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RESUMO 
 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar as práticas de educação ambiental 

desenvolvidas pelos técnicos da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), 

associadas à agricultura familiar agroecológica no Território de Irecê, Bahia, e a sua potencial 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. Discute as consequências e transformações 

advindas do modelo de desenvolvimento agroindustrial “modernizante”, implantado no Brasil 

a partir da década de 1960, seus reflexos na agricultura familiar e as alternativas para 

enfrentar os problemas socioeconômicos e ambientais decorrentes desse modo de produção. O 

presente trabalho parte da compreensão de que a agroecologia e a educação ambiental são 

campos de estudo propícios às abordagens das práticas de educação não formal exercidas 

pelos educadores extensionistas, especialmente os técnicos da EBDA. Tais práticas são 

identificadas como instrumentos de construção de um modelo de agricultura sustentável. A 

pesquisa, realizada no ano de 2013, adota o método do estudo de caso do tipo exploratório, 

seguindo uma abordagem predominantemente qualitativa. Dentre os instrumentos de coleta de 

dados utilizados, destacam-se as entrevistas, às quais se acrescem a observação simples, o 

registro fotográfico e as conversas informais. Foram entrevistadas, em 11 municípios, 20 

famílias de agricultores familiares que desenvolvem atividades de agricultura de base 

agroecológica, seis famílias de agricultores familiares que praticam agricultura do sistema 

convencional e três técnicos da EBDA. Utilizou-se a análise de conteúdo temática como 

recurso para a leitura e interpretação dos dados encontrados. Os resultados da pesquisa 

revelam que, embora as práticas de educação ambiental desenvolvidas pela ação extensionista 

no Território de Irecê ainda estejam em um estágio incipiente, essas ações foram importantes 

para a mudança do modelo convencional para um sistema de produção sustentável, por parte 

de agricultores da região. O trabalho demonstrou que há experiências bem sucedidas de 

agricultura de base agroecológica no Território, que os próprios agricultores associam à saúde 

das pessoas e ao bem-estar do planeta. Essas experiências funcionam como propagadoras de 

um modelo de produção sustentável, servindo de estímulo à adesão de outros agricultores, 

num esforço conjunto para produzir e consumir alimentos saudáveis. Além disso, as práticas 

de educação ambiental desenvolvidas no contexto da agricultura familiar agroecológica 

impulsionam os debates sobre o desenvolvimento sustentável, contribuindo, dessa maneira, 

para a formação de uma consciência crítica cidadã.   

 

Palavras-chave: práticas de educação ambiental; agroecologia; agricultura familiar;                                

extensão rural/ educação não formal; desenvolvimento sustentável. 
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ABSTRACT 

This work aimed to analyze the practices of Environmental Education in the context of 

agroecological family farming developed by the technicians of EBDA (State of Bahia’s 

Institution for Agricultural Development) in the territory of Irecê, Bahia, and their potential 

contribution to sustainable development. It discusses the consequences and changes brought 

about by the "modernizing" model of agroindustrial development, installed in Brazil in the 

1960s, its reflexes on family farming and the alternatives to face the environmental and 

socioeconomic problems resulting from this production system. The study adopts the premise 

that Agroecology and Environmental Education are fields of study suitable for the rural 

extension practices of non-formal education developed by EBDA technicians. These practices 

are recognized as tools in the construction of a model of sustainable agriculture. The research, 

developed along the year of 2013, is an exploratory case study and adopts an approach that is 

predominantly qualitative. Among the instruments used for data collection are interviews, 

aided by simple observation, photographic register and informal conversations. Twenty 

families that practice farming within the agroecological system, six families that practice 

farming within the conventional system and three technicians from EBDA were interviewed, 

in eleven cities overall. Content and thematic analysis were used for reading and 

interpretation of the collected data. The results reveal that although the Environmental 

Education initiatives developed by rural extension practitioners in the territory of Irecê are 

still in an incipient stage, they were important to the change realized by regional farmers from 

the conventional farming system to a sustainable one. The work demonstrates that there are 

successful experiences of agroecological farming in the territory, which the farmers 

themselves associate with people's health and the well-being of the planet. It is concluded that 

these experiences help disseminate a sustainable production model and serve as an incentive 

to the adherence of other farmers, in a combined effort to produce and consume healthy food. 

Beyond that, the  Environmental Education initiatives developed with the practitioners of 

agroecological family farming fuel the debates about sustainable development, contributing to 

the formation of a global critical consciousness. 

Key-words: environmental education practices; agroecology; family farming; 

rural extension/ non-formal education; sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Agroecologia, agricultura familiar e práticas de educação ambiental em processos 

formais e não formais – extensão rural – são os temas sobre os quais o presente estudo se 

volta, com vistas a analisar as ações educativas dessa modalidade desenvolvidas na 

agricultura familiar agroecológica, no Território de Irecê, Bahia. O trabalho busca, sobretudo, 

identificar potenciais contribuições dos processos de educação não formal para o 

desenvolvimento sustentável, com a intenção de traçar um panorama da situação da 

agricultura familiar de base agroecológica e fornecer subsídios para o planejamento e 

implementação de novos projetos nessa linha de trabalho.  

Trata-se de uma dissertação de mestrado da área de Educação e Contemporaneidade, 

na linha de Pesquisa 3, inserida no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental, 

Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios (GEPET) do Programa de Pós-Graduação 

em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).  

Propõe-se apresentar aqui resultados que possam trazer alguma contribuição aos 

estudos acadêmicos e que sirvam, sobretudo, para melhorar as ações extensionistas, levantar 

discussão, trazer subsídios e apontar caminhos no sentido de se repensar as práticas de 

educação ambiental na agricultura de base agroecológica. É importante que este trabalho 

analise a situação da educação não formal relacionada à agroecologia ou, ao menos, 

reapresente, sob novos ângulos, questões já estudadas nessa área. Tem-se a consciência das 

dificuldades de se produzir academicamente um “trabalho original”, considerando-se que a 

palavra “original”, por si só, é um complicador, uma vez que o termo levantaria uma 

discussão acerca da existência de uma origem, de um dizer primeiro, como se fosse possível 

alcançar a essência metafísica dos dados da realidade. Mesmo assim, acredita-se na 

possibilidade de contribuir com novos olhares sobre o objeto de estudo escolhido, uma vez 

que todo leitor (pesquisador) imprime ao texto lido (trabalho) a sua marca. Por outro lado, 

sempre seriam possíveis inúmeros percursos e escolhas diferentes, com resultados mais ou 

menos aproximados daqueles aqui encontrados.  
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Um estudo sobre educação ambiental e agroecologia na agricultura familiar como este 

que ora se apresenta mostra-se atual, pertinente e relevante, em face da emergência, nas 

últimas décadas, de discussões mundiais, em todos os setores da sociedade, das questões 

relacionadas aos cuidados com o meio ambiente, em função da conservação da vida 

sustentável das diversas espécies no planeta. Nessa direção, o trabalho justifica-se pela 

importância de ampliar as pesquisas sobre produção sustentável amparada no paradigma 

endógeno, que usa os bens naturais renováveis localmente acessíveis, o conhecimento 

científico e os saberes da tradição, respeitando as culturas e a participação das populações 

locais. Assim, na oportunidade, o objeto de estudo em foco compreende as práticas de 

educação ambiental, sob o prisma da sustentabilidade. Sua origem relaciona-se ao interesse 

em conhecer, com mais profundidade, tais práticas, com vistas a contribuir para o estudo 

sobre a temática da educação ambiental na agricultura familiar agroecológica.  

A agroecologia é uma área de estudos de caráter multidisciplinar, baseada em 

princípios como a diversidade, a solidariedade, a cooperação, o respeito à natureza e a 

participação, que permite refletir sobre a sustentabilidade dos atuais sistemas de produção, 

industrialização e comercialização praticados pelos agricultores familiares, com a 

possibilidade de uma maior distribuição de renda e poder entre os atores envolvidos, 

(MUSSOI; PINHEIRO, 2002, p.42-47). Assim, a chamada “agricultura familiar”, 

caracterizada pelo trabalho familiar e pela autogestão da sua produção, que é bastante 

diversificada, ajusta-se de forma harmônica à proposta da agroecologia, da educação 

ambiental e, consequentemente, ao modelo de sustentabilidade, temáticas que sustentam o 

referido trabalho. Nessa linha de pensamento, é consenso afirmar que a agroecologia promove 

e estimula o desenvolvimento de metodologias que permitem valorizar a produção do 

conhecimento tradicional das famílias de agricultores e agricultoras.  

A experiência acumulada pela tradição fortalece as populações para um movimento de 

articulação, de modo a estabelecer um diálogo com os saberes científicos, representados pelas 

diversas instituições. A temática educação ambiental - agroecologia - sustentabilidade assume 

grande importância nos processos educacionais (formais e não formais) das populações rurais 

e urbanas, que carecem de informações sobre os processos produtivos e toda a dinâmica 

social, econômica, ambiental e cultural que envolve essa forma de produção. A agroecologia, 
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assim, contribui para que se desenvolvam posturas mais críticas sobre “o estar no mundo” da 

produção e consumo e as populações exerçam a sua cidadania, construindo e fortalecendo 

valores éticos e estéticos da visão de realidade. 

  Nesse contexto, o desenvolvimento que ocorre a partir dos conhecimentos das 

culturas tradicionais locais, no campo ou mesmo na área urbana, combinando os saberes 

enraizados na antiguidade com os novos saberes interdisciplinares, torna-se alternativa 

importante para conciliar tecnologia e sustentabilidade, avanço socioeconômico e 

conservação do ambiente, enfim, o desenvolvimento sustentável. Assim, este estudo, que 

exigiu fundamentação teórica e investigação de questões in loco, no Território de Irecê, no 

ano de 2013, também poderá contribuir na busca por alternativas para que as atividades 

econômicas, a postura ética cidadã e o desenvolvimento social, cultural e ambiental, 

caminhem na mesma direção do uso racional e consciente dos bens naturais. Tudo isso poderá 

apontar algumas respostas e ações para melhorar a produção agrícola e pecuária da agricultura 

familiar sustentável na região pesquisada.   

Inicialmente, no processo de busca pelo conhecimento por trabalhos relacionados com 

a área de desenvolvimento rural sustentável e produzidos pelos programas de Pós-Graduação 

nas diversas universidades brasileiras, procedeu-se uma investigação junto aos acervos das 

bibliotecas públicas, principalmente ao banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tomando como referência o período 

de 2001 até 2012. Foram utilizadas as palavras de busca “educação ambiental”, 

“agroecologia” e “agricultura familiar”, tendo sido encontradas 17 dissertações e sete teses, 

conforme demonstrado no Apêndice A (p.177-180). 

 Observa-se, nessa amostra, que os estudos realizados relacionando as temáticas da 

educação ambiental, agroecologia e agricultura familiar, em sua maioria, ocorrem na região 

Sudeste do país, representando 58,33%; em seguida vem a região Sul, com um percentual de 

28,83%; depois a região Nordeste, com 16,66%; por último, a região Centro-Oeste, com 

4,16% das produções acadêmicas.  

 As referidas pesquisas encontradas no banco de dados da CAPES discutem as 

temáticas da educação ambiental, agroecologia, agricultura familiar e desenvolvimento 

sustentável. A maioria dos trabalhos pesquisados aborda as categorias inter-relacionadas com 
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a necessidade e a emergência de se discutir possibilidades de soluções para os problemas 

socioambientais gerados a partir da implantação do modelo agroindustrial, desde a década de 

1960. Em geral, os pesquisadores apresentam o histórico da educação ambiental e as suas 

diversas concepções, fazendo a opção de trabalhar na perspectiva de uma educação ambiental 

crítica, política e dialógica, sem perder de vista a busca pelo saber construído, que se dá no 

envolvimento dos trabalhos desenvolvidos entre os diversos atores, nas comunidades rurais e 

ainda nas periferias das grandes cidades, em comunidades populares.  Essa vertente requer um 

processo educacional que facilita a formação de valores, habilidades e atitudes, podendo 

resultar na construção de mecanismos para um desenvolvimento sustentável. 

 Os trabalhos elencados discutem a agroecologia como uma ciência em construção, em 

que projetos de agricultura que seguem os princípios agroecológicos podem vir a se constituir 

numa proposta metodológica, capaz de minimizar os problemas socioambientais advindos da 

agricultura convencional ou por ela agravados. Os trabalhos, em geral, apresentam os 

conceitos e princípios, bem como as diversas correntes alternativas de agricultura. Também 

são referenciadas dificuldades encontradas pelos agricultores familiares e assentados da 

reforma agrária durante o processo de transição agroecológica, bem como a importância do 

segmento da agricultura familiar na produção de alimentos, de modo a garantir a segurança e 

a soberania alimentar do país. Essa dinâmica apontada nas pesquisas indica a necessidade de 

apoio das instituições públicas de educação, pesquisa agropecuária, extensão rural e, ainda, a 

implementação de políticas públicas de crédito rural e comercialização que possam dar 

suporte à agricultura familiar agroecológica. Os trabalhos discutem também como o processo 

de construção do conhecimento gerado pela agroecologia, junto à agricultura familiar, vem 

contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável.  

 Dentre os trabalhos referenciados no banco de dados da CAPES, o que parece mais 

próximo da presente dissertação é o da pesquisadora Flavia Lorena de Souza Araújo, do 

PPGEduC - UNEB (2012), que, do ponto de vista espacial, também pesquisa o Território de 

Irecê. Sua temática está debruçada sobre a questão da agricultura familiar agroecológica, na 

perspectiva da juventude do campo, para observar a influência da educação escolar e não 

escolar na construção dos projetos de vida dos jovens agricultores familiares agroecológicos. 
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 Enfim, a maioria das pesquisas analisadas aponta a educação ambiental e a 

agroecologia como pilares de sustentação para o desenvolvimento de uma agricultura familiar 

por assentados, quilombolas, ribeirinhos, indígenas e outros. A atividade caracteriza-se pelo 

uso de práticas baseadas em processos biológicos, empregando os saberes e os bens naturais 

locais de modo a causar menos impacto ao meio ambiente. Os resultados de, pelo menos, 

quatro trabalhos analisados apontam a educação ambiental e a agroecologia como estratégias 

ambientais, culturais e econômicas para a manutenção e o fortalecimento da agricultura 

familiar e que essa dinâmica acaba influenciando os hábitos de consumo, tanto da população 

rural como da urbana, em busca de alimentos saudáveis, livres de resíduos químicos, 

preocupados com o futuro e pela construção de uma sociedade sustentável.  

 A presente dissertação de mestrado segue essa linha de trabalho das práticas da 

educação ambiental na agricultura familiar de base agroecológica, na vertente da educação 

não formal, pela ação dos projetos de extensão rural. A pesquisa foi motivada a partir das 

experiências vivenciadas no ambiente de trabalho na EBDA, em projetos de desenvolvimento 

sustentável que valorizam metodologias participativas na formação de agricultores familiares, 

inclusive na linha da agroecologia. Tais experiências foram compartilhadas com educadores 

extensionistas comprometidos com os princípios da Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (PNATER), embasada em novos enfoques metodológicos participativos da 

agroecologia.   

 Para estudar práticas de educação ambiental desenvolvidas na agricultura familiar 

agroecológica, que contribuem para a sustentabilidade na contemporaneidade, recorreu-se aos 

pressupostos teóricos de pesquisadores da área, como José Lutzenberger, Miguel Altieri, 

Francisco Roberto Caporal, Stephen Gliessman, Paulo Freire, Marcos Sorrentino, Marcos 

Reigota, Paulo Lima, Carlos Loureiro, Philippe Pomier Layrargues, Maria da Glória Gohn, 

Edgar Morin, Capra Fritjot, Anthony Giddens, Moacir Gadotti, Maria Nazareth Baudel 

Wanderley, Jean Bruno, Carlos Guanziroli, Francisco Graziano Neto, Thedore Schultz, José 

Eli da Veiga, dentre outros.  

O texto da presente dissertação está organizado em seis capítulos, incluída a 

“Introdução”. O segundo capítulo, “Agroecologia e Educação Ambiental no Território de 

Irecê”, inicia-se com o subitem “Um Olhar sobre Irecê: Caracterização do Estudo”, que traz a 
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contextualização da pesquisa, apresentando informações gerais sobre o local, no caso, o 

Território de Irecê. São enfocados elementos da problemática, com a pergunta instigadora do 

estudo, os objetivos e os antecedentes do trabalho.  

O terceiro capítulo, “Entre a Práxis e a Utopia: Fundamentação Teórica”, divide-se em 

três partes. A primeira parte – “Agricultura Familiar: Definições e Caracterização” –, que se 

subdivide em duas, apresenta considerações gerais sobre a agricultura familiar, inclusive com 

definições a partir de diferentes concepções; caracteriza, ainda, a agricultura familiar, 

apresentando aspectos gerais sobre a questão. No item intitulado “Reflexos das Políticas 

Sociais e Econômicas na Agricultura Familiar”, são discutidas as políticas sociais e 

econômicas e os seus reflexos para o setor rural e para a agricultura familiar. A segunda parte 

do mesmo capítulo, “Educação Ambiental: Extensão Rural/ Educação Não Formal”, contem 

dois subitens. No primeiro, estuda-se a educação ambiental, trazendo um panorama histórico 

do “movimento das questões ambientais”, a partir das conferências mundiais no Brasil e na 

Bahia. Posteriormente, apresentam-se concepções e correntes diversas do pensamento sobre a 

educação ambiental e suas práticas na linha da sustentabilidade. No segundo subitem, discute-

se a extensão rural – compreendida como educação não formal – apresentando uma 

contextualização histórica desde o seu início, no Brasil, até a atualidade. Apresenta-se uma 

espécie de panorama da história da extensão rural, enfatizando aspectos que a relacionam ao 

desenvolvimento sustentável. A última parte do capítulo 3 debruça-se sobre o estudo da 

agroecologia, traçando um histórico da questão, bem como as diferentes correntes das 

agriculturas sustentáveis, além de ilustrar diversos conceitos fundamentais, que se relacionam 

com práticas de educação sustentadas na transdisciplinaridade. 

