pagar uma taxa de juros fixa sobre o capital 
emprestado, a cooperativa deveria vender seus produtos à vista, os pro-
dutos comercializados pela cooperativa não poderiam ser adulterados, 
caberia a cooperativa empenhar-se na educação cooperativa, a coope-
rativa deveria ser neutra em relação a religião e política. Atualmente os 
princípios cooperativistas formulados no século XIX, parecem óbvios, 
porém foram importantes (SINGER, 2002).

Em 1995 foram aprovados os princípios da Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI, 1995), sendo estes: a adesão a cooperativa deve 
ser voluntária e aberta; o controle dos membros deve ser democrático; 
participação econômica dos cooperados, autonomia e independência 
dos membros; educação, treinamento e informação; cooperação entre 
as cooperativas e preocupação com a comunidade. Para Benato (2006 
apud BARRETO; PAULA, 2009) foi possível observar que os princípios 
da ACI não foram extensivamente modificados, pois são coerentes com 
os princípios disseminados pela cooperativa de Rochdale.

As cooperativas atuam em diversos setores da economia, sendo estas: 
as cooperativas de produção, de consumo, de agropecuária, de crédito, , de 
trabalho, de educacional e de habitação (SINGER, 2002). A cooperativa 
de produção origina-se da organização de trabalhadores de empresas 
capitalistas prestes a falir, estes trabalhadores integralizam o capital da 
cooperativa usando os seus créditos trabalhistas. A cooperativa de comer-
cialização domina, até hoje, segmentos da agricultura. Os agricultores 
familiares reagiram à exploração imposta pelos atacadistas e industriais 
que compravam a produção e pelos industriais que vendem as sementes, os 
fertilizantes, etc. Com a organização em empresas solidárias os pequenos 
agricultores podem comprar e vendar, possibilitando o poder de barganha 
e ganhos de escala (SINGER, 2001).
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O cooperativismo surgiu em resposta à Revolução Industrial, na 
Inglaterra, sendo impulsionado pela crise econômica ocorrida no período, 
no decorrer do tempo o movimento enfraqueceu, retornando fortemente 
com o surgimento a globalização, que gerou o enxugamento de muitas 
empresas e de um considerável aumento no número de desemprega-
dos, o que impulsionou o aumento de empreendimentos cooperativos, 
possibilitando aos desempregados o retorno ao mercado (SANTOS; 
CEBALLOS, 2006). 

Diante do cenário apresentado, houve um crescimento na par-
ticipação das mulheres em empreendimentos associativos, os quais 
possuem princípios autogestionários, cooperativos de produção e 
comercialização, como alternativa para a geração de trabalho e renda 
(GONÇALVES, 2001).

4 MULHERES ORGANIZADAS EM 
EMPREENDIMENTOS COOPERATIVOS

Observa-se uma maior participação feminina no mercado de trabalho 
formal, como em atividades informais e no setor de serviços. Porém, 
os empregos são precários e vulneráveis como ocorre na Ásia, Europa 
e América Latina (HIRATA, 2009).

Conforme Cappellin (2004), diagnósticos realizados pela Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud) indicam que existem disparidades 
entre homens e as mulheres pelas continuas descriminações existentes 
em relação a determinados espaços privilegiados no emprego formal, 
estes diagnósticos demonstram: 

A maior fragilidade da manutenção do emprego formal para as 
mulheres; O contínuo e alto índice de desemprego feminino; As 
desvantagens e as diferenças salariais das trabalhadoras; A segrega-

ção ocupacional e os guetos ocupacionais; As renovadas barreiras 
à promoção e à ascensão profissional (CAPPELLIN, 2004, p. 83),

Os empreendimentos solidários são formas empoderamento do 
feminino. As mulheres possuem as mesmas condições para obterem os 
meios de produção por meio da propriedade coletiva (CULTI, 2004). 
Frente as necessidades e do desemprego, as mulheres são as primeiras 
a se mobilizarem e se auto-organizarem, em virtude de suas atividades 
coletivas realizadas no decorrer de sua socialização (GUÉRIN, 2005).

A economia solidária pode contribuir com as mulheres de várias 
formas, com: (a) o cotidiano das mulheres, ou seja, contribuindo com 
a vida familiar e profissional; (b) espaços de discussão e reivindicações 
que contribuem com mobilizações e pressões junto às autoridades 
públicas para que essas elaborarem políticas públicas de gênero que 
desenvolvam a mulher e contribuam com as mudanças sociais mais 
favoráveis a elas; (c) o acesso ao crédito; e (d) a emancipação financeira 
da mulher (ANGELIN; BERNARDI, 2007).