 O capítulo 4 subdivide-se em três itens e versa sobre questões de ordem metodológica. 

Inicialmente, apresentam-se considerações gerais acerca do trabalho de pesquisa, 

especialmente as de caráter qualitativo. A seguir, procede-se o delineamento dos operadores 

metodológicos, tecendo-se considerações sobre o “estudo de caso”, método empregado neste 

trabalho. Posteriormente, descrevem-se os sujeitos participantes da pesquisa, apresentam-se 

critérios para a sua seleção e elencam-se os locais onde se inserem os sujeitos pesquisados. 

Por fim, são descritos os instrumentos e procedimentos da coleta e análise de dados, 

objetivando mostrar as etapas e caminhos metodológicos adotados.   
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  No quinto capítulo, dedicado à apresentação dos resultados da pesquisa de campo, 

relata-se o que foi encontrado. Algumas falas dos entrevistados são transcritas, outras são 

comentadas, visando à leitura, análise e interpretação dos dados. O capítulo está organizado 

em quatro subitens. Inicialmente, faz-se uma apresentação da amostra dos agricultores (as) de 

base agroecológica e convencionais, participantes da pesquisa, traçando um perfil, com a 

caracterização das suas propriedades rurais, a situação de aquisição e uso da terra e da 

propriedade e a produção agrícola e pecuária. Em seguida, são tratados aspectos da 

comercialização da produção, sendo identificadas as fontes de renda dos agricultores e, por 

fim, é apresentada a situação sobre as formas de organização comunitária em associações, 

cooperativas, sindicatos e outros, abordada a participação dos dois grupos de agricultores. A 

partir das entrevistas com todos os sujeitos da pesquisa, agricultores agroecológicos, 

convencionais e técnicos da EBDA, são trazidas considerações sobre formação, experiências e 

práticas ambientais agroecológicas, concepções dos sujeitos da pesquisa e, por último, 

apresentadas problematizações e também apontadas perspectivas para a agricultura familiar 

de base agroecológica, considerando-se a ação das práticas de educação ambiental não formal. 

No sexto e último capítulo – “Conclusão” –, dedicado às considerações finais, são 

retomados os diversos aspectos da temática estudada. Procurou-se, a partir da formulação do 

problema que motivou a pesquisa e dos objetivos a que se propôs o trabalho, tecer o discurso 

desta dissertação com vistas à interligação das questões. Considerou-se a base teórica que 

sustentou o estudo, buscando estabelecer nexos entre as teorias e aquilo que foi encontrado in 

loco e que são aqui materializados como resultados encontrados. Constatou-se que são 

significativas as contribuições da ação extensionista, pelas práticas de educação não formal, 

para o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar agroecológica no Território de 

Irecê. Por fim, reiterou-se a ideia de que são necessários novos projetos na linha de trabalho 

da pesquisa, pela complexidade e relevância da temática, bem como pela atualidade das 

questões discutidas. Assim, este estudo, modestamente, apresenta-se como contribuição para 

novos olhares, numa área em que ainda permanecem tantas questões e problemáticas que 

instigam novas investigações, sob outras perspectivas.  
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2 AGROECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO 

DE IRECÊ 

 

 

2.1  UM OLHAR SOBRE IRECÊ: CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

 

O Território de Irecê, onde foi realizado o presente estudo, é localizado no semiárido 

baiano, no Centro-Norte da Bahia. Faz limite a oeste com o Território do Velho Chico, ao sul 

com o da Chapada Diamantina e a leste com o Piemonte.  Abrange uma área de 27.490,80 

Km² e é composto por 20 municípios: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, 

Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da 

Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, 

Uibaí e Xique-Xique, conforme demonstrado na Figura 1 (p.27).  Para chegar até Irecê, que é 

a maior cidade de convergência e importância econômica social, tomam-se como referência as 

principais vias de acesso: rodovias BA 052 (Estrada do Feijão), BA 131, BA160 e BA 432.  

A população total do Território é de 403.070 habitantes, sendo que a população 

urbana, com 247.300 habitantes, representa 61,39%, enquanto a rural conta com 155.392 

habitantes, o que corresponde a 38,55% do total. O território possui 41.011 agricultores 

familiares, 1.532 famílias assentadas e 26 comunidades quilombolas. Seu índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) médio é 0,61 (IBGE, 2007). O Índice de Desenvolvimento 

Sustentável (IDS)
1
 é 0,38%. A dimensão político-institucional é 0,470; a dimensão cultural, 

                                                           
1
 O IDS considera a multidimensionalidade do desenvolvimento e prevê a aferição de informações 

sobre as dimensões político-institucional, cultural, social, econômica, ambiental e demográfica. Cada 

dimensão é reconhecida como um subíndice. Cada subíndice é composto por variáveis que foram 

selecionadas de acordo com as características e importância para se aferir cada dimensão. O valor do 

IDS representa a situação geral de todo o sistema (territórios rurais), de tal forma que, ao se aproximar 

de 1 (um), tem-se um melhor desempenho. (SGE/SDT 4/2013). 
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0,450; a dimensão social, 0,420; a dimensão econômica, 0,440; a dimensão ambiental, 0,200 e 

a dimensão demográfica, 0,520. (SGE/SDT 4/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 - Mapa do Território de Irecê-BA, 2013 

 

O Território faz parte do bioma Caatinga e ocupa a zona fisiográfica da Chapada 

Diamantina Setentrional, caracterizada por duas feições morfológicas distintas: os chapadões 

metassedimentares do grupo Chapada Diamantina e o platô calcário do grupo Bambuí. O 

estudo intitulado “Diagnóstico da Qualidade Ambiental do Rio São Francisco”, realizado pelo 

IBGE (1994), indica oito unidades geoambientais para a região de Irecê, que são: a Chapada 

de Irecê, as Baixadas dos Rios Verde e Jacaré, a Depressão de Morpará, a Serra do Assuruá, 

os Planaltos da Diamantina e de Morro do Chapéu, as Serras da Estiva e da Bolacha, os 

Campos de Dunas e as Planícies do São Francisco. Essas Unidades são a referência espacial 

da diversidade regional e se constituem no cenário onde a ocupação antrópica se desenvolveu 
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de acordo às características e potencialidades de cada sistema natural, influenciando na forma 

e na intensidade da apropriação dos recursos ambientais. (CAR, 2004). 

 O período das chuvas na região, segundo estudos da Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), ocorre no verão, concentrando-se nos meses de 

novembro, dezembro, até fevereiro, sendo que a média pluviométrica varia em torno de 500 a 

700 mm/ ano, apresentando uma má distribuição das precipitações das águas. Registre-se que 

já houve episódios de chuvas com variação em torno de 200 até 1.000 mm/ ano. Os solos do 

Território caracterizam-se como: Latossolos, Neossolos, Planossolos, Vertissolos, Luvissolos, 

predominando os Cambissolos. Quanto à vegetação, na maioria dos municípios prevalece a 

Caatinga Aberta Arbórea, sem palmeiras. Em menor quantidade, aparecem também áreas de 

Contato Cerrado Floresta Estacional. (SEI, 2011). 

O chamado “Território de Irecê” está assim nomeado e estruturado desde 2003 e faz 

parte da política do Governo Federal que visa a articular estratégias e ações de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS), através do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). Essa política 

foi idealizada com o objetivo de articular, promover e apoiar iniciativas da sociedade civil e 

dos poderes públicos, capazes de viabilizar o desenvolvimento sustentável dos territórios 

rurais, como forma de reduzir as desigualdades regionais e sociais, numa perspectiva de 

melhoria das condições de vida da população. Em 2008, o Território foi considerado como 

Território da Cidadania
2
. (MDA/SDT, 2008). A estrutura fundiária da região retrata uma 

realidade já bastante conhecida pela sociedade e pelos poderes públicos, demonstrando 

concentração de terras em poder dos médios e grandes proprietários. Segundo dados 

                                                           
2
 O Programa Território da Cidadania, criado em 2008 pelo Governo Federal, conta com a participação 

de 22 ministérios, tendo como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania, por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável 

para o enfrentamento da pobreza e da exclusão social, a degradação ambiental e as desigualdades 

regionais, sociais e econômicas que atingem o meio rural brasileiro. A Bahia contabiliza nove 

Territórios da Cidadania. (    portal mda gov br/portal/sdt/ . Acesso em: 22 maio 2013). 
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publicados pelo IBGE (2006), o Território possui 44.770 estabelecimentos rurais. Desses, 

2.476 pertencem aos médios e grandes agricultores e representam 5% das propriedades, 

ocupando 47% da área total, enquanto os agricultores familiares detêm 95% dos 

estabelecimentos e ocupam 53% da área. Assim, observa-se uma distribuição de terras de 

forma muito desigual, situação que acaba gerando vários conflitos, além do grave 

desequilíbrio econômico, social e ambiental.  

Nas localidades que compreendem o Território de Irecê, predominam as pequenas 

propriedades, onde é desenvolvida a agricultura familiar. A maioria dos estabelecimentos 

(66,3%) ocupa uma área de, no máximo, 10 ha; 91% dos estabelecimentos têm área menor 

que 50 ha, sendo que estes, juntos, detêm apenas 31% das terras do Território. Apesar de 

desenvolvidas em áreas pequenas, as atividades agropecuárias são responsáveis por 87% do 

pessoal ocupado (IBGE, 2000). Assim, percebe-se que a agricultura familiar representa uma 

força econômica, social e ambiental para o desenvolvimento do Território de Irecê. 

A região de Irecê é marcada por uma tradição agrícola, razão pela qual atraiu muitas 

famílias de outros estados do Nordeste, principalmente os paraibanos, cearenses, sergipanos e 

pernambucanos, na década de 1970. As famílias se deslocavam para efetuar a colheita das 

super safras agrícolas, obtidas em decorrência da política governamental, que estimulava o 

acesso ao crédito rural agropecuário e também a aquisição de máquinas e tratores. Até meados 

de 1990, a região era considerada como grande produtora de grãos, com o conhecido 

consórcio de três culturas: feijão, milho e mamona, os dois primeiros considerados produtos 

tão importantes na dieta da maioria da população brasileira. Entretanto, esse cenário foi 

mudando, seja pela adversidade climática, com a diminuição e distribuição irregular das 

chuvas, ou, ainda, pelo escasseamento dos financiamentos do crédito rural para a agricultura 

familiar, levando a uma redução na produção e na produtividade das culturas, em função das 

constantes perdas de safras. Apesar disso, os agricultores em situação econômica mais 

favorável na região recorrem à alternativa da irrigação possibilitada pela abertura de poços, 

que captam água subterrânea. A partir do uso de tais alternativas, essa realidade também foi se 

modificando, o que proporcionou a diversificação das atividades agrícolas, com o cultivo de 

olerícolas, principalmente cenoura e beterraba, além da fruticultura como, por exemplo, a 

plantação da pinha. Ainda como estratégia de diversificação, a produção pecuária também 
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ocupa um papel importante para a agricultura familiar, com a criação extensiva de bovinos, 

pequenos animais (ovinos e caprinos), suinocultura, apicultura para a produção de mel e a 

meliponicultura (abelhas nativas). 

Pode-se afirmar que a irrigação contribuiu para a abertura de novas oportunidades de 

experimentação com outras atividades agropecuárias, impulsionando, assim, o 

desenvolvimento econômico, como um todo, da região. No entanto, observam-se problemas 

de desequilíbrio ambiental causados pelo aumento de áreas desmatadas, o que leva à redução 

da biodiversidade e à perda da fertilidade dos solos. A intensificação das atividades de 

agropecuária – que utilizam tecnologias inadequadas para o bioma Caatinga, pelo manejo do 

solo com o uso de máquinas pesadas – favorece a compactação dos solos. Tal problema é 

agravado com outras práticas de cultivo que propiciam a erosão: o uso abusivo de agrotóxicos 

e adubos químicos e a perfuração de poços de forma indiscriminada e clandestina. Tudo isso é 

consequência de ações desordenadas e da pouca preocupação com o manejo racional dos bens 

naturais, o que gera uma lastimável realidade, com danos irreparáveis ao meio ambiente. A 

situação é mais problemática em grandes áreas com sistema de produção irrigada, pelo uso 

intensivo de agrotóxicos e adubos químicos, que contaminam os recursos hídricos e levam à 

chamada “degradação biológica” (COUTINHO, 2000)  Com relação à utilização irracional 

dos agrotóxicos e adubos sintéticos da produção convencional, as pesquisas constatam que 

aumenta o risco de contaminação dos alimentos, das pessoas e do ambiente, de um modo 

geral. Nesse sentido, os dados do IBGE (2010) reforçam que a utilização constante de 

máquinas, implementos agrícolas e agroquímicos provoca modificações no solo, nas suas 

características físicas, químicas e biológicas, interferindo na ação dos micro-organismos que 

poderiam agir de forma benéfica às condições dos solos.  

Todo esse cenário contribui para o surgimento acentuado de áreas desertificadas. Em 

visitas realizadas a alguns municípios do Território, agricultores familiares relataram a 

ocorrência de áreas “bastante degradadas”, com “características de deserto”  Segundo a 

Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (CCD), assinada em 1994 e 

validada no Brasil em 1997, a desertificação “é a degradação das terras nas zonas áridas, 

semiáridas e subsumidas secas, resultantes de vários fatores, incluindo variabilidades e 

mudanças climáticas e as atividades humanas”  Por sua vez, a degradação da terra significa a 
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perda ou redução da produtividade econômica ou biológica, causadas por: erosão do solo, 

deterioração das propriedades do solo e perda da vegetação natural. Significa, dessa maneira, 

a destruição da base de recursos naturais, como resultado da ação do homem sobre o meio 

ambiente, e de fenômenos naturais, como a variabilidade climática (BRASIL.MMA, 2004). 

O Território de Irecê e mais três regiões do Estado da Bahia estão incluídos no Plano 

de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE - BA), 

com a participação de alguns municípios classificados como Áreas Suscetíveis à 

Desertificação (ASD) pelo Programa Nacional de Ação e Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN - Brasil), a saber: América Dourada, Cafarnaum, 

Canarana, Central, Barra do Mendes, Barro Alto, Ibititá, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, Irecê, 

João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí. O Programa é 

coordenado pelo antigo Instituto de Gestão das Águas (INGÁ), hoje Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), entidade governamental ligada à Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia (SEMA), e tem a incumbência de coordenar e elaborar o PAE - 

BA. Ressalte-se que houve algumas interrupções, sendo que o processo foi retomado com o 

Decreto Estadual nº. 11.573/09 e ainda se encontra em andamento. Algumas atividades estão 

sendo realizadas com a colaboração da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

dentre as quais, um mapeamento detalhado das condições de degradação ambiental e dos 

processos de desertificação em 52 municípios inseridos em ASD, através do levantamento das 

condições do solo, vegetação, fauna, flora, hidrologia e contexto socioeconômico. Também 

foram realizadas pelo INGÁ, em 2010, oficinas temáticas em quatro polos regionais, com o 

objetivo de discutir a questão da desertificação, envolvendo instituições da sociedade civil 

local, com vistas a elaborar possíveis diretrizes e ações para compor o PAE - BA.  

 Em relação à construção do diagnóstico socioambiental preliminar, no que diz respeito 

aos vetores antrópicos causadores da desertificação, as principais constatações observadas nas 

visitas às regiões do Território, pelas equipes do INGÁ, segundo documentos constantes na 

EBDA, em Irecê, são as seguintes: prática da monocultura de feijão de forma extensiva; 

supressão de vegetação nativa em larga escala para exploração mineral e agrícola; cultivos e 

desmatamentos em Áreas de Preservação Permanente (APP), como topos de morros, encostas, 

olhos d’água e matas ciliares; extrativismo vegetal – exploração de madeira para carvoarias, 
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construção de cercas e casas; uso inadequado da irrigação; uso de fogo (queimadas) de forma 

inadequada, como prática de manejo do solo; uso indiscriminado de herbicidas e inseticidas; 

falta de treinamento e acompanhamento dos produtores rurais no manejo do solo; 

compactação do solo; ausência de mata ciliar em extensas áreas; processos erosivos 

acentuados em solos agricultáveis; assoreamento de rios e de algumas nascentes; migrações 

sazonais e êxodo rural, sobretudo da população masculina e da população jovem; 

empobrecimento de famílias e desagregação familiar; perda de solo e/ ou diminuição da sua 

capacidade produtiva; rebaixamento do nível d’água de poços pelo uso excessivo dos recursos 

hídricos na região; endividamento de produtores rurais devido à implementação de políticas 

de financiamento agrícola, nas quais as instituições financiadoras, via de regra, não 

acompanharam a aplicação dos recursos e/ ou impuseram pacotes tecnológicos estranhos aos 

produtores locais; áreas de plantio abandonadas, onde o solo se encontra fraco e a vegetação 

não consegue se regenerar (INGÁ, 2009). 

Diante desse cenário, percebe-se uma urgência em refletir sobre o modelo de produção 

atual e as suas consequências indesejáveis, que afetam, não só a população rural, como a 

urbana, e, ainda, os bens naturais. De que forma isso pode ser feito? A que setores tais 

reflexões interessam? Desse modo, faz-se necessária uma revisão dos postulados teóricos que 

sustentam as políticas públicas e as diretrizes educacionais, de modo a seguir os princípios da 

sustentabilidade, numa perspectiva de traçar estratégias e ações articuladas pelo Território, 

para apoiar as iniciativas dos diversos estilos de agriculturas sustentáveis e de uma 

consciência ambiental crítica, nos espaços formais e não formais de educação. Toda essa 

dinâmica deve ser capaz de desencadear um processo de reflexão nas pessoas sobre a 

importância, a necessidade e o desejo de buscar um modelo de desenvolvimento que cause 

menos impactos negativos à região.  Para tanto, exigem-se ações educativas articuladas entre 

extensionistas, pesquisadores, agricultores, sociedade civil, movimentos sociais e instituições 

governamentais e não governamentais, objetivando a construção de processos de 

conscientização, para uma mudança de comportamento da população, tanto dos produtores 

como dos consumidores, para formar valores, habilidades e capacidades em busca de um novo 

modelo de desenvolvimento, que incorpore os princípios da sustentabilidade ambiental. 
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Reitere-se o que a expressão “sustentabilidade ambiental” compreende as dimensões sociais, 

políticas, culturais, éticas e econômicas. 

Nessa perspectiva de transformação do modelo de desenvolvimento rural e da 

agricultura, a agroecologia é entendida, nos termos preconizados por seu fundador, Miguel 

Altieri (2012), como: 

 

                                           [...] uma ciência, um conjunto de conceitos, que disponibiliza os princípios 

ecológicos básicos sobre como estudar, projetar e manejar agroecossistemas 

que sejam produtivos e ao mesmo tempo conservem os recursos naturais, 

assim como sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e 

economicamente viáveis (ALTIERI, 2012, p.130). 

 

A agroecologia proporciona, portanto, o uso de uma abordagem que integra, não só os 

aspectos agronômicos, mas também os socioeconômicos ambientais, possibilitando uma 

maior compreensão sobre os efeitos que a tecnologia traz para o meio ambiente, como um 

todo, incluindo os seres humanos. Desse modo, a agroecologia poderá dar respostas como um 

modelo alternativo de desenvolvimento que incorpora e valoriza os aspectos sociais, coletivos 

e participativos dos grupos envolvidos.  

Observa-se que a “transição agroecológica” - passagem do modelo de produção 

agrícola “convencional agroquímico” para o sistema de produção de base agroecológica 

(alguns autores acreditam que tal transição nunca estará completa) - vem ocorrendo em várias 

regiões do país, assim como na Bahia e em diversos municípios que compõem o Território de 

Irecê. No entanto, nesta região, essa transição, conquanto já mostre modestos resultados, 

ainda é incipiente e exige um resgate e construção de conhecimentos sobre os diversos 

agroecossistemas, os sistemas culturais e as condições socioeconômicas. Para tanto, é 

necessária a participação do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública, 

governamental e não governamental, bem como das demais instituições públicas de pesquisa, 

responsáveis por uma parte do desenvolvimento rural. É imprescindível intensificar o 

processo de formação dos profissionais extensionistas e pesquisadores, numa perspectiva 

holística, para que os mesmos possam desenvolver um trabalho educativo de qualificação e 

requalificação dos agricultores. Este deve ter caráter de pesquisa-ação e uma extensão 

agroecológica, em que os técnicos atuem como animadores/ facilitadores do processo de 
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desenvolvimento sustentável, fazendo uso de metodologias participativas, de modo a 

privilegiar os processos endógenos das comunidades, valorizando o conhecimento e as 

experiências dos sujeitos, no caso, os agricultores e agricultoras familiares.  

A universidade é uma instituição determinante, que exerce um papel fundamental, pois 

é capaz de influenciar nos rumos para a transformação e construção de uma visão de mundo 

mais integrada e comprometida com a sustentabilidade ambiental. Apesar de todo o esforço 

de determinadas áreas da universidade, ainda se constitui num grande desafio fazer uma 

educação plural, dinâmica e inovadora, capaz de promover ações emancipatórias, oriundas do 

saber transdisciplinar.  

Nessa perspectiva, Morin (2001, p.35) afirma que, para resolver essa questão, é 

preciso investir em uma nova educação, que supere a visão compartimentada e a separação 

entre a cultura humanista e a cultura científica, entre as diferentes ciências e disciplinas. 

Entretanto, faz-se necessário promover um diálogo problematizador e reflexivo sobre o futuro 

da educação, numa perspectiva de que possam ocorrer mudanças tão necessárias no mundo 

contemporâneo, articulando e aproximando os saberes tradicionais com os saberes científicos, 

de modo a entender que, com o fenômeno da globalização, os grandes problemas, nas mais 

diversas áreas, deixam de ser particulares para se tornarem mundiais.   

 

 

2.2  A PERGUNTA NORTEADORA 

 

 

 Para objetivar a pesquisa, formulou-se a seguinte questão: como as práticas de 

educação ambiental desenvolvidas na agricultura familiar agroecológica contribuem para o 

desenvolvimento sustentável no Território de Irecê?  
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2.3  OBJETIVOS DO ESTUDO  

  

Este estudo tem como objetivo geral analisar as práticas de educação ambiental 

desenvolvidas na agricultura familiar agroecológica no Território de Irecê e a sua potencial 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. Com relação aos objetivos específicos, são 

eles: 

 Investigar o entendimento que os agricultores e os educadores extensionistas 

têm sobre agroecologia e educação ambiental e como essas práticas são 

incorporadas ao trabalho cotidiano do agricultor e da agricultora; 

 Identificar e caracterizar as práticas de educação ambiental desenvolvidas pela 

agricultura familiar agroecológica no Território de Irecê; 

 Diagnosticar os problemas e as perspectivas na implementação das práticas de 

educação ambiental desenvolvidas na agricultura familiar agroecológica, 

analisando os efeitos da sua interferência no desenvolvimento sustentável do 

Território de Irecê. 

 

 

2.4  ANTECEDENTES DO ESTUDO 

 

 

 A presente pesquisa nasce do interesse em compreender e contribuir para o estudo do 

fenômeno das práticas educativas ambientais na agricultura familiar agroecológica – um 

modo de produção sustentável – no Território de Irecê. Registre-se que a EBDA, desde a 

década de 1990, tem investido nessa linha de trabalho, com um processo de formação dos 

técnicos que, por sua vez, têm atuado como multiplicadores de algumas experiências junto aos 

agricultores familiares. A EBDA, portanto, vem atuando de acordo com os princípios da 

PNATER, que preconiza uma extensão rural embasada em novos enfoques metodológicos 

participativos, numa abordagem sistêmica, multi e interdisciplinar, e por um paradigma 

tecnológico, seguindo os paradigmas da agroecologia.  
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 Segundo informações obtidas com técnicos da EBDA/ Irecê envolvidos com atividade 

agroecológica, durante a pesquisa de campo, em fevereiro de 2013, os trabalhos por eles 

realizados seguem os seguintes procedimentos metodológicos: em princípio, são identificadas 

famílias de agricultores familiares de todo o Território com interesse em discutir sobre 

desenvolvimento sustentável e uma possível transição da produção convencional para a 

produção agroecológica. A partir daí, os interessados iniciam o processo de formação, através 

de curso teórico/ prático promovido pelo Centro de Formação dos Agricultores Familiares do 

Terrirório de Irecê (CENTREFÉRTIL). As demonstrações práticas ocorrem nas visitas a 

propriedades de agricultores que desenvolvem uma produção agroecológica e orgânica ou no 

próprio Centro. Posteriormente, é feito o acompanhamento técnico das ações desenvolvidas 

pelas famílias de agricultores em suas propriedades, de modo a verificar as dificuldades e as 

conquistas obtidas na execução da tão desafiadora atividade de produção sustentável 

agroecológica.  

 Todo esse processo requer uma dinâmica constante de observação e discussão por 

parte das famílias dos agricultores familiares e dos técnicos que acompanham as suas 

experiências, de modo a perceber e apreender os conhecimentos teóricos e práticos que 

envolvem a agricultura familiar na linha da agroecologia e da sustentabilidade. Esse tema tem 

demonstrado, no decorrer da história, grande potencial, requerendo, assim, a realização de 

estudos na área. 

A pesquisadora, atuando como extensionista de campo e exercendo a coordenação de 

projetos de desenvolvimento sustentável, na EBDA, teve a oportunidade de participar de 

cursos, seminários e encontros sobre agricultura alternativa, agroecologia, produção orgânica 

e educação ambiental. Esses momentos, oportunamente, desencadearam um processo de 

reflexão sobre a necessidade de colocar em pauta a mudança da plataforma curricular das 

instituições educacionais, desde o ensino fundamental até a universidade, numa perspectiva de 

se trabalhar a educação ambiental de forma transdisciplinar, bem como a discussão sobre as 

possibilidades de um desenvolvimento sustentável, a partir de estilos de agricultura 

resultantes da aplicação dos princípios e conceitos da agroecologia.  

         Como articuladora da rede de formação de agentes de ATER, criada pelo MDA, houve a 

possibilidade de assessoramento no processo de formação de agentes de ATER da EBDA e 
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das entidades não governamentais, a partir de enfoques dialético, humanista e construtivista, 

visando formar competências e mudar atitudes e procedimentos dos atores sociais. No 

trabalho com a agricultura familiar, refletiu-se sobre a influência do Estado na formulação das 

políticas públicas, que priorizam um modelo de desenvolvimento atrelado à indústria e 

voltado para o mercado, em detrimento de uma agricultura familiar agroecológica. Entretanto, 

esse cenário vem mudando, principalmente com a implantação de uma política de valorização 

da agricultura familiar, a partir de 2003, do governo federal.  

 Ressalta-se que esse segmento da agricultura familiar é responsável pela produção de 

alimentos, manutenção do emprego e redistribuição de rendas, que pode promover mudanças 

econômicas, sociais e ambientais significativas no campo e na cidade e ajusta-se de forma 

harmônica ao modo de produção agroecológica. Diante dessa perspectiva e com toda essa 

experiência, surgiu a uma oportunidade de realizar este estudo, permitindo um 

aprofundamento nos conhecimentos e um melhor entendimento sobre as práticas educativas 

ambientais, no contexto da agricultura familiar agroecológica no Território de Irecê, 

observando os princípios da sustentabilidade. 
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3 ENTRE A PRÁXIS E A UTOPIA: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

3.1  AGRICULTURA FAMILIAR: DEFINIÇÕES E CARACTERIZAÇÃO  

 

 

A agricultura familiar, em que pesem argumentos de que o seu futuro poderia estar 

comprometido em função de prognósticos e mudanças na economia e nos aspectos sociais e 

culturais (alterações na configuração e estabilidade do emprego, modos de produção, 

consumo e migração), é uma área crucial para o desenvolvimento humano, tornando-se 

alternativa viável, se conjugada com os princípios da agroecologia e da sustentabilidade. Ao 

considerar que a economia não deve ser encarada como um fim em si mesmo, mas como um 

meio para satisfazer as necessidades da sociedade, a agricultura familiar, vinculada em bases 

comunitárias, marcada pela autogestão, beneficia-se do ideário que serve de suporte para a 

agroecologia e a sustentabilidade. 

A agricultura familiar é um segmento que tem um panorama muito diversificado em 

suas estruturas agrárias, assim como em sua conceituação. São empregadas várias expressões 

para identificar essa categoria, tais como “produção de baixa renda”, “agricultura de 

subsistência”, “agricultura camponesa”, “pequeno produtor” e outros. Todas as expressões 

apresentam um aspecto em comum, que é o uso da força de trabalho familiar e solidário nas 

atividades produtivas agrícolas e não agrícolas.  A seguir, algumas definições. 

O Estatuto da Terra do Brasil, criado pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 

no inciso II do artigo 4º, traz a descrição de propriedade familiar como sendo: 

  

o imóvel que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, 

lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o 

progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e 

tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros. 
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No que se refere à área máxima, a Lei nº 8629, de 25 de fevereiro de 1993, estabelece 

como pequena propriedade os imóveis rurais com até quatro módulos fiscais e como média 

propriedade aqueles entre quatro e 15 módulos fiscais. (GONÇALVES e SOUZA, 2005). 

 O Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), criado pelo governo federal 

em 1996, em atendimento às pressões do movimento sindical dos trabalhadores rurais, 

representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (CONTAG), considera 

beneficiários das linhas de crédito as populações de agricultores tradicionais, extrativistas, 

indígenas, remanescentes de quilombos, pescadores artesanais, silvicultores e aquicultores, 

que atendam aos seguintes requisitos: sejam proprietários, posseiros, arrendatários parceiros 

ou concessionários da reforma agrária; residam na propriedade ou em local próximo; 

detenham, sob qualquer forma, no máximo, quatro módulos fiscais de terra, quantificados 

conforme a legislação em vigor, ou, no máximo, seis módulos, quando se tratar de pecuarista; 

o trabalho familiar deve ser à base da exploração do estabelecimento. A renda bruta anual 

familiar advinda da exploração agropecuária ou não agropecuária do estabelecimento tem um 

limite de até 80%. Devem ser mantidos até dois empregados permanentes, sendo admitida a 

ajuda eventual de terceiros. 

 Em 24 de julho de 2006, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

presidente da República, a Lei nº 11.326, que delimita formalmente o conceito de agricultor 

familiar. Essa lei considera:  

 

[...] agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão de obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 

empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com 

sua família. (BRASIL, 2006).  

 

 Em outra definição de agricultura familiar, formulada a partir do estudo promovido 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), em 1996, agricultores familiares são 



40 

 

 

 

aqueles que atendem às seguintes condições: a direção do trabalho é exercida pelo produtor; 

não existem despesas com serviços de empreitada; número de empregados permanentes e 

temporários menor ou igual a quatro temporários (sem permanente) ou três temporários (no 

caso de, no máximo, um permanente), calculada a média anual; com área total menor ou igual 

a 500 ha para as regiões Sudeste e Sul e 1.000 ha para as demais regiões. Entretanto, ao longo 

dos anos, o estudo suscitou muitos debates e por isso os autores fizeram uma revisão da 

definição de agricultura familiar, que ficou assim caracterizada: a direção dos trabalhos no 

estabelecimento é exercida pelo produtor; a mão de obra familiar é superior ao trabalho 

contratado; a área da propriedade está dentro de um limite estabelecido para cada região do 

país. Essa área máxima regional foi definida para a região Nordeste com o valor de 694,5 ha e 

para a região Norte, de 1.222 ha. (GUANZIROLI et al., 2001, p.108.).  

 Muito se discute sobre a conceituação da agricultura familiar, principalmente no 

Brasil, após a criação do PRONAF, com as suas normatizações para o enquadramento do 

trabalhador rural como agricultor familiar. O debate é instigado em torno da constituição do 

ator social, se o mesmo conserva as características do camponês tradicional. Para Nazareth 

Wanderley (2004, p. 44), o campesinato se constitui, historicamente, como uma civilização ou 

como uma cultura. As sociedades camponesas não estão isoladas, mas mantêm laços de 

integração com a chamada “sociedade englobante”, dentre os quais, são fundamentais os 

vínculos mercantis.  

 Numa outra perspectiva e uma dimensão mais restrita, a agricultura camponesa toma 

como base a unidade de produção que é gerida pela família  “Esse caráter familiar se expressa 

nas práticas sociais que implicam uma associação entre patrimônio, trabalho e consumo, no 

interior da família, e que orientam uma lógica de funcionamento específica”  

(WANDERLEY, 2004, p.45). 

 O que se observa é que a agricultura familiar conserva todo o saber tradicional 

camponês, ao tempo em que incorpora novos conhecimentos e demonstra capacidade de 

investimentos,  no sentido de que esses produtores se integrem ao mercado. Para Wanderley 

(2004, p. 50), isso não impede, no entanto, que a subsistência familiar, inclusive sob a forma 

de autoconsumo, e a diversificação das atividades permaneçam como objetivos 

constantemente renovados. 
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 Nazareth Wanderley (2004) menciona que alguns autores veem a pluriatividade com 

certa desconfiança, compreendendo que esse pode ser um caminho que vá levar ao 

esvaziamento da população do campo em direção à cidade. Por sua vez, contrariando essa 

ideia, considera a pluriatividade como uma estratégia usada pela família, que, ao decidir 

diversificar as suas atividades fora do estabelecimento, assegura a sua reprodução e 

permanência como ponto de referência central e de convergência para todos os membros da 

família. Nesse aspecto, o campo não representa somente a possibilidade de produção, mas sim 

um modo de vida. 