Segundo a Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas (CICAF, 
2009), no cooperativismo a mulher busca não só oportunidades econô-
micas, como também a valorização pessoal, já que no cooperativismo 
todos os integrantes são importantes e possuem responsabilidades.

5 CONTRIBUIÇÃO DO COOPERATIVISMO NA VIDA SOCIAL 
E ECONÔMICA DAS MULHERES COOPERADAS

As narrativas inseridas neste tópico discorrem sobre as possibilidades 
de melhoria econômica e social proporcionadas pela Coopermups as 
cooperadas entrevistadas.
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Código da 
entrevistada Narrativas

M1

“Uma vizinha fazia trabalhos sociais junto com o grupo, me 
chamou pra ganhar um ‘trocadinho’[...].”

“A minha vida mudou completamente depois que entrei na 
cooperativa. [...] fiz novas amizades, virei evangélica, me tornei 
independente e ainda faço o que eu gosto.”

“Pra mim, primeiro foi o financeiro, depois que comecei a 
ver o trabalho das meninas eu percebi que consigo através da 
cooperativa administrar meu dinheiro a ajudar nossa comunidade 
[...].”

M2

“Depois que me separei tive que arrumar qualquer coisa pra 
trabalhar. Fui procurar fazer faxina, lavar roupa [...]. Nisso eu 
conheci uma mulher que trabalhava na cooperativa e me falou do 
trabalho que elas desenvolviam com a comunidade, que podia me 
ajudar enquanto eu não conseguia uma coisa melhor [...] tá aí, 
estou até hoje.”

“Consegui continuar criando meus filhos quando cheguei aqui. [...] 
eles também participam dos projetos da cooperativa.”

“Em minha opinião, o estudo é importante, mas só depois que 
ingressei na cooperativa foi que tive noção de desenvolver outras 
formações.”

“Então pra mim foi bom conhecer o trabalho social e ainda 
participar de eventos solidários que me levou a trabalhar na 
cooperativa.”

“ [...] O cooperativismo como trabalho trouxe para mim e as 
cooperadas várias oportunidades de ganhar dinheiro e ajudar ao 
próximo [...] “

M3

“O que me levou estar aqui, foi quando participei como voluntaria 
de uma refeição que fizeram para o presidente Lula quando veio 
para o estado [...] Gostei da união das mulheres, me identifiquei 
com o trabalho.”

“[...] Passei a ganhar meu dinheiro, ajudar minha mãe, comprar o 
que eu quero, quando pode claro (risos).“

“Tive a curiosidade de conhecer melhor as atividades que as 
cooperadas faziam com a comunidade e como elas faziam para se 
sustentar. [...] que só entendi quando entrei foi à importância da 
solidariedade, auto-organização e o trabalho em equipe.”

“[...] ter conhecimento sobre o cooperativismo, o trabalho social, a 
solidariedade e o gênero me fez ficar satisfeita.”

Quadro 1 – Narrativas das mulheres pesquisadas sobre a contribuição do 
cooperativismo na vida social e econômica das mulheres cooperadas
Fonte: dados de pesquisa.

A partir da análise da fala das entrevistadas percebe-se que as 
mesmas veem no cooperativismo uma forma de contribuir com o 
atendimento de suas necessidades tanto econômicas como sociais, 
aumentando se poder de compra, possibilita uma maior relação com 
outras mulheres e as da comunidade, contribui com o espírito solidário 
e de equipe e ainda ofertar conhecimentos a estas mulheres sobre a 
atividade econômica envolvida.

Ao buscarem recursos financeiros para contribuir com o sustento 
da família vinculando-se a organizações solidárias, estas mulheres aca-
bam encontrando uma posição na sociedade e também a valorização 
de seu trabalho.

Nas narrativas acima foi possível observar que os laços na cooperativa 
se expandiram quando passaram a considerar o local como um segundo 
lar, em que o convívio passou a ser visto como relacionamento entre 
amigas e profissionais favorecendo a essas mulheres a permanência 
na cooperativa.

Alves et al. (apud BORILE, 2011) confirmam que o cooperativismo 
não pretende atender apenas as necessidades econômicas, como também 
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a qualidade de vida dos seus cooperados e a atenção com o meio em 
que se vive. Esta afirmação converge com as narrativas das pesquisa-
das, já que as cooperadas se satisfazem com o trabalho social e com a 
remuneração obtida na cooperativa. 

A influência que os princípios da cooperação e desenvolvimento da 
economia solidária ocasionam, está atrelado aos trabalhos da cooperativa 
que permitiu as cooperadas o atendimento a várias necessidades, 
conforme as falas das pesquisadas: Para M1 o cooperativismo contribuiu 
de forma positiva, pois proporciona benefícios financeiros e o trabalho 
em conjunto, possibilitando um convívio pessoal adequado ao trabalho 
da cooperativa. M2 deu mais ênfase às relações e convívio com as 
cooperadas, e ainda permitiu a geração de renda para as despesas do lar. 
Segundo M3 o cooperativismo proporcionou adquirir conhecimento 
sobre o trabalho solidário e entender a posição do gênero feminino 
na sociedade. 

Nas falas as entrevistadas ainda mencionam a participação em causas 
sociais, tais como: o movimento juvenil, as atividades de recreação com 
crianças e as relacionadas à cultura da região e comunidade. 

6 GÊNERO FEMININO, COOPERATIVISMO 
E TRABALHO/ATIVIDADES

Foi percebido na Coopermups que os serviços ofertados são atividades 
comuns ao sexo feminino. Estas mulheres se organizaram em torno de 
atividades que já realizavam no lar e estenderam ao mercado.

Código da 
entrevistada Narrativas

M1

“Sempre trabalhei com limpeza e cozinha. Graças a Deus através 
daqui consegui diversos trabalhos e cursos que antes não tinha 
por causa que só fazia serviços de limpeza [...] através daqui me 
qualifiquei como cozinheira.”

“[...] Trabalhar aqui me faz bem, somos uma família.”

“Meu marido não gosta muito, acho que isso é preconceito dele, 
nunca ninguém me falou nada demais, só ele que acha demais 
[...].”

“Hoje o trabalho que aparecer agente faz, se for pra homem ou 
mulher [...]não me lembro de ter passado por dificuldade.”

M2

“Mulher, o meu trabalho antigo era em empresa privada na 
limpeza, como a maioria de pessoas que não tiveram estudo e 
por ser mulher né pior ainda.”

“[...]as pessoas procuram a cooperativa porque sabe que são 
serviços femininos.”

“Então, é bom porque facilita nosso trabalho em coisas que 
temos domínio, já sabemos fazer.”

“O preconceito vem muitas vezes vem daqui de dentro [...] 
Mas sempre soube que conviver com pessoas é uma tarefa 
difícil, somos muito diferentes mas gostamos do que fazemos, 
é o que importa. No dia-a-dia conseguimos superar com as 
conversas [...]”

M3

“Não trabalhei antes da cooperativa [...].”

“Fiquei muito chateada, quando teve um evento que faltou 
comida, todas se prejudicaram, pois deixamos de ganhar um 
pouco mais. Foi vergonhoso!”

“[...] Nós mulheres ainda enfrentamos as burocracias das leis, 
que eu acho mais ainda que é preconceito e não injustiça. Mas 
estamos lutando sempre e fazendo as coisas acontecerem com a 
coragem e vontade.”

Quadro 2 – Narrativas das mulheres pesquisadas sobre o gênero feminino, 
o trabalho e as atividades da cooperativa
Fonte: dados de pesquisa.
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As narrativas do Quadro 2 indicam que as entrevistadas que tive-
ram outras experiências de trabalho (M1 e M2) sentem a valorização 
e maior identificação com o trabalho realizado na Copermups. Antes 
de entrarem na cooperativa M1 e M2 realizavam trabalhos comuns 
ao gênero feminino, mas não relatam a possibilidade de realizarem 
capacitações e nova qualificação profissional em empregos anteriores 
como as oportunidades oferecidas pela cooperativa. No entanto, ainda 
é percebido a disparidade na relação de gênero, ao se observar as difi-
culdades impostas as mulheres, principalmente as de baixa renda, em 
relação a sua educação formal e profissional e remuneração (inferior 
a masculina). Na Copermups os serviços prestados ao mercado são 
comuns ao gênero feminino. Por isso, quando os serviços desta coo-
perativa são contratados, os contratantes entendem que são trabalhos 
domésticos, ainda pouco valorizado.