 Há uma preocupação, por parte de alguns autores, em desenvolver estudos no sentido 

de entender e identificar estratégias de sobrevivência da agricultura familiar no sistema 

capitalista de produção, no século XXI, e demonstrar a sua importância para o 

desenvolvimento da sociedade. Entre eles, estão Nazareth Wanderley (1999), José Eli da 

Veiga (1995), Miguel Altieri (2012) e Bruno Jean (1993). No entanto, outros autores, a 

exemplo de Graziano da Silva (1999), pressupunham que a agricultura familiar desapareceria 

e surgiria uma classe assalariada rural para servir às empresas agropecuárias, uma decorrência 

do processo de modernização capitalista. Entretanto, faz-se necessário destacar a importância 

do papel dos agricultores familiares na produção de alimentos com quantidade e variedade de 

produtos e no uso da mão de obra nas atividades agrícolas e não agrícolas destinadas às áreas 

rurais e urbanas. Segundo Jean (1993, p.1):  

 
                                         [...] há mais de um século, o futuro da agricultura familiar tem sido alvo das 

mais diversas especulações. De todas as maneiras, tentaram nos fazer crer 

que sua tarefa histórica se acabava para transformar-se numa espécie de 

“objeto” inanimado de interesse apenas para as ciências historiográficas e 

etnográficas, nesse caso, fora do campo de preocupação da sociologia e da 

economia rural. Mas a produção familiar agrícola parece ter sido capaz de 

gerar uma curiosa capacidade de se manter, de se reproduzir ao longo das 

gerações, de se adaptar aos movimentos da conjuntura socioeconômica, 

independentemente dos regimes políticos, tão diferentes nas regiões, norte, 

sul, leste e oeste, nos quais ela foi levada a evoluir. 

 

Nessa perspectiva, a agricultura familiar obedece a uma lógica de reprodução da 

família, que é exercida através da sua produção, visando ao atendimento imediato das 

necessidades do agricultor e da sua família. O excedente comercializado retorna para o 
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consumo do grupo familiar. Por um lado, a agricultura familiar incorpora situações 

diferenciadas e desafiantes para o enfrentamento dos problemas, como: escassez de recursos 

para a reprodução da família, indisponibilidade de capital para investimentos na propriedade, 

restrições de acesso ao mercado e baixo preço dos produtos produzidos. Assim é que a 

agricultura familiar também impõe desafios de naturezas diversas, tanto na produção – 

técnicas, manejo, produtividade, conservação – quanto na comercialização: armazenamento, 

distribuição, mercado e outros. 

 

A agricultura familiar é entendida como aquela em que a família, ao mesmo 

tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho na 

unidade produtiva. É importante insistir que o fato de uma estrutura 

produtiva associar família, produção e trabalho tem consequências 

fundamentais para a forma como ela age econômica e socialmente. A 

combinação entre propriedade e trabalho assume, no tempo e no espaço, uma 

grande diversidade de formas sociais. (WANDERLEY, 1999, p. 23). 

 

 Apesar das limitações impostas à produção da agricultura familiar, a mesma assume 

grande importância para a movimentação da economia brasileira, produzindo bilhões de 

toneladas de alimentos. Segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), os agricultores familiares, com 4.367.902 estabelecimentos, representam 

84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários nacionais e ocupam 24% da área rural 

total do país. São 12,3 milhões de pessoas que têm na atividade agrícola praticamente a sua 

única ocupação, o que corresponde a 74% da população ocupada na agricultura, sendo a 

principal geradora de postos de trabalho. A agricultura familiar é, portanto, responsável por 

grande parte da produção nacional de alimentos que compõem a cesta básica, conforme os 

índices a seguir: 86,7% da mandioca; 70,0% do feijão; 59,04% dos suínos; 58,16% do leite; 

50,01% das aves; 45,94% do milho; 38,31% do café; 33,97% do arroz; 30,30% dos bovinos, 

21,23% do trigo e 15,73% da soja. A agricultura familiar é responsável, também, por 44% do 

valor bruto da produção agropecuária estadual e 11% do Produto Interno Bruto (PIB) baiano. 

No Estado da Bahia, os agricultores familiares são responsáveis por 91% da produção de 

mandioca, 83% de feijão, 76% de suínos, 60% de aves e 52% de leite. (IBGE, 2006). 
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Segundo Paulo Petersen (2009, p.7-8): 

 

a agricultura familiar camponesa constrói o seu progresso a partir do 

emprego de seu trabalho e de seus conhecimentos na valorização dos 

potenciais ecológicos e socioculturais locais. Assim construído, o progresso 

do camponês contribui diretamente para o progresso da sociedade em que ele 

está inserido. Trata-se de um modo produção multifuncional: além da função 

essencial de produzir alimentos em quantidade, qualidade e diversidade, ele 

molda estilos de desenvolvimento rural que mantém relações positivas com 

os ecossistemas, criando empregos estáveis e dignos, dinamizando as 

economias regionais por meio da diversificação de atividades e se adaptando 

com flexibilidade a mudanças de contextos climáticos, econômicos e 

socioculturais. Em suma: induz processos de desenvolvimento triplamente 

vencedores - social, econômica e ambientalmente -, dando assim concretude 

ao ideal de sustentabilidade. 

 

 Para Jan Douwe van der Ploeg (2009, p.19), a agricultura camponesa assume grande 

importância para agricultura mundial. Essa agricultura é baseada no capital ecológico (a 

natureza viva) e contribui para a produção de alimentos saudáveis, geração de emprego e 

renda, efetivação da sustentabilidade e do desenvolvimento, de um modo geral. Pode-se 

afirmar que há uma constante luta por autonomia, tendo como objetivo, na linha do que 

preconiza o autor, a “criação e o desenvolvimento de uma base de recursos autogerida, 

envolvendo tanto recursos sociais como naturais (conhecimento, redes, força de trabalho, a 

terra, gado, canais de irrigação, etc)”  A produção é modelada de acordo com as necessidades, 

o interesse e as expectativas da família camponesa. Uma parte é vendida, enquanto a outra é 

usada para garantir a manutenção da propriedade e da família. Assim, há um investimento no 

aperfeiçoamento de todo o processo de produção (melhoria dos animais, fertilização da terra, 

armazenamento, aquisição de mais conhecimento). Ainda se houver necessidade, a família 

recorre ao desenvolvimento de atividades não agrícolas. Nesse ponto de vista, as estratégias 

utilizadas na produção camponesa podem contribuir para a autonomia da agricultura 

camponesa, ou seja, da agricultura familiar. 

  Altieri (2012, p.167) considera de fundamental importância para os camponeses os 

agroecossistemas tradicionais, em que prevalecem “sistemas complexos e diversificados, uma 

vez que as interações entre cultivos, animais e árvores produzem sinergismos que geralmente 
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possibilitam que os próprios agroecosssitemas subsidiem a fertilidade do solo, o controle de 

pragas e garantam a sua produtividade”   

A agricultura familiar, pela própria natureza das suas práticas, em articulação com a 

agroecologia, mostra perspectivas de uma nova organização socioeconômica para melhorar as 

condições de vida das populações na área rural, com sustentabilidade e justiça social. Além de 

tudo isso, esse modo de produção favorece a conservação ambiental, por utilizar sistemas 

agroalimentares regionalmente adaptados e, enfim, por otimizar o uso e o manejo sustentável 

dos bens naturais. 

 

 

3.1.1 Reflexos das Políticas Sociais e Econômicas na Agricultura Familiar 

 

 

A economia capitalista tem como objetivo central a produção para a acumulação e a 

centralização do capital, sempre com base nas leis de produção e no lucro. Desse modo, pode-

se constatar que não há uma prioridade para a satisfação das necessidades do homem e da 

coletividade. A própria lógica de relação social estabelecida no sistema capitalista o deixa 

vulnerável à ocorrência de crise, marcada pela superprodução de mercadorias e a sua 

comercialização no mercado. Para uma melhor compreensão do papel das políticas públicas 

do modelo de desenvolvimento, é necessário analisar como se caracteriza o momento atual da 

globalização, impactada pela revolução tecnológica, principalmente na informática e nas 

telecomunicações, e considerar como foram instituídas as políticas públicas nos Estados 

modernos. 

Nas últimas décadas, tem se intensificado o debate sobre o papel do Estado na 

formulação de políticas públicas para o desenvolvimento, principalmente num momento em 

que a economia mundial sofre as influências no processo da globalização.  De acordo com 

Castells (1998), a globalização pode também ser caracterizada como um processo segundo o 

qual as decisões são tomadas em tempo real, simultaneamente em todo o planeta. Essas 

decisões podem se dar em diferentes esferas, na economia, nos meios de comunicação, na 
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tecnologia, na gestão do meio ambiente ou no crime organizado. Conforme Peixoto, (1998, 

p.3):  

 

[...] o processo de globalização, muitas vezes, é entendido como se fosse um 

fenômeno irreversível. É preciso, entretanto, situá-lo como um 

acontecimento histórico, produto das ações humanas, moldado em 

determinados contextos e a partir de interesses concretamente definidos, que 

lhe imprimem um dado rumo.   

 

Segundo Silva (2001, p.157), “[...] o processo de globalização vem produzindo um 

setor de excluídos não mais incluíveis e, nas análises mais catastróficas, chegando ao extremo 

de serem considerados como extermináveis”  

Esse fenômeno promove uma interdependência muito forte entre os Estados nacionais 

e a integração com os mercados financeiros mundiais, os verdadeiros “mandarins” do mundo  

(FIORI, 1997, p.210). Em todo esse processo, os Estados-Nação desempenham uma função 

reguladora das relações econômicas e sociais, com uma rede de proteção aos seus projetos. 

Desde o final do século XIX, foi implantado o “Estado do Bem-Estar Social”, fundado na 

associação entre as propostas do fordismo (produção em massa) e aquelas do keynesianismo 

(aumento do consumo com injeção de recursos públicos). O Estado passa a controlar áreas 

estratégicas como petróleo, energia, minérios e telecomunicações, tornando-se até produtor, 

ao mesmo tempo em que desempenha um papel importante como estimulador de 

determinados setores, através de subsídios à produção, financiando necessidades básicas da 

população, tais como educação, saúde, transporte e moradia. Observam-se, na implementação 

do chamado “bem-estar social”, alguns benefícios como: altas taxas de crescimento 

econômico, aumento do padrão de vida dos trabalhadores, instituição de direitos trabalhistas e 

um convívio democrático entre as classes sociais.  

A partir dos anos 70, intensifica-se mais uma crise estrutural do capitalismo, 

principalmente nos países desenvolvidos. Segundo Mandel (1990, p.211), trata-se de uma 

“crise de superprodução de valores de troca”   Analisando as teorias da mais-valia, formuladas 

por Marx, Mandel (1990, p.219) pontua que a acumulação capitalista é amparada na lógica de 

produção do capital, visando sempre à sua expansão. Não há uma preocupação com a 

delimitação de mercado ou mesmo com as necessidades humanas. Essa dinâmica acaba 



46 

 

 

 

provocando, periodicamente, um desequilíbrio entre produção e circulação, entre o 

crescimento da taxa de lucro e a realização da mais-valia. Esse fenômeno levou à 

superprodução de mercadorias ou “epidemia da superprodução” (MARX; ENGELS, 1999, 

p.17), provocando a necessidade de ampliação dos mercados. Entretanto, o capital encontrou 

limitações para colocação das mercadorias em novos territórios, acelerando, assim, uma nova 

crise do capitalismo. Simultaneamente, houve uma desmobilização do movimento operário e 

sindicatos, levando ao enfraquecimento das organizações dos trabalhadores e, 

consequentemente, à degradação das condições de trabalho, asseguradas na época do 

“Welfare State”, além do aumento na taxa de desemprego.        

Nesse período, acentuam-se as ideias neoliberais, cujos mentores Hayek e Milton 

Friedman atribuem a maior parte dos problemas da economia mundial à intervenção do 

Estado. Nessa direção, passa-se a uma defesa da estratégia de redução do papel do Estado, 

com liberdade de circulação dos indivíduos e capitais privados e igualdade de oportunidades 

para todos, sem levar em consideração as desigualdades já existentes entre os países e as 

regiões. Os defensores do neoliberalismo acreditavam que, colocando em prática essas 

políticas, seriam solucionados os problemas gerados pela crise da economia capitalista. 

 Para Ianni (1996), há um processo transnacional de formação de consenso entre os 

guardiões oficiais da economia global, com a forte participação dos organismos oficiais, como 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), o Banco 

Internacional de Pagamentos, o Fundo Monetário internacional (FMI) e o Grupo dos Sete 

(G7), o que vem a ser caracterizado como uma internacionalização do Estado. É nesse 

contexto que as políticas econômicas e sociais são definidas e difundidas mundialmente, sob a 

premissa de que são necessários ajustes que exigem desregulamentação, descentralização e 

privatização. Desse modo, há uma reorientação das políticas sociais, com vistas a implantar a 

política “privativista” dos serviços sociais, de modo que o Estado se desobriga de assumir a 

responsabilidade social e a transfere para a sociedade, em geral. É nesse bojo que a “educação 

também sofre os efeitos da mercantilização, com o alargamento da esfera privada em 

detrimento da esfera pública, tendo como justificativas a redução de custos, maior controle 

sobre o produto e o aumento da eficiência, qualidade e equidade”   (SILVA, 2001, p 166)   
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 Segundo Mota (1995), é aí que surge uma “cultura da solidariedade social”, um novo 

fetiche da “ajuda solidária”, através da constituição das redes sociais, políticas de combate à 

pobreza, comunidades solidárias e programas de assistência social. Há um crescimento do 

chamado “terceiro setor”, com o discurso de se construir uma via entre a esfera pública e a 

privada, entre o Estado e o mercado, ou seja, o público não estatal  Teria o “terceiro setor” da 

sociedade o objetivo de apaziguamento político, diante do aumento das desigualdades sociais, 

sob a égide das políticas neoliberais ou, realmente, busca integrar os excluídos na vida social 

e política? (SILVA, 2003, p.2). Pode-se observar que as estratégias dos governos para a 

utilização dos espaços de participação da sociedade na esfera pública são usadas como 

mecanismos de contenção dos gastos sociais e de controle dos conflitos de interesses entre as 

partes envolvidas. 

Na América Latina, as instituições internacionais financeiras como o FMI e o Banco 

Mundial traçaram planos de estabilização para os governos executarem, vinculando-os à 

renegociação das dívidas externas de cada país. Os planos foram baseados nas propostas do 

“Consenso de Washington”, passando por abertura comercial, sobrevalorização cambial, 

aumento na taxa de juros, fim das garantias trabalhistas, da estabilidade no emprego e dos 

ganhos de produtividade, com a redução dos salários dos trabalhadores. 

Com relação ao setor agrícola, na Europa e nos Estados Unidos, mesmo com a redução 

do papel do Estado, o que se constatou foi um aumento no orçamento financeiro para o 

referido setor, enquanto no Brasil, a regra foi a ausência de políticas para a área rural.  

Conforme mencionado, nos países desenvolvidos, entretanto, esse foi o período de maior 

crescimento do subsídio à exportação agrícola (CARVALHO, 1998, p.1511-1519). 

Atualmente, os agricultores dos países do norte ainda continuam a receber subsídios, 

caracterizados como uma política de proteção ao meio ambiente e às questões sociais, 

econômicas e culturais, de forma a proteger os ecossistemas, produzir alimentos sem resíduos 

tóxicos e garantir o trabalho nas áreas rurais. 

 No Brasil contemporâneo, estão em vigência alguns programas de financiamento 

voltados para a agricultura familiar, particularmente aqueles do PRONAF, para a produção de 

alimentos em bases agroecológicas e repovoamento de áreas desmatadas. Sabe-se que essas 

linhas de crédito são pouco acessadas pelos agricultores familiares, em função da burocracia 
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dos bancos para a liberação dos recursos, sob a argumentação monetária e utilitarista dos 

agentes financeiros, que julgam altos e arriscados os custos das operações financeiras que não 

estejam amparadas no paradigma tecnológico, gerado pelas instituições públicas de pesquisa 

participativa para o setor agropecuário. Além disso, há, ainda, pouco preparo técnico dos 

educadores extensionistas para a elaboração de projetos com enfoque agroecológico e pouca 

informação disponibilizada para as comunidades.  

Na Europa, durante o período feudal, surgia a propriedade privada capitalista, em que 

os proprietários possuíam os meios, as condições e os instrumentos de produção e ainda 

detinham o controle da distribuição e do consumo de produtos, enquanto os trabalhadores 

possuíam apenas a força de trabalho. Os servos exploravam cultivos e criações, fabricavam 

utensílios de trabalho, roupas, móveis e outros, além de pagarem os impostos e prestarem 

serviços gratuitos aos senhores proprietários das glebas de terra. (CHAUÍ, 2000, p. 534-538). 

Com o advento da Revolução Industrial, esse quadro foi alterado, em função do 

requerimento das indústrias em formar uma base produtiva de mão de obra que, então, 

encontrava-se no campo. Por outro lado, aliados a esse movimento, com a disseminação de 

novas tecnologias na área agrícola, principalmente a introdução de máquinas, os níveis de 

produção e produtividade foram elevados, causando, assim, a diminuição de oferta de 

emprego para os trabalhadores do campo. Esses, por sua vez, eram convertidos em 

mercadorias e as terras transformavam-se em objetos de exploração empresarial. Com o 

cercamento das terras comunitárias, houve a expulsão de uma quantidade expressiva dos 

trabalhadores do campo. Todas essas variáveis contribuíram para o deslocamento da 

população das áreas rurais para a cidade, em busca de emprego, o que contribui sobremaneira 

para acentuar os problemas das grandes metrópoles.   

Para compreender os atuais problemas da agricultura brasileira, convém relembrar que 

o modelo de desenvolvimento adotado, desde o Brasil Colônia, com a chegada dos 

portugueses, foi marcado pelos interesses na exploração econômica dos bens naturais do país, 

dos minérios às espécies florestais, destacando-se a extração da madeira pau-brasil, seguida 

pelo cultivo da cana-de-açúcar, além do fumo e do café. Assim começa a agricultura 

brasileira, inicialmente nas regiões da Bahia e Pernambuco, estendendo-se a outras direções 

após a divisão territorial, que redundou em grandes latifúndios, caracterizados pela 
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propriedade monocultora e mão de obra escrava. A produção familiar, nessa época, ocorria 

nas áreas periféricas das grandes propriedades monocultoras. A produção de alimentos era 

destinada ao autoconsumo. Com o declínio das propriedades monocultoras, foi acontecendo a 

fixação dos pequenos agricultores nas áreas, modificando as relações de trabalho, fazendo 

surgir a parceria, o arrendamento, o meeiro e outros. 

Ressalte-se que o Brasil sofreu a influência do modelo das mudanças tecnológicas, 

implantado a partir do meado da década de 1960, nos países economicamente mais 

avançados. Esse modelo tem o seu enfoque no pensamento neoclássico, que se caracteriza 

pela análise do processo econômico baseado em fatores produtivos e na busca de eficiência na 

utilização destes. Theodore Schultz (1964), em sua obra “O Capital Humano”, afirma que as 

questões problemáticas relacionadas com o desenvolvimento agrícola seriam solucionadas 

com a introdução de novos insumos e técnicas produtivas nos sistemas agrícolas, aumentando 

a sua eficiência pela intensificação da produtividade da terra e da mão de obra. Assim, é nessa 

época que a agricultura brasileira inicia um processo de modernização, intitulada “Revolução 

Verde”, que tinha como intuito ampliar a produção e a produtividade das atividades 

agropecuárias. Para tanto, disseminou-se o uso intensivo de insumos químicos, variedades de 

alto rendimento e geneticamente melhoradas, mecanização das atividades produtivas e 

expansão dos sistemas de irrigação, tudo isso com financiamento bancário. 

Para Graziano Neto (1986, p.36), toda essa modernização é conservadora, porque há 

uma transformação nas relações sociais de produção e a agricultura torna-se, cada vez mais, 

subordinada à lógica da reprodução do capital. Os proprietários das terras transformam-se em 

proprietários-capitalistas incentivados pelos governos, utilizando o crédito rural, vinculado ao 

capital industrial, que passa a dominar a produção agrícola dos agricultores familiares através 

da comercialização, controlando os preços e estabelecendo contratos para entrega dos seus 

produtos. Dessa forma, há uma apropriação do excedente – e uma consequente acumulação de 

capital –, por parte dos complexos agroindustriais, que caberia aos agricultores familiares. 

 Com essa “modernização” do campo, através do uso de máquinas, equipamentos e 

todos os insumos químicos produzidos pela indústria, o saber tradicional dos camponeses já 

não é suficiente para atender às necessidades de conhecimentos impostas pelo modelo 

econômico. Desse modo, o camponês é levado a se transformar em “agricultor profissional”, 
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que precisa se “instrumentalizar”, o que requer acompanhamento dos serviços de assistência 

técnica. 

Diante do cenário descrito anteriormente, sobre a “modernização da agricultura”, não 

se pode negar que houve um avanço do conhecimento na área tecnológica e da ciência 

propriamente dita, nas últimas décadas do século XX. Por outro lado, é possível perceber que 

os paradigmas em que se amparavam os modelos de desenvolvimento industrial foram 

abalados em função da identificação dos efeitos maléficos sobre os seres vivos e os bens 

ambientais. Pode-se observar, em escala mundial, a proliferação de doenças, permanência da 

fome e mortalidade infantil, conflitos violentos que terminam acentuando as desigualdades 

socioeconômicas, principalmente nos ambientes rurais. 

Nesse sentido, é de fundamental importância asseverar que o futuro do planeta seja da 

responsabilidade de todo ser humano contemporâneo. Tal questão torna-se um compromisso 

ético e moral da sociedade. Mas o que vem a ser ética nos tempos atuais? Para Bauman 

(1997), tem havido um enfraquecimento dos valores morais e éticos e a consequente 

desarticulação moral das responsabilidades individuais. Por outro lado, esta mesma época da 

“pós-modernidade” permite-nos lidar com os grandes temas da ética, sob uma nova ótica. A 

modernidade, marcada pelas contradições e conflitos, tentou “substituir diversidade por 

uniformidade e ambivalência por ordem coerente e transparente – e, ao tentar fazê-lo, 

produziu constantemente mais divisões, diversidades e ambivalências do que as de que se 

conseguiu livrar”  (BAUMAN, 1997, p.10). A pós-modernidade, com todas as suas 

contradições, é marcada pelo reencantamento do mundo, abrindo as possibilidades de 

aceitação do mistério, das emoções humanas e do respeito à ambiguidade. Também é a 

oportunidade de “repersonalizar” a moralidade, no momento em que ela é “arrancada” da 

couraça rígida dos códigos éticos artificialmente construídos. 

Bauman (1997) instiga a reflexão sobre questões éticas e morais, compreendidas 

diferentemente em momentos históricos distintos. Na modernidade, acreditava-se em regras 

claras e padrões morais estáveis, com pouca possibilidade de ambivalência moral. Na pós-

modernidade, entretanto, assiste-se a um alargamento das concepções éticas, o que gera 

incertezas sobre “o certo e o errado”, em termos sociais, para momentos e circunstâncias 

diferentes. Esta é uma época dos dilemas morais, das diferenças, dos questionamentos e do 
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respeito à ambiguidade, uma vez que as transformações constantes não permitem mais a 

manutenção de códigos éticos rígidos e construídos como verdades inquestionáveis.  Enfim, a 

ética pós-moderna não cabe mais em um padrão único de “universalidade moral”  Vive-se, 

contemporaneamente, um tempo de instabilidades e de permanente reencenação de valores. 

Nessa perspectiva, surgem temas que despertam interesse no mundo todo, como a questão 

ambiental, que vem acompanhada dos diversos conflitos gerados pela luta ao acesso dos bens 

naturais. Essa problemática assume grande importância na contemporaneidade e perpassa pelo 

entendimento de que toda a sociedade tem a responsabilidade e o compromisso de lutar por 

uma vida digna para todos os seres humanos, sempre em equilíbrio e harmonia com a 

natureza. 

 

 

3.2  EDUCAÇÃO AMBIENTAL: EXTENSÃO RURAL/ EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

3.2.1 Educação Ambiental 

 

 

 Educação ambiental, extensão rural/ educação não formal e desenvolvimento 

sustentável podem caminhar numa mesma direção? O que têm em comum esses temas? A 

sustentabilidade ambiental é uma questão debatida no mundo inteiro, desde a década de 1970, 

tendo estado sempre associada à necessidade de implantação de uma política efetiva de 

educação ambiental. Contemporaneamente, este é um tema transdisciplinar e de interesse 

mundial, que mobiliza organismos nacionais e internacionais e que possui importância vital 

na perspectiva de desenvolvimento socioeconômico ambiental no século XXI.   

           Até meados dos anos 1970, pensar em desenvolvimento trazia uma imediata associação 

ao progresso material ou mesmo ao enriquecimento. Os definidores de políticas 

macroeconômicas nacionais e supranacionais, como o FMI, o Banco Mundial e a Organização 
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Mundial do Comércio (OMC), acreditavam que pensar em desenvolvimento sob essa 

perspectiva levaria à melhoria dos padrões sociais. Via-se desenvolvimento como sinônimo 

de crescimento econômico, ideia que, à luz dos atuais debates acerca do assunto, parece, não 

só controversa, como discutível. 

A década de 1970 suscitou grande discussão, em nível global, sobre os problemas 

ambientais advindos da implantação do modelo industrial. Com a I Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (1972), e o I 

Seminário Internacional, que aconteceu em 1975, em Belgrado, promovido pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), foi instituído o Programa Internacional de 

Educação Ambiental, que tinha o objetivo de educar o cidadão, numa perspectiva de encontrar 

soluções para os problemas ambientais. Desse modo, surge a educação ambiental. Em 1992, 

foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

intitulada “ECO 92”, contando com a participação de representantes governamentais de 176 

países e com a sociedade civil, que firmaram compromisso para a execução da Agenda 21. 

Também foi elaborado, por Organizações Não Governamentais (ONGs), o documento 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis”   

A UNESCO promoveu o I Congresso Internacional sobre Educação Ambiental, em 

Tbilisi, na Geórgia, em 1977. A chamada “Declaração de Kioto”, de 1993, tratou-se de um 

protocolo entre os países que se comprometiam em reduzir a emissão de carbono na 

atmosfera. Em 1995, houve um encontro em Haia, Holanda, sendo criada uma comissão para 

escrever a “Carta da Terra” (iniciada a discussão na ECO 92). Em 1997, foi elaborado um 

primeiro esboço, sendo discutido por dois anos, em 46 países, nas escolas primárias. 

Finalmente, em 2000, o documento foi ratificado. 

Em 2002, em Johannesburgo, na África do Sul, aconteceu a Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, que ficou conhecida como “Rio + 10”, na qual foi elaborada 

uma declaração que aborda 37 pontos de conscientização e compromisso com as questões 

sociais e ambientais, ao tempo em que reconhece a necessidade da erradicação da pobreza 

como um aspecto primordial para tornar o mundo melhor. Para alguns analistas mais 
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pessimistas, constatou-se o fracasso da Conferência, por não ter avançado nas diretrizes e 

propostas traçadas na ECO 92. 

Em 2009, realizou-se, na Dinamarca, a Conferência das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas, a chamada “Conferência de Copenhague”. O encontro, conhecido 

internacionalmente como “COP-15”, que tinha por finalidade apontar soluções para os 

problemas de redução de gases de efeito estufa na atmosfera, ficou conhecido como o 

“encontro do fiasco”, por não demonstrar avanços nas propostas ambientais consensuadas em 

Kyoto, em 1993. E a discussão não cessou: ao longo dos últimos anos, como se pode 

observar, vêm acontecendo várias conferências, em diversos países, para avaliar os avanços e 

os retrocessos da problemática ambiental.  

 No Brasil, o tema da educação ambiental veio à proeminência na década de 1970, 

graças aos movimentos ambientalistas, com a participação de professores, estudantes, escolas 

e a sociedade civil, que visavam à “adoção de medidas educativas voltadas para a conservação 

dos recursos naturais e, nesse âmbito, a proposta de mudanças comportamentais individuais”  

(LOUREIRO, 2003, p. 55). Oficialmente, a educação ambiental figura na Constituição 

Federal de 1988, Capítulo VI, “sobre meio ambiente”, artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI, 

onde se lê que compete ao poder público “promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”   

Em 1994, foi criado, pela Presidência da República, o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), em convênio 

com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da Cultura (MinC) e Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT). Tal Programa tinha como objetivo consolidar a educação 

ambiental como uma política pública e era composto por sete linhas de ação: educação 

ambiental através do ensino formal; educação no processo de gestão ambiental para os 

gestores públicos e privados; realização de campanhas específicas de educação ambiental para 

os usuários dos recursos naturais; cooperação com os que atuam nos meios de comunicação, 

de modo a contribuir para uma formação da consciência ambiental; articulação e integração 

das comunidades em favor da educação ambiental; articulação intra e interinstitucional e, por 

fim, a criação de uma rede de centros especializados em educação ambiental, integrando 



54 

 

 

 

universidades, escolas profissionais e centros de documentação, em todos os estados da 

Federação. (LOUREIRO, 2003, p.56). 

Em 1996, o MEC definiu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento em 

que o meio ambiente é tratado de forma transversal às diversas áreas de conhecimento. Os 

conteúdos estão assim divididos: a apreensão de que a natureza é cíclica (conhecimento da 

dinâmica da natureza); sociedade e meio ambiente (aspectos abrangentes e históricos); manejo 

e conservação ambiental – possibilidades de intervenção no ambiente, visando à melhoria da 

qualidade de vida e à preservação dos recursos naturais. (BRASIL 1997). 

Em 1997, na I Conferência Nacional de Educação Ambiental, em Brasília, foi escrita a 

“Carta de Brasília para a Educação Ambiental”, com cinco áreas temáticas: educação 

ambiental e as vertentes do desenvolvimento sustentável; educação ambiental formal: papel, 

desafios, metodologias e capacitação; educação no processo de gestão ambiental: metodologia 

e capacitação; educação ambiental e as políticas públicas: PRONEA, políticas de recursos 

hídricos, urbanas, agricultura, ciência e tecnologia; e educação ambiental, ética, formação da 

cidadania, educação, comunicação e informação da sociedade. (MEC, 1997). 

Em 1999, foi sancionada a Lei nº 9.795, instituindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental, que, em seu artigo 2º, estabelece: “A educação ambiental é um componente 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”. O artigo 3º, 

sobre as incumbências, determina:  

 

I – ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição 

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente.  

 

Cabe “à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, 

atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltadas para a 

prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais”. (BRASIL, 1999).  

 Na Bahia, a discussão sobre a questão ambiental intensificou-se a partir de 1970, com 

a criação do Conselho de Controle de Poluição do Estado da Bahia (CCPB), que reunia o 
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setor produtivo, o poder público e o setor da Marinha, com o intuito de estudar os impactos 

gerados pela indústria e traçar estratégias de mitigação do problema. Na década de 1980, os 

movimentos sociais ganharam força, proporcionando, assim, uma organização dos primeiros 

grupos ambientalistas contra a poluição e a degradação. Nessa época, foi implantada a 

primeira lei ambiental do Estado.  

 Em 2002, foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), 

que, em 2008, passou a ser Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), cuja função é coordenar os 

temas relacionados ao meio ambiente. Em 2010, o Programa de Educação Ambiental do 

Estado da Bahia (PEA-BA), da Diretoria de Educação Ambiental (DEA), traz um conjunto de 

diretrizes e estratégias para a elaboração de programas e projetos setoriais ou territoriais que 

visam à formação individual e coletiva para a sensibilização, reflexão e construção de valores, 

conhecimentos, hábitos e atitudes em busca de promover uma relação mais sustentável das 

populações do Estado com o ambiente que integram. 

A educação ambiental, desde o seu aparecimento, vem sofrendo variações de 

conceitos e adaptações, de acordo com os avanços e mudanças na sociedade. Na conferência 

de Estocolmo, em 1972, chegou-se a um consenso sobre a sua finalidade, que é: 

 

formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e 

problemas com ele relacionados e que possua os conhecimentos, as 

capacidades, as atitudes, a motivação e o compromisso para colaborar 

individual e coletivamente na resolução de problemas atuais e na 

preservação de problemas futuros. (UNESCO, 1976, p.2). 

 

A comissão interministerial, na preparação da ECO 92, definiu que: 

 

a educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões 

socioeconômica, política, cultural e histórica, não podendo se basear em 

pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as condições e 

estágios de cada país, região e comunidade, sob uma perspectiva histórica. 

Assim sendo, a educação ambiental deve permitir a compreensão da natureza 

complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os 

diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar 

racionalmente os recursos do meio na satisfação material e espiritual da 

sociedade, no presente e no futuro." (LEÃO & SILVA,1995). 
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Paralelamente à ECO 92, ocorreu o fórum promovido pelas ONGs, evento responsável 

pela construção da Agenda 21 e também pela elaboração do “Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, que discutiu e reconheceu “o papel 

central da educação na formação de valores e na ação social” para criar “sociedades 

sustentáveis e equitativas (socialmente justas e ecologicamente equilibradas)”, considerando a 

educação ambiental “um processo de aprendizagem permanente baseado no respeito a todas 

as formas de vida, o que requer responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional 

e planetário”  

Já o MMA define a educação ambiental como:  

 

um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, 

habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir – 

individual e coletivamente – e resolver problemas ambientais presentes e 

futuros. 

 

 A Educação Ambiental (EA), desde o seu surgimento, traz consigo variadas 

concepções e correntes  Marcos Sorrentino (1997) as classifica como: “educação ao ar livre”; 

“gestão ambiental” e “economia ecológica”  Leonardi (1997) complementa essas ideias, 

identificando quatro diferenciados objetivos: “biológicos ou conservacionistas”; “culturais/ 

espirituais”, que buscam o autoconhecimento e o conhecimento do universo; “políticos”, que 

visam à democracia, a participação social e a cidadania; e, por último, os objetivos 

“econômicos”, que defendem o trabalho libertador, a autogestão e as metas políticas. Na visão 

de Leonardi, a corrente “conservacionista” aparece mais nos países do norte e também no 

Brasil. Nesta, há uma preocupação de proteger a flora e a fauna do contato humano e da 

degradação. Da corrente “educação ao ar livre”, conforme Sorrentino (1997), fazem parte os 

naturalistas, espeleólogos, escoteiros, alpinistas, educadores e atletas, sempre associados às 

atividades em contato com a natureza; a corrente da “gestão ambiental” tem uma vertente 

crítica do sistema capitalista, defendendo uma atuação política e incentivando a participação 

da população na resolução dos seus problemas  Enquanto isso, a corrente da “economia 

ecológica” inspira-se no conceito de ecodesenvolvimento formulado por Ignacy Sachs e é 

usada como modelo teórico e metodológico por diversos organismos e bancos internacionais, 
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como o PNUMA, a FAO, a UNESCO o World Wide Fund for Nature (WWF) e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Também comungam dessas 

ideias diversas ONGs e associações ambientalistas. (LIMA 2011, p. 165). 

Lima (2011), tomando por base as ideias de Layrargues (2003), aponta que existem 

duas orientações fundamentais como propostas de educação ambiental. Uma é a 

“convencional”, dirigida para a reprodução da ordem social e associada aos interesses 

conservadores na sociedade, e a outra é a EA “crítica”, que se orienta, principalmente, para a 

mudança social – além da mudança ambiental – e atua na esfera política, ressaltando uma 

leitura crítica da realidade. (LIMA, 2011, p.167). 

É nessa perspectiva que a EA crítica tem a possibilidade de contribuir para a formação 

de cidadãos e cidadãs, de modo a ampliar a sua participação e autonomia, reconhecendo os 

seus direitos e deveres. A EA crítica assume um papel fundamental, no momento em que as 

comunidades e os educadores se reúnem e promovem o diálogo entre os saberes científico e 

popular, passando, então, a discutir e apontar os problemas ambientais, sociais, econômicos, 

culturais e políticos e as suas possíveis soluções.  Enfim, a educação ambiental é considerada 

como “parte vital e indispensável para se chegar ao desenvolvimento local e à gestão de 

sociedades sustentáveis” (MUTIM, 2007, p  115)  

Para Reigota (2009), a educação ambiental não está apenas relacionada com os 

aspectos biológicos da vida, mas também com a ação política. Como educação política, esse 

campo está comprometido com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da 

intervenção direta das pessoas envolvidas na busca de soluções e alternativas que permitam a 

convivência digna e voltada para o bem comum. (REIGOTA, 2009, p.13). 

 Tanto Reigota (2009) quanto Layrargues (2003) fazem uma abordagem semelhante da 

educação ambiental crítica, preocupada com as questões sociais que requerem uma ação 

política, de modo a estimular o processo de participação da população para tomar decisões 

comunitárias que afetam as suas vidas.  De todas as concepções vistas sobre a educação 

ambiental, utilizar-se-á como referencial teórico a abordagem que desenvolve uma ação 

crítica, política, emancipatória, preocupada com as questões sociais, numa perspectiva de 

“construção de uma sustentabilidade includente, pautada na solidariedade, na democracia, e 

na justiça socioambiental”  (LIMA, 2011, p 178)  
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Alguns estudos na área socioambiental e agrária surgiram, a exemplo do livro 

publicado pela norte-americana Rachel Carson (1962), “A Primavera Silenciosa”, que 

divulgava os resultados do estudo sobre a contaminação química do ambiente natural por 

pesticidas e sobre a extinção de certas espécies animais, despertando assim a consciência 

social para esse debate. A divulgação do relatório “Limites do Crescimento” (Meadows et al. 

1973), produzido pelo Clube de Roma, que alertava sobre o modo de produção e o uso das 

reservas dos recursos naturais não renováveis, bem como o consumo e o crescimento da 

população até o século XXI, e também o relatório “Nosso Futuro Comum” ou “Brundtland” 

(ONU-CMMAD, 1988), levaram a  inúmeras reflexões sobre a “natureza”, matizes e 

implicações das diversas formas de desenvolvimento. Embates e acirramento de polêmicas 

são postos, em geral, com a polarização de correntes, ou mais imediatistas, calcadas 

especialmente na dimensão econômica – ecotecnocrático –, ou mais socioambientalistas – 

ecossocial –, fundadas nos princípios da ecossustentabilidade. 

Com base nessas perspectivas, prosseguem os debates sobre a sustentabilidade e a 

educação ambiental, em busca de saídas e soluções para os impasses e resolução de conflitos 

decorrentes dos problemas ambientais, econômicos e sociais resultantes do modelo de 

desenvolvimento agrícola implantado, principalmente, nos países industrializados. Na década 

de 60, esse modelo de desenvolvimento estendeu-se para outros países, vinculado aos 

interesses industriais. Tal modelo, calcado na mecanização, no melhoramento genético e no 

uso intensivo de adubos químicos e agrotóxicos, tinha como meta aumentar a produção 

(quantidade de produtos produzidos) e a produtividade (relação entre a produção e os fatores 

de produção utilizados) das atividades agropecuárias, sob a argumentação de que era preciso 

produzir mais para atender à demanda de alimentos indispensáveis para aplacar a fome no 

mundo. De fato, houve o aumento da produção e da produtividade agrícolas de determinadas 

culturas: melhoria das sementes, produção de vegetais o ano inteiro, pela interferência 

humana e das tecnologias, sem tanta dependência das estações e de fatores climáticos, enfim, 

mais alimentos.  

Entretanto, o aumento da produção de alimentos, condicionado ao uso das novas 

tecnologias e dos avanços das pesquisas científicas, também produz impactos para o bem o 

para o mal: a sociedade encaminha eficientemente a necessidade de expansão da produção de 
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alimentos, mas não resolve os danos e os problemas gerados pela adoção dos modelos postos 

em prática.  

A partir da década de 1970, pesquisadores brasileiros, como Adilson Paschoal (1979), 

Ana Primavesi (2003), José Lutzenberger (1976), Sebastião Pinheiro (1993) e outros, também 

identificaram os prejuízos sociais e ambientais dessa política e modelo de desenvolvimento 

agroindustrial modernizante. Foram apontadas questões como a degradação dos solos, a 

contaminação de bens naturais, pessoas e do meio ambiente pelo uso de agrotóxicos e de 

fertilizantes químicos, o impacto sobre a mão de obra (particularmente, na agricultura 

familiar), a migração dos trabalhadores do campo para a cidade, entre outros.   

Diante da problemática apontada anteriormente, aumenta a necessidade de rever todos 

os pressupostos teóricos metodológicos adotados, até então, pelos estudiosos da área, bem 

como de repensar as estratégias para uma educação crítica e emancipatória, capaz de 

desenvolver processos de conscientização. Esta deve provocar uma ação consciente e coletiva 

de sujeitos sociais, que busquem uma sólida transformação, visando à formação de valores, 

habilidades e capacidades comprometidos com um novo modelo de desenvolvimento, que 

incorpore os princípios da sustentabilidade ambiental. Expressões como 

“ecodesenvolvimento”, “desenvolvimento com equidade”, “agroecologia”, “ética ambiental” 

e “educação ambiental" passam a constar na pauta dos pesquisadores, com vistas a buscar 

respostas para os impactos negativos dos modelos adotados até então.  

É nessa perspectiva que Anthony Giddens (1991) identifica os contornos de uma 

ordem social pós-moderna, com rumos institucionais importantes, sugerindo mudanças nas 

seguintes dimensões: “sistema pró-escassez, participação democrática de múltiplas camadas, 

desmilitarização e humanização da tecnologia”, (ibid., p.163). E o que seria uma ordem pró-

escassez? A mesma implicaria alterações bastante significativas nos modos de vida das 

sociedades, ou seja, a organização social e política precisaria repensar os modos de produção 

e consumo. Assim, toda a expectativa de crescimento econômico teria que ser modificada, 

requerendo uma redistribuição global de riquezas. Nessa direção, há uma preocupação 

crescente, no sentido de fortalecer a participação democrática, bem como a humanização da 

tecnologia, numa perspectiva de minimizar os riscos ambientais e estabelecer metas para a 

conservação do bem-estar ecológico em todo o planeta. 
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Num cenário de crise, as sociedades do mundo ocidental e oriental, principalmente os 

países mais industrializados e informatizados, discutem os problemas sociais, econômicos, 

ambientais e culturais, ao tempo em que necessitam perceber a responsabilidade que cada ser 

humano deve ter para com o outro, num movimento de dialogicidade. Para Buber (1982), a 

melhor forma de influenciar os homens no modo de pensar e na sua forma de viver é quando 

se dá uma abertura ao outro, possibilitando um “encontro, através da comunicação existencial 

entre um ente que é, e um outro que pode vir a ser” (ibid., p.150). Essa possibilidade pode 

ocorrer através de uma educação dialógica emancipatória, a exemplo daquela fomentada nos 

grupos de pesquisa do PPGEduC da UNEB, dentre os quais ressalte-se o GEPET. Tais grupos 

atuam refletindo teoricamente sobre educação e sustentabilidade e articulam ações de 

formação em práticas educativas nos coletivos de associações, cooperativas de agricultores 

familiares, instituições de ensino técnico, ONGs e outras. Nesse processo educacional, é 

importante que cada indivíduo tenha “o outro” em mente e o torne presente em seu ser pessoal 

e que nenhum dos parceiros queira impor-se ao outro. Essa dinâmica implica uma 

conversação genuína, numa atitude de confirmação e aceitação do outro. 

 

 

3.2.2 Extensão Rural/ Educação Não Formal e o Desenvolvimento 

Sustentável 

 

 

Como se pode relacionar a extensão rural e uma educação comprometida com os 

valores sociais e éticos, em busca do desenvolvimento sustentável na contemporaneidade? A 

história da educação no Brasil sempre foi marcada por rupturas, seguindo a linha de acordo 

com os interesses vigentes de cada época. Os sucessivos modelos de educação que vigoraram 

na história brasileira existiram como instrumentos de legitimação da hegemonia das classes 

dominantes e, por esse motivo, as mudanças que ocorreram nesses modelos, especialmente 

em décadas recentes, tiveram cunho imediatista e tendencioso, negligenciando a qualidade 

geral da educação brasileira e as necessidades da população. 
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Desde quando os jesuítas aqui chegaram, com os portugueses, implantaram um 

modelo de educação europeia, comprometidos com os seus preceitos morais e os seus dogmas 

religiosos, a serem disseminados à população indígena. Também eram responsáveis pela 

educação dos filhos dos colonos, da elite intelectual e da formação de novos sacerdotes. 

(ARANHA, 2006, p.140). Nesse contexto, Maria da Glória Gohn (2005), em sua obra 

“Movimentos Sociais e Educação”, resgata a história da questão da educação no Brasil e dos 

movimentos sociais, tanto nas críticas do setor escolar quanto nos discursos e propostas 

governamentais, e das representações da sociedade civil de diferentes correntes ideológicas. 

Nesse sentido, far-se-á uma breve retrospectiva, caracterizando as determinadas fases: 

na década de 1920 e 1931, as proposições para as reformas educacionais com foco nas 

políticas para o setor agrícola eram usadas como paliativos para as crises econômicas, 

amparadas no modelo patrimonialista agroexportador. Os anos de 1940 e 1950 demarcaram 

um novo tempo para a universalização da educação, na busca de escola pública, sendo  

considerado um período fértil de experiências inovadoras na área de educação informal.  

 Nos anos de 1960 e 1970, houve novas reformas, propostas pelo regime militar, para 

atender às exigências do modo de acumulação do capital internacional. Já nos anos 1980, 

surgiram novas formas de educação não formal, geradas pelas práticas dos grupos sociais 

organizados em movimentos e associações populares. Nos anos 1990, apesar das políticas 

neoliberais, a sociedade começa a clamar por uma escola pública de qualidade. Renovam-se 

as esperanças com práticas solidárias, educativas, questionadoras do “status quo” e 

preocupadas, não só com a aquisição de bens materiais, mas com a criação de um projeto 

futuro, preocupado com o meio ambiente, a ecologia, a qualidade de vida, o retorno ao 

subjetivismo e a busca de novos valores espirituais.  

  A educação formal e informal se apresenta como forma de aprendizagem, aos 

participantes dos movimentos e associações da área agrícola, com o efeito pedagógico 

multiplicador das ações coletivas, junto à sociedade civil, dentro e fora da instituição escolar. 

É importante ressaltar que os movimentos sociais ligados às comunidades rurais atuam com 

um caráter educativo, que vai sendo incorporado à vivência dos seus participantes e à 

sociedade mais ampla. Os grupos organizados da sociedade civil e os movimentos sociais 
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acabam criando novos conceitos de “cidadania coletiva”, que, por sua vez, vêm 

proporcionando a construção de novos sujeitos históricos. 

Todo esse movimento caracteriza-se como processos educativos não formais.  Por esse 

prisma, a educação ultrapassa as fronteiras do desenvolvimento econômico, sendo 

imprescindível considerar as questões em termos de políticas públicas, que compreendem as 

questões políticas, educacionais, econômicas, sociais, ambientais e culturais. Conforme 

Azevedo (2004, p.15), a educação, entendida como uma política, “[   ] pode-se dizer que o 

vírus neoliberalizante não a contagia na mesma proporção em que atinge outras políticas 

sociais”  Entretanto, a abordagem neoliberal faz uma defesa sobre as “responsabilidades 

administrativas que os poderes públicos devem dividir com o setor privado, um meio de 

estimular a competição e o aquecimento do mercado, mantendo-se o padrão de qualidade na 

oferta dos serviços”  (AZEVEDO, 2004, p 15). 

As políticas são, em geral, definidas tomando como base os valores, símbolos e 

normas dos representantes sociais, que integram o universo cultural da realidade. Para 

compreender “em plano mais concreto, o conceito de políticas públicas, implica em 

considerar os recursos de poder que operam na sua definição e que têm nas instituições do 

Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal referente”  (AZEVEDO, 2004, 

p.5). 

Nessa perspectiva é que se insere o serviço de extensão rural, compreendido como um 

processo de educação não formal. Para o profissional atuar como agente facilitador do 

processo educacional pela ação educativa extensionista, é necessário investir em mudança 

significativa dos pressupostos teóricos metodológicos. Exige-se uma atuação que vá além das 

questões técnicas de produção, o que se torna um grande desafio para os profissionais da área. 

Faz-se necessário um investimento por parte dos organismos estatais na formação dos 

profissionais, o que envolve revisão das bases teóricas e conceituais, proporcionando, assim, 

mudança de valores, de modo que os extensionistas possam desempenhar um papel educativo, 

de forma democrática, adotando metodologias participativas e uma pedagogia construtivista e 

humanista, tendo como referência a realidade e o conhecimento local. Essa atuação poderá 

contribuir para o desenvolvimento e para a potencialização das capacidades dos agricultores 

familiares, com vistas ao resgate da sua cidadania. Esse processo de caráter educativo não 



63 

 

 

 

formal só poderá ser eficiente se atender às dimensões definidas no conceito de Gohn (2008, p. 

98-99): 

 

a educação não formal designa um processo com quatro campos ou 

dimensões, que correspondem a suas áreas de abrangência. O primeiro 

envolve a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 

cidadãos, isto é, o processo que gera a conscientização dos indivíduos para a 

compreensão de seus interesses e do meio social e da natureza que o cerca 

[...] O segundo, a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 

aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades. O 

terceiro, a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos 

a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 

problemas coletivos cotidianos. [...] O quarto, e não menos importante, é a 

aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, escolar, em formas e 

espaços diferenciados. 

 

Nesse contexto, a ação educativa extensionista deve se fundamentar no princípio do 

desenvolvimento da solidariedade entre os grupos, identificando os interesses comuns, 

visando ao processo de construção da cidadania coletiva e pública do grupo. A educação não 

formal poderá desenvolver vários processos, a exemplo da construção e reconstrução do 

mundo e sobre o mundo, consciência e organização de como agir em grupos coletivos. 

(GOHN, 2006, p.30). A referida autora chama atenção para algumas lacunas no que se refere 

à formação específica dos profissionais educadores, quanto ao seu papel, às atividades a 

realizar e à construção de metodologias que possibilitem o acompanhamento das atividades 

planejadas, com a participação do grupo a ser trabalhado. 

 As metodologias devem ocorrer a partir do que Paulo Freire (1985) chamou de 

“problematização da vida cotidiana”, em que os conteúdos são trabalhados 

contextualizadamente, motivados pelas necessidades, obstáculos e desafios postos para o 

enfrentamento de ações a serem realizadas no grupo. Deve-se tomar como base uma 

concepção dialógica da participação, estimulando a construção de conhecimentos e a 

aprendizagem, de modo que os sujeitos coletivos sejam animados a avaliar as diferentes 

oportunidades e a eleger as melhores soluções para os seus problemas. Esse diálogo 

comunicativo proporciona o estreitamento dos laços e a diminuição de barreiras entre o 

facilitador e as pessoas do grupo no qual ocorre a interação  “Isto é, a expressão verbal de um 
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dos sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro 

sujeito”  (FREIRE, 1985, p 67)  

Analisando as bibliografias sobre o conceito de extensão rural, tal prática pode ser 

compreendida como um serviço, uma atividade ou mesmo uma organização. Trata-se de uma 

prática socialmente sancionada, executada por uma organização, mediante a atuação de 

profissionais. Essa atividade deve ser capaz de ajudar as famílias rurais a resolverem os seus 

problemas e melhorarem os seus níveis de vida, a partir das intervenções nas relações de 

produção, mediante um processo educativo. (CAPORAL, 1991, p.17). 

Partindo do entendimento de que a extensão rural é tratada como uma instituição, 

constitui-se, desse modo, num “sistema de normas, ou de regras socialmente sancionado” 

(POULANTZAS, 1986 p.111). Nessa perspectiva, a instituição fica à mercê das necessidades 

de um modo de produção, ditadas pelo mercado e pelas relações de força e de interesses 

diferenciados, de grupos investidores nacionais e internacionais. Desse modo, a extensão 

rural, desde o seu surgimento, vem sofrendo alterações nas normas, regras, valores e objetivos 

que orientam a ação dos extensionistas.  

O serviço da extensão rural surgiu no Brasil em 1948, através do convênio com os 

Estados Unidos para a implantação do Programa Piloto de Santa Rita do Passa Quatro, no 

Estado de São Paulo, e a fundação da Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas 

Gerais (ACAR-MG). (FONSECA, 1985, p.59). Esse serviço emerge no contexto da política 

desenvolvimentista do pós-guerra, com o objetivo de promover a melhoria das condições de 

vida da população rural e apoiar o processo de modernização da agricultura, inserindo-se nas 

estratégias de industrialização do país. A ATER foi implantada como um serviço privado ou 

paraestatal, com o apoio de entidades públicas e privadas. Posteriormente, com o apoio do 

presidente Juscelino Kubitschek, foi criada, em 1956, a Associação Brasileira de Crédito e 

Assistência Rural (ABCAR), constituindo-se, então, um sistema nacional, articulado com 

associações de crédito e assistência rural nos estados.  Em meados de 1970, o governo do 

presidente Ernesto Geisel “estatizou” o serviço, implantando o Sistema Brasileiro de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER), coordenado pela Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) e executado pelas Empresas Estaduais 



65 

 

 

 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATERs). (BRASIL, MDA, SAF - PNATER, 

2004, p.4). 

O serviço de extensão rural sofreu forte influência do modelo norte-americano, que 

apregoava a superação do “atraso” existente na agricultura e no meio rural  O mesmo vem 

acompanhado de muitas críticas, a começar pelo conceito de extensão, que significa estender 

algo a alguém (FREIRE, 1985, p.26). A extensão, entendida naquele sentido, pleiteava a 

substituição de uma forma de conhecimento por outra, realizando, assim, uma "invasão 

cultural". Para tanto, era necessário mudar a mentalidade dos agricultores, além de implantar 

programas de educação e informações, de modo a garantir a introdução dos processos 

tecnológicos altamente subordinados à lógica de reprodução do capital industrial. Desse 

modo, a prática educativa extensionista estaria ajudando a sociedade “atrasada” a passar para 

o patamar de sociedade moderna. Paulo Freire denomina criticamente essa visão, como uma 

concepção de “educação bancária”, que se configura como um ato de depositar, transferir, 

transmitir valores e conhecimentos aos educandos, supondo-se que nada saberiam; pensando 

o conhecimento, por esse prisma, como uma experiência “transplantável”, que pode ser 

narrada ou transmitida. (FREIRE, 2011, p.78). Essa concepção corrobora com os 

instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, segundo a qual o 

desconhecimento do saber se encontra sempre no outro. (ibid. p. 81). 

O modelo de extensão rural chamado de “humanismo assistencialista”, considerada a 

primeira fase, prevaleceu no Brasil desde 1948 até o início da década de 1960 e foi embasado 

na “teoria da difusão das inovações”, sintetizada por Everett Rogers, na qual se atribuía 

grande importância ao aumento da produtividade, com a introdução de métodos modernos 

visando à mudança nas condições de vida das famílias. Para Rogers (1974), citado por 

Fonseca (1985 p.44-45): 

 

o desenvolvimento é a modernização social. A modernização se define como 

o processo no qual os indivíduos modificam um estilo tradicional de viver, 

aumentando sua complexidade e inclinando-se para os avanços da tecnologia 

e das mudanças rápidas.   
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Esse modelo extensionista tinha como objetivo central “o alcance de uma maior 

produtividade agrícola para a conquista de melhores condições de vida no campo através da 

educação da família rural”  (FONSECA, 1985)   As metodologias utilizadas não favoreciam a 

formação de uma consciência crítica dos sujeitos, apenas o atendimento imediato das suas 

necessidades. Portanto, não havia preocupação em transformar a realidade pela humanização 

dos homens e mulheres. Freire (2011) enfatiza que, para que haja o processo de libertação dos 

homens, é preciso romper com as práticas de educação que os induzem à sua alienação  “A 

libertação autêntica, que é a humanização em processo, se dá na práxis, que implica a ação e a 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”  (FREIRE, 2011  p 93). 

A segunda fase da extensão rural (1960 a 1980), conhecida como “difusionismo 

produtivista”, ou “modelo de mudança tecnológica”, amparado no pensamento neoclássico, 

caracterizado pela análise do processo econômico a partir dos fatores produtivos e a busca de 

eficiência na utilização destes. Para Schultz (1964), o problema do desenvolvimento estaria 

resolvido com a introdução de novos insumos e técnicas produtivas nos sistemas agrícolas, 

aumentando a sua eficiência a partir do aumento da produtividade da terra e da mão de obra. 

Enfim, esse modelo visava modernizar o campo através da implantação de um pacote 

tecnológico industrial (máquinas e insumos), com vistas ao aumento da produtividade. Tudo 

isso, vinculando a produção dos agricultores familiares à economia de mercado, pela via da 

agroindustrialização alimentar. Para tanto, havia uma necessidade de mudar a mentalidade dos 

agricultores, com vistas à adoção das tecnologias modernizadoras, uma vez que os mesmos 

eram considerados “resistentes” à mudança  Essa reorientação filosófica da ação educativa 

extensionista vem reafirmar o caráter “educativo” da extensão rural, objetivando motivar/ 

induzir os agricultores à adoção do “pacote” tecnológico modernizante  

Segundo Saviani (2008), essa base pedagógica está amparada em formulações 

teóricas, de certo modo, positivistas, supondo uma “realidade objetiva” independente do ser 

humano observador. Nessa visão, a extensão rural toma como base uma ação pedagógica 

tecnicista  Ela parte da suposta “neutralidade da ciência” e se inspira em princípios como a 

“racionalidade, a eficiência e a produtividade, advogando pelo reordenamento do processo 

educativo, de forma a torná-lo objetivo e operacional”  (SAVIANI, 2008, p.10). 
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Schultz (1973) faz uma análise relacionando o nível educacional com a produtividade, 

demonstrando que há vinculação direta entre o fator educacional, os níveis e taxas de 

crescimento e uma maior renda. A educação é compreendida como um investimento 

incorporado à teoria econômica geral  Assim, surge da teoria do “capital humano”, sob cuja 

perspectiva o principal ponto de sustentação do crescimento econômico e da produtividade 

estaria no investimento por parte do governo nos setores de educação primária, secundária e 

superior, na saúde e na formação e especialização dos trabalhadores. Dessa forma, a 

capacidade do esforço humano poderia ser ampliada e melhorada e a sua produtividade 

incrementada, transformando-se, assim, numa grande riqueza.  

A teoria do capital humano faz críticas ao papel do governo como interventor, 

responsável pelo planejamento central. Alguns teóricos da economia acreditam que o governo 

deveria deixar a economia livre, sob a lógica do mercado. Observa-se que essa teoria não 

consegue explicar o fracasso de governos que a adotaram para promover o desenvolvimento 

em vários países com índices sociais mais avançados. Apesar dessa argumentação contrária à 

teoria do capital social, considera-se que, quanto maior o nível de escolaridade de uma 

população, melhores são as possibilidades de construção de uma consciência política, tendo 

como consequência o fortalecimento da cidadania, fato indispensável para que a classe 

trabalhadora possa lutar pelos seus direitos. É possível afirmar, entretanto, que numa 

sociedade composta de uma população com alto nível educacional e que tenha uma economia 

regida pelas leis do mercado, não se constitui como garantia o emprego imediato para todos 

os trabalhadores economicamente ativos. Haja vista que, no capitalismo globalizado, o 

trabalho humano é convertido em uma mercadoria universal, assumindo um valor de custo de 

produção, assim como um valor de troca. 

 Desse modo, para atender às necessidades de acumulação do capital, cria-se uma 

massa de trabalhadores supérfluos, “os proletários de classe média”, vítimas do downsizing 

(achatamento) aplicado pelas corporações industriais, nas empresas toyotistas, que consiste 

em demissões e achatamentos de estruturas organizacionais. (ALVES, 2010, p.203). No 

Brasil, essa estratégia foi muito utilizada nos anos de 1990, influenciada pelo modelo 

toyotista, em que ocorreu a chamada acumulação flexível. Muitas fábricas se deslocaram para 

outras regiões em busca de isenções fiscais e visando produzir em pequenas unidades, no 
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interior, em regiões como o Nordeste, onde a mão de obra podia ser terceirizada, mais barata e 

sem experiência sindical e política. Portanto, ao discutir questões como o desenvolvimento 

econômico, a educação e o trabalho, não se pode perder de vista que as relações sociais de 

produção são estabelecidas e comprometidas com o sistema capitalista financeiro e  industrial. 

A partir da década de 1970, pesquisadores, extensionistas e a sociedade, de um modo 

geral, passam a identificar com mais propriedade os prejuízos sociais, ambientais e culturais 

da política do modelo de desenvolvimento atrelada ao capital industrial, implementada 

também com o apoio da pesquisa e extensão rural. A partir dos anos 1980, há uma 

reorientação do enfoque, valorizando o saber tradicional, a participação do agricultor e da sua 

família. O técnico passa a ser apenas o facilitador/ catalisador no processo de aprendizagem. 

Nos anos 1990, aparece, na América Latina, outra orientação com o nome 

“campesinato a campesinato”, em que os agricultores são o centro do processo. O técnico 

“facilita” o diálogo e a discussão, a partir de perguntas-problema, sendo que o aprendizado 

está baseado no desenvolvimento da capacidade dos grupos de enfrentar os problemas. Tal 

metodologia aproxima-se, portanto, das ideias construtivistas, em que ocorre a interação do 

indivíduo com o meio físico e social, portanto, um processo de caráter dialético. Entretanto, 

nesse período, houve a extinção da EMBRATER e, com isso, o serviço de extensão rural 

ficou sob a responsabilidade dos governos estaduais, provocando, assim, a redução da ação do 

governo federal. 

A EMBRATER, criada na década de 1970, responsável pela coordenação do serviço 

em todo o país, tinha como propósito apoiar a implementação do modelo agroindustrial 

planejado para os países “subdesenvolvidos”, através das EMATERs. O crédito rural 

“educativo” foi utilizado como ferramenta de difusão e adoção de tecnologias, 

uniformemente. Desse modo, as EMATERs acompanhavam as diretrizes negociadas com o 

governo nacional e os organismos internacionais de financiamento. Por esse prisma, o 

SINATER contribuiu para a viabilização dos pacotes tecnológicos modernizantes, embasado 

no modelo de desenvolvimento inadequado, levando a uma degradação ambiental, além de 

promover a concentração de terra e renda para uma minoria, o que favoreceu o êxodo rural, 

consequentemente, o aumento populacional nos grandes centros. (CAPORAL; 

COSTABEBER, 1994).  
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Graziano Neto (1986, p.86-87), por sua vez, também chamou atenção para as questões 

agrárias e ambientais advindas do modelo de desenvolvimento agroindustrial modernizante 

conservador, implantado a partir da década de 1960. Destaca os enormes sacrifícios 

ambientais e sociais, com danos irreparáveis aos bens naturais, como a contaminação do ar, 

dos solos e das fontes de água, pelo uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, bem como a 

concentração de terras e o aumento das desigualdades sociais nas áreas rurais e urbanas. 

Por esse ponto de vista, organismos nacionais, internacionais e a sociedade civil 

passam a se mobilizar mais intensamente, a partir da década de 1990, em Conferências 

Mundiais para discutir o tema da sustentabilidade, traçando estratégias de mitigação das 

consequências ambientais, sociais, culturais e econômicas causadas pela implantação do 

modelo de desenvolvimento predatório. Assim, suscita-se uma reflexão sobre a natureza do 

desenvolvimento que se quer alcançar, de modo que, ao serem estruturadas as políticas de 

desenvolvimento, dever-se-ia considerar valores éticos, sociais, culturais, políticos e 

ambientais e não apenas aqueles da dinâmica econômica.   

Um fato de grande importância para o fortalecimento e a reorganização do serviço de 

ATER, em todo o país, foi a criação do MDA, no ano de 2003.  Foi desencadeado um longo 

processo de consulta à sociedade, com a participação das instituições governamentais e não 

governamentais filiadas ao serviço de ATER e as representações dos trabalhadores rurais, na 

construção e na implementação da PNATER. Esse documento vem nortear as ações 

educativas extensionistas, em todos os territórios nacionais. (BRASIL, MDA, 2004). Em 

janeiro de 2010, foi sancionada a Lei Federal nº 12.188, que institucionaliza o serviço de 

assistência técnica e extensão rural.   

As crises econômicas e socioambientais, geradas pelos estilos convencionais de 

desenvolvimento, indicavam a necessidade de uma clara ruptura com o modelo extensionista, 

baseado na Teoria da Difusão de Inovações e nos tradicionais pacotes da "Revolução Verde”  

Desse modo, a PNATER veio reforçar a necessidade e a urgência de mudança do referido 

modelo, propondo-se a contribuir para o desenvolvimento rural sustentável, adotando novos 

enfoques metodológicos participativos, numa abordagem sistêmica, multi e interdisciplinar, e 

por um paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia. 
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 Para tanto, a busca por um desenvolvimento e uma agricultura sustentável requer um 

novo profissional, que tenha como pressuposto uma educação problematizadora e possa ser 

capaz de dialogar com os agricultores e agricultoras, estabelecendo uma relação horizontal, 

compreendo-os como sujeitos históricos. Como todo ato educativo é um ato político, o 

educador deve colocar sua ação político-pedagógica a serviço da transformação da sociedade, 

problematizando as situações dos referidos sujeitos. Segundo Freire, a “educação é um 

quefazer permanente”; “permanentemente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir 

da realidade”  (FREIRE, 2011  p 102)  Assim, a educação, na contemporaneidade, transcende 

a escola.  

 É preciso compreender que, ao desenvolver uma atividade transformadora, faz-se 

necessário estabelecer uma relação horizontal entre os sujeitos, respeitando o outro, tomando 

consciência da força do coletivo, das possibilidades e do compromisso que cada um tem para 

a transformação da sociedade. Nesse sentido, Freire (1979) pontua que todo profissional 

deveria ter um compromisso com a sociedade e com os membros dessa mesma sociedade. 

Segundo o autor: 

 

quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas 

experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é 

patrimônio de todos, e ao qual todos devem servir, mais aumentam minhas 

responsabilidades com os homens. Não posso, por isso mesmo, burocratizar 

meu compromisso de profissional, servidor, numa inversão dolosa de 

valores, mais aos meios que ao fim dos homens. Não posso me deixar 

seduzir pelas tentações míticas, entre elas a da minha escravidão às técnicas, 

que, sendo elaboradas pelos homens, são suas escravas e não suas senhoras 

(ibid., p.10). 

 

  Nessa perspectiva, os profissionais da extensão rural e da pesquisa têm como desafio a 

busca por um diálogo construtivo entre os diversos atores sociais envolvidos no 

desenvolvimento rural sustentável. Desse modo, Caporal (2008) defende, como forma de 

nortear a sua ação para o desenvolvimento rural sustentável, a prática de uma nova extensão 

rural agroecológica, que conceitua como: 
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processo de intervenção de caráter educativo e transformador, baseado em 

metodologias de investigação-ação participante, que permitam o 

desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos do 

processo buscam a construção e sistematização de conhecimentos que os 

leve a incidir conscientemente sobre a realidade. Ela tem como objetivo de 

alcançar um modelo de desenvolvimento socialmente equitativo e 

ambientalmente sustentável, adotando os princípios teóricos da agroecologia 

como critério para o desenvolvimento e seleção das soluções mais adequadas 

e compatíveis com as condições específicas de cada agroecossistema e do 

sistema cultural das pessoas envolvidas no seu manejo. (ibid., p.6). 

 

Pode-se observar que o debate sobre desenvolvimento sustentável remete às bases do 

modelo de produção, que são limitadas às leis da natureza e aos aspectos sociais do 

desenvolvimento humano. Para alcançar um desenvolvimento sustentável, num mundo 

globalizado, é imprescindível uma conjugação de esforços e ação política das instituições 

governamentais, nacionais e internacionais, e as entidades não governamentais, nos diversos 

setores, a começar pela educação, levando em consideração as dimensões sociais, culturais, 

econômicas e ambientais.  

 A sociedade contemporânea tem demonstrado preocupação com a sustentabilidade da 

vida e o futuro das próximas gerações. Esse debate gerou a necessidade de se construir uma 

nova visão da realidade, uma “visão sistêmica e ecológica da vida” (CAPRA, 2006, p 238). 

Para tanto, é de fundamental importância compreender que o desenvolvimento sustentável 

deve transitar pela transdisciplinaridade, requerendo ações nas mais diversas áreas.  

Na mesma linha de pensamento, Veiga (2005), em “O Prelúdio do Desenvolvimento 

Sustentável”, amplia a discussão, trazendo as contribuições de Amartya Sen, economista 

indiano, e de Mahbub ul Haq, economista paquistanês, defensores da ideia de que só há 

desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades 

humanas, entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. 

As mais elementares dessas capacidades seriam quatro: “ter uma vida longa e saudável; ser 

instruído; ter acesso aos recursos necessários a um nível de vida digno; e ser capaz de 

participar da vida da comunidade”  Na ausência dessas quatro, estariam indisponíveis todas as 

outras possíveis escolhas. (VEIGA, 2005, p.243-266). 

São recorrentes as notícias veiculadas na mídia que demonstram a preocupação dos 

governos nacional e internacional com a implantação de políticas que impulsionem o 
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crescimento econômico. Para Celso Furtado (1974), o desenvolvimento econômico é um 

mito, porque é transmitida uma falsa ideia de que é possível universalizar o desenvolvimento 

econômico através dos avanços e benefícios conquistados a partir da revolução industrial, 

impingindo um padrão de consumo igual, tanto aos países altamente industrializados, quanto 

àqueles pouco desenvolvidos. Na mesma linha de pensamento, o autor defende a ideia de que 

o crescimento econômico só se metamorfoseia em desenvolvimento quando o projeto social 

prioriza a melhoria das condições de vida da população. Essa é, portanto, uma argumentação 

que vem ao encontro da necessidade de entendimento a respeito do desenvolvimento como 

um processo de transformação da sociedade, operando mudança de valores e princípios, de 

modo a assegurar uma melhor distribuição de renda. 

 Moacir Gadotti (2007) discute os conceitos de desenvolvimento sustentável e as 

variadas interpretações, algumas, a seu ver, equivocadas, por tratar a sustentabilidade apenas 

pelo viés ambiental. O desenvolvimento sustentável deve ser associado ao tema da 

planetaridade, propondo novo paradigma numa visão holística, marcada pela 

transdisciplinaridade. Entretanto, aponta a incompatibilidade dos princípios da 

sustentabilidade num modo de produção capitalista, que visa ao lucro e à exploração do 

trabalho. Um exemplo evidente da cisão capitalismo-sustentabilidade, na visão pessimista de 

Gadotti, é o não cumprimento dos acordos pactuados pelas diversas instâncias 

governamentais e não governamentais para a execução da Agenda 21.  É pertinente a ideia de 

que só é possível ocorrer o desenvolvimento sustentável numa economia regida pelos 

princípios da solidariedade. 

Para equilibrar a relação entre economia, justiça social e meio ambiente, é preciso 

considerar a equidade na distribuição de renda e riqueza.  Para tanto, faz-se necessária uma 

conjunção de esforços e orientação política dos organismos nacionais e internacionais com as 

representações dos governos, no sentido de desenvolver programas que contemplem a 

melhoria das condições de vida das populações envolvidas, levando em consideração a 

proteção ao meio ambiente e às culturas de cada local, de modo a favorecer a participação 

cidadã com poder decisório sobre os projetos, desde o seu o planejamento até a execução e o 

monitoramento das atividades.    
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  Nesse sentido, torna-se um grande desafio a proposta de “construção de comunidades 

humanas sustentáveis” numa economia de mercado calcada no consumo e isso aponta para a 

necessidade dos governos investirem em uma educação, que Capra (2002) denomina 

“alfabetização ecológica”, fundamentada nos princípios da ecologia e da sustentabilidade  

Essa educação deve ser iniciada nas escolas da educação básica e estender-se até as 

universidades, envolvendo os profissionais das diversas áreas.  

 Ao longo dos últimos anos, no Brasil, algumas mudanças podem ser observadas na 

educação formal, com a implantação de mais de cem cursos com enfoque na agroecologia, 

desde o ensino médio e superior, chegando aos cursos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado). Outra iniciativa vem com a criação de mais de cem núcleos de agroecologia, que 

integram professores e estudantes do ensino médio e/ ou universitário em fecundos ambientes 

de aprendizagem, proporcionados pela interação com as comunidades. Com relação à 

pesquisa agrícola, um acontecimento importante foi o lançamento do Marco Referencial em 

Agroecologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que representa 

o esforço de pequenos grupos que exercitam esse enfoque, vindo a se constituir um grande 

avanço para o desenvolvimento da ação educativa extensionista
3
. Ressalte-se que essas 

mudanças são resultados também da luta política de grupos da sociedade civil organizada, 

seja pela confederação, federações, sindicatos dos trabalhadores rurais e, especialmente, da 

militância dos movimentos sociais e das ONGs. 

 Capra (2002) defende, ainda, a existência de um projeto ecológico global, amparado 

no uso de recursos humanos, ao invés dos recursos naturais, mais escassos na atualidade.  

Seria desejável a criação de comunidades sustentáveis baseadas na alfabetização ecológica, na 

prática do projeto e nas redes ecológicas de fluxos de energia e matéria. Por outro lado, ainda 

pensando em Capra, é também importante discutir sobre a durabilidade dos bens de consumo, 

para que a sociedade tome consciência da necessidade de preservação dos recursos naturais, 

buscando, assim, uma harmonização de interesses entre os consumidores e os fabricantes. 

(CAPRA, 2002, p. 237-266).  

                                                           
3
 Informações extraídas da apresentação do livro de Miguel Altieri, Agroecologia: bases científicas 

para uma agricultura sustentável, 2012, realizada por Paulo Petersen, (p.9), diretor executivo da AS-

PTA e vice-presidente da ABA – Associação Brasileira de Agroecologia.    
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A ideia de Fritjot Capra é interessante, desafiadora e, até certo ponto, utópica. A maior 

parte da população do planeta vive em sociedades capitalistas, compostas por variadas classes 

sociais, com interesses divergentes e necessidades diferenciadas. Grandes parcelas da 

população não dispõem de meios que garantam uma qualidade de vida digna, enquanto uma 

minoria detém e controla os meios de produção e de consumo. Assim, a questão ambiental 

precisa ser encarada considerando aspectos econômicos, sociais e culturais, que envolvem 

interesses diferenciados e acabam gerando conflitos pela luta ao acesso dos bens naturais, 

entre o público e o privado. Daí a importância de problematizar, politizando o tema ambiental, 

considerando as dimensões ética, social, econômica, ambiental e cultural, sem perder de vista 

a importância dos governos traçarem políticas públicas nessa direção. 

Moacir Gadotti (2007) menciona a necessidade de uma “ecoformação”, através da 

“Ecopedagogia” ou “Pedagogia da Terra”, embora ele mesmo reconheça o caráter utópico do 

seu projeto, que implicaria uma mudança das relações humanas e ambientais vigentes. O 

mundo contemporâneo, falando generalizadamente, já reconhece a necessidade de mudar 

aspectos dos princípios e valores orientados para e pela sustentabilidade do sistema 

educacional planetário. No mundo globalizado, entretanto, nenhum país pode se considerar 

sustentável, uma vez que as mudanças ambientais, econômicas e sociais alteram o 

funcionamento do sistema global. Conforme preconizado por Gadotti (2007, p.77), faz-se 

necessário criar uma “Ecopedagogia”, uma cultura da paz e da sustentabilidade, uma ação 

pedagógica dialógica e transformadora, para “salvar” o planeta, acreditando que um novo 

mundo é possível.  

Carlos Frederico Loureiro (2003) também discute a importância da escola, bem como 

a necessidade de envolvimento de toda a sociedade, com os seus diversos grupos sociais, no 

sentido de rever os valores morais, numa perspectiva de construir, com responsabilidade, um 

modo de vida embasado na sustentabilidade planetária, garantindo igualdade de direitos para 

todos.  No entanto, torna-se um grande desafio romper com as ideologias vigentes, em relação 

à visão compartimentalizada da realidade e a forma inconsciente de utilização do patrimônio 

natural. O que se vislumbra é a necessidade de estabelecer uma formação continuada para os 

professores, de modo a favorecer a reconstrução do conhecimento, do pensar e fazer, e do 
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ensinar e aprender, usando metodologias com realização de diagnósticos e elaboração de 

projetos que envolvam toda a comunidade. (LOUREIRO, 2003, p.87).  

Para Avelar Mutim (2007), pesquisador baiano, os programas de educação formal e 

não formal assumem grande importância e precisam ser articulados para “gerar espaços de 

formação na gestão do saber e a transformação de mentalidades para o exercício pleno da 

cidadania na gestão compartilhada do Desenvolvimento Local Sustentável – DLS”  (MUTIM, 

2007, p.115). Essa dinâmica poderá proporcionar a construção de um novo modo de olhar a 

realidade que nos cerca, de modo que tal olhar incentive os seres humanos a mudar o seu 

pensamento, adquirindo novos valores e agindo de forma mais consciente. Para tanto, é 

necessária uma pactuação dos diversos setores sociais: instituições públicas e privadas de 

ensino, pesquisa e extensão, indústria e sociedade civil, que busquem a definição de objetivos 

comuns, baseados nos princípios da sustentabilidade, de maneira que possam garantir a 

construção de estratégias de gestão compartilhada para um desenvolvimento sustentável. 

Mutim (2007) destaca o papel das universidades na qualificação de recursos humanos em 

temas como educação ambiental e desenvolvimento sustentável, através de grupos de 

pesquisa que se dedicam a estudar os sistemas educacionais, a distribuição das competências 

educacionais, a formação e o funcionamento das redes e as organizações não governamentais.  

(MUTIM, 2007, p.115).  

Nesse contexto, percebe-se que o processo de educação formal e não formal exige 

investimento e atenção, no sentido de fortalecer as instituições voltadas para a formação das 

pessoas. Essa dinâmica é imprescindível para a promoção do desenvolvimento local 

sustentável associado à busca de uma sinergia entre os setores públicos e privados, de modo a 

garantir a funcionalidade das estratégias de interesses coletivos. Nessa perspectiva, a extensão 

rural, que trabalha com as comunidades rurais e suas representações, como associações, 

cooperativas e sindicatos, amparada nos princípios da agroecologia, com o uso de 

metodologias participativas e práticas dialógicas, poderá vir a desempenhar um papel 

fundamental na melhoria de vida da população rural e contribuir para a construção do 

desenvolvimento efetivamente sustentável. 
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3.3  AGROECOLOGIA 

 

 

3.3.1 Agriculturas Sustentáveis: As Diversas Correntes Alternativas 

 

 

A agricultura é uma atividade crucial para o desenvolvimento humano, que interfere 

diretamente nos diversos ecossistemas. Tudo isso acaba por promover a modificação das 

paisagens e dos processos ecológicos e sociais. Daí a importância de se fazer uma opção por 

um modo de produção sustentável, levando em consideração a sustentabilidade ambiental e as 

suas diversas dimensões. Desde o surgimento da agricultura, no início do período neolítico 

(10.000 - 6.000 a.C.), o homem domestica a natureza, deixa de ser caçador-recoletor para 

tornar-se agricultor; passa a cultivar a terra, plantando espécies vegetais e inicia a atividade de 

domesticar os animais, através da sua criação. Este acontecimento revolucionou o modo e o 

estilo de vida dos povos, que na sua maioria deixam de ser nômades para se tornarem 

sedentários. Desde a chamada modernidade até os tempos atuais, houve um grande avanço da 

ciência e tecnologia em diversas áreas, com destaque para os meios de comunicação, a 

informática, a microbiologia, através da engenharia genética, a indústria e a produção de 

energia. 

  Nesse contexto, ocorreram também muitas mudanças no setor agrícola, pois o mesmo 

sofreu grande influência com todo o aparato tecnológico disponibilizado no mercado 

(máquinas, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e agroindústria para o beneficiamento da 

produção). Os agricultores passaram a utilizar essas tecnologias, incorporando-as ao modo de 

produção e atrelando a sua produção à agroindústria. O que se pode observar, entretanto, é 

que esse modelo de desenvolvimento agroindustrial vem dando sinais de exaustão. Altieri 

(2012, p.21) afirma que a agricultura industrial e os seus efeitos representam uma ameaça 

global à biodiversidade, uma vez que esse tipo de agricultura promove a simplificação dos 

ambientes e estimula o crescimento das monoculturas, resultando em uma erosão da 

diversidade agrícola. A chamada agricultura moderna proporciona a homogeneização 
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genética, porque estimula os agricultores à substituição de variedades do seu cultivo 

tradicional, as chamadas “variedades crioulas”, por outras, melhoradas geneticamente. Todo 

esse processo leva à instabilidade e susceptibilidade dos agroecossistemas a pragas e doenças. 

O modo de produção da monocultura favorece o aumento das pragas e para proteger as 

culturas, são utilizadas grandes quantidades de agrotóxicos, que acabam indo para a biosfera. 

 Segundo Lutzenberger (2002), a agricultura moderna não é sustentável por ter se 

desligado da lógica dos sistemas vivos naturais. As consequências disso tornam-se cada vez 

mais visíveis, causando danos irreparáveis aos bens naturais, com a degradação e a 

contaminação do ar, dos solos e das fontes de água pelo uso de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos. O conjunto de práticas usadas na “agricultura moderna” acabam produzindo 

alimentos contaminados e de baixa qualidade biológica, pondo em risco a segurança e a 

soberania alimentar da população, ao tempo em que causam uma enorme desigualdade social 

no campo, com altos lucros para os poucos donos das multinacionais da agroindústria, que 

controlam o mercado, marginalizando milhões de pequenos agricultores. Desse modo, 

observam-se, ainda, em escala mundial, uma proliferação de doenças, a permanência da fome 

e a mortalidade infantil, conflitos violentos, que terminam acentuando as desigualdades 

socioeconômicas, principalmente nos ambientes rurais. 

 Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, já surgia, na Europa, a preocupação com a 

produção de alimentos de melhor qualidade para a população. A Inglaterra foi um dos 

primeiros países a divulgar as experiências com Agricultura Orgânica (AO), tendo como seu 

representante Albert Howard, que trabalhando no continente Africano, pode observar os 

problemas e a inadequação da produção convencional. O mesmo produziu um livro intitulado 

“An Agricultural Testament” (1943), que discute e critica as práticas agrícolas industriais, 

bem como a pesquisa agrícola. (JESUS, 2005, p.28). Essa publicação teve grande repercussão 

em vários países, como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e outros, estimulando a 

realização de experiências e o lançamento de outras obras. Nos últimos anos, a AO tem 

despertado muito o interesse econômico de empresas agrícolas, que veem na atividade uma 

oportunidade de negócio. Os seguidores da AO têm encontrado resistência por parte dos 

movimentos sociais e das diversas correntes ligadas ao ecossocialismo. Isso porque os 

mesmos compreendem e reconhecem que, apesar de grupos de agricultores familiares estarem 
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envolvidos no modo de produção orgânica, essa atividade está sendo apropriada, também, 

pelos grandes agricultores e pelo agronegócio, que visam, acima de tudo, ao lucro financeiro, 

vinculando-a ao mercado nacional e internacional.  

 A AO utiliza-se dos conhecimentos da ecologia para fazer o manejo da propriedade, 

tomando-a como um organismo vivo, integrado com a flora e a fauna, e buscando uma 

harmonia com a natureza e os seres vivos. O manejo orgânico procura usar de forma eficiente 

os recursos naturais não renováveis e fazer um melhor aproveitamento dos recursos naturais 

renováveis, sempre visando à preservação ambiental. A agricultura orgânica é um modo de 

produção no qual não são permitidos fertilizantes químicos, agrotóxicos, herbicidas indutores 

de crescimento e aditivos para a alimentação animal. Os sistemas de agricultura orgânica 

baseiam-se na rotação de culturas, uso de estercos animais, leguminosas, adubação verde, lixo 

orgânico (de preferência, produzido na fazenda), cultivo manual ou mecânico, reposição de 

minerais e aspectos de controle biológico de pragas para manter a estrutura e produtividade do 

solo, fornecendo nutrientes para as plantas e controlando insetos, ervas daninhas e outras 

pragas. (EHLERS, 1999). 

  Essa modalidade de agricultura exige um tipo de certificação de conformidade do 

produto, através de um selo, que pode ser obtido por meio de auditoria ou por um Sistema 

Participativo de Garantia (para os agricultores familiares). Neste caso, aqui no Brasil, o selo é 

conferido pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 Eli Lino de Jesus (2005) informa que, simultaneamente, no início do século XX, 

surge, na Áustria, a Agricultura Biodinâmica (ABD), tendo como seu precursor Rudolf 

Steiner, fundador da antroposofia, definida por ele como a “ciência espiritual”  Essa 

abordagem utiliza-se de conhecimentos dos ciclos lunares e os seus benefícios para a 

agricultura na propriedade rural, considerando a terra como um organismo vivo. Há também 

uma valorização do conhecimento intuitivo, empírico e tradicional do agricultor, sem 

desprezar os avanços do conhecimento formal. A ABD é mais atuante na Europa e tem o seu 

próprio sistema de certificação e comercialização dos produtos. No Brasil, são representados 

pela Estância Demétria, o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural (Botucatu - São 

Paulo) e o Instituto Verde Vida, em Curitiba - Paraná. (JESUS, 2005, p.30).  
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 Após a Segunda Guerra Mundial, houve um incremento da pesquisa nas áreas de 

química industrial e farmacêutica, ampliando o conhecimento que resultou na fabricação de 

adubos sintéticos, agrotóxicos e, depois, as sementes melhoradas geneticamente, 

representando um grande incentivo à produção agrícola, em todo o mundo. Apesar de todo o 

avanço tecnológico, que proporcionava bons resultados na produção agrícola, surgiam 

dúvidas sobre a sustentabilidade do referido modelo. Desse modo, continuavam emergindo 

movimentos para resgatar os princípios para assegurar uma produção natural, como no Japão, 

com a “Agricultura Natural”
4
 (AN), representada por Mokiti Okada e Fukuoka