M1, M2 e M3 também falam sobre desafios e preconceitos que 
precisam enfrentar, como o do próprio cônjuge que não aceita que a 
mulher trabalhe fora do lar (M1); o próprio preconceito enfrentado 
na cooperativa entre as mulheres (M2) e “burocracia das leis” que é 
preconceituosa. Essas mulheres ao se organizarem em atividades eco-
nômicas e sociais, passam a vislumbrar novas formas de se posiciona-
rem na vida e no meio que vivem. Apesar de ainda ser necessário um 
maior investimento em sua formação, conhecimento e valorização do 
trabalho feminino.

7 MULHERES E ASPECTOS POSITIVOS E DESAFIOS 
DO TRABALHO NA COPERMUPS

Neste subtópico foram destacadas algumas falas das entrevistadas 
sobre a percepção destas em relação aos aspectos positivos e os desafios 
enfrentados do trabalho cooperado na Copermups. Estas falas estão 
expostas nos Quadros 3 e 4, a seguir.

Código da 
entrevistada Narrativas – aspectos positivos

M1

“O trabalho é excelente aqui, não me falta nada [...] ganho 
dinheiro e consigo pagar água, gás, luz. Só vejo coisas boas. Meu 
marido sempre fala que só porque estou trabalhando e ganhando 
bem, eu estou “chiando”, quero pisar nele [...].”

“O salário é bom, pra mim é suficiente. Mas sempre procuramos 
fazer trabalho voluntário, onde todo o dinheiro que entra é pra 
pagar alguma conta da cooperativa [...].”

M2

“Um ponto positivo, pode ser a ajuda que conseguimos dos 
padrinhos, associados ou da Visão mundial que nos ajuda a 
manter a cooperativa funcionando e realizando os projetos [...].”

“Com certeza as atividades sociais são mais importantes [...].”

M3

“[...]consigo me manter com o que ganho [...] apesar de não 
trabalhar integralmente.”

“O mais importante e conta muito é poder me sustentar e ajudar 
minha mãe com as despesas de casa.”

“Graças a Deus estamos nos tornando reconhecidas como 
mulheres [...].”

Quadro 3 – Narrativas das mulheres pesquisadas sobre os aspectos positi-
vos do trabalho na Copermups
Fonte: dados de pesquisa.

Nas narrativas das mulheres entrevistadas é possível identificar a 
satisfação das mulheres em relação aos aspectos econômicos, sociais 
e espírito cooperativo, assim como um maior engajamento em prol da 
melhoria de comunidade que estão inseridas.

Para M1 seu ingresso na cooperativa só lhe trouxe vantagens, bene-
fícios que fizeram se tornar uma mulher autônoma e mais realizada 
economicamente. M2 destaca a importância das parcerias para a coo-
perativa, assim com a organização das cooperadas em prol do trabalho 
social e da melhoria da comunidade. Para M3 a cooperativa pode lhe 
dar uma independência financeira e proporcionar o conhecimento 
sobre as causas sociais nas quais o gênero feminino está se destacando 
na economia.
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capacitações e nova qualificação profissional em empregos anteriores 
como as oportunidades oferecidas pela cooperativa. No entanto, ainda 
é percebido a disparidade na relação de gênero, ao se observar as difi-
culdades impostas as mulheres, principalmente as de baixa renda, em 
relação a sua educação formal e profissional e remuneração (inferior 
a masculina). Na Copermups os serviços prestados ao mercado são 
comuns ao gênero feminino. Por isso, quando os serviços desta coo-
perativa são contratados, os contratantes entendem que são trabalhos 
domésticos, ainda pouco valorizado.

M1, M2 e M3 também falam sobre desafios e preconceitos que 
precisam enfrentar, como o do próprio cônjuge que não aceita que a 
mulher trabalhe fora do lar (M1); o próprio preconceito enfrentado 
na cooperativa entre as mulheres (M2) e “burocracia das leis” que é 
preconceituosa. Essas mulheres ao se organizarem em atividades eco-
nômicas e sociais, passam a vislumbrar novas formas de se posiciona-
rem na vida e no meio que vivem. Apesar de ainda ser necessário um 
maior investimento em sua formação, conhecimento e valorização do 
trabalho feminino.

7 MULHERES E ASPECTOS POSITIVOS E DESAFIOS 
DO TRABALHO NA COPERMUPS

Neste subtópico foram destacadas algumas falas das entrevistadas 
sobre a percepção destas em relação aos aspectos positivos e os desafios 
enfrentados do trabalho cooperado na Copermups. Estas falas estão 
expostas nos Quadros 3 e 4, a seguir.

Código da 
entrevistada Narrativas – aspectos positivos

M1

“O trabalho é excelente aqui, não me falta nada [...] ganho 
dinheiro e consigo pagar água, gás, luz. Só vejo coisas boas. Meu 
marido sempre fala que só porque estou trabalhando e ganhando 
bem, eu estou “chiando”, quero pisar nele [...].”

“O salário é bom, pra mim é suficiente. Mas sempre procuramos 
fazer trabalho voluntário, onde todo o dinheiro que entra é pra 
pagar alguma conta da cooperativa [...].”

M2

“Um ponto positivo, pode ser a ajuda que conseguimos dos 
padrinhos, associados ou da Visão mundial que nos ajuda a 
manter a cooperativa funcionando e realizando os projetos [...].”

“Com certeza as atividades sociais são mais importantes [...].”

M3

“[...]consigo me manter com o que ganho [...] apesar de não 
trabalhar integralmente.”

“O mais importante e conta muito é poder me sustentar e ajudar 
minha mãe com as despesas de casa.”

“Graças a Deus estamos nos tornando reconhecidas como 
mulheres [...].”

Quadro 3 – Narrativas das mulheres pesquisadas sobre os aspectos positi-
vos do trabalho na Copermups
Fonte: dados de pesquisa.

Nas narrativas das mulheres entrevistadas é possível identificar a 
satisfação das mulheres em relação aos aspectos econômicos, sociais 
e espírito cooperativo, assim como um maior engajamento em prol da 
melhoria de comunidade que estão inseridas.

Para M1 seu ingresso na cooperativa só lhe trouxe vantagens, bene-
fícios que fizeram se tornar uma mulher autônoma e mais realizada 
economicamente. M2 destaca a importância das parcerias para a coo-
perativa, assim com a organização das cooperadas em prol do trabalho 
social e da melhoria da comunidade. Para M3 a cooperativa pode lhe 
dar uma independência financeira e proporcionar o conhecimento 
sobre as causas sociais nas quais o gênero feminino está se destacando 
na economia.
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Código da 
entrevistada Narrativas – dificuldades/desafios

M1 “[...] O difícil é ter mais apoio do governo ou de associados, nem 
sempre a gente consegue pagar as contas da cooperativa.”

M2

“Os trabalhos que aparecem na cooperativa ajudam muito no 
nosso salário. É bom por isso, mas nem sempre aparece pra 
todas.”

“[...] os trabalhos sociais são importantes, ajuda a comunidade, 
em especial as crianças. Mas todo mundo precisa de dinheiro né 
verdade?”

M3

“O trabalho como é feito pra todas são inconstantes [...].”

“[...] Gosto do trabalho social, mas o financeiro ajuda a manter 
a cooperativa e a nós mesmas.”

“[...]o trabalho é muito cansativo, muitas vezes entro de manhã 
quando tem eventos, os contratos de fazer refeição, e só saio à 
noite.”

Quadro 4 – Narrativas das mulheres pesquisadas sobre as dificuldades e os 
desafios do trabalho na Copermups
Fonte: dados de pesquisa.

M1 aponta como uma dificuldade enfrentada pelas cooperadas na 
Copermups é o apoio governamental, são as políticas públicas voltadas 
para o cooperativismo. M2 preocupa-se com o futuro da cooperativa e 
considera que as parcerias são vantagens provisórias. Para ela, muitas 
cooperadas não têm iniciativa de obter outros cursos profissionalizan-
tes que as ajudem a desenvolver melhor as atividades na cooperativa. 
M3 aponta como desafio as possibilidades de trabalho para todas de 
modo que atendam às suas necessidades e do cansaço do trabalho no 
período dos eventos.

8 COOPERAÇÃO ENTRE AS MULHERES

Constatou-se por meio da pesquisa que as mulheres entrevistadas pos-
suem o espírito de cooperação e atributos solidários, principalmente 

quando se refere ao desenvolvimento da comunidade na qual estão 
inseridas. As entrevistadas reconhecem a cooperativa pesquisada como 
um empreendimento social que possibilita as suas cooperadas opor-
tunidades econômicas e sociais para a realização destas.

Para pesquisas futuras sugere-se a realização de estudos que per-
mitam incluir as organizações parceiras da Copermups, governo nas 
diversas esferas e comunidade no entorno desta cooperativa, visando 
um aprofundamento desta pesquisa. 
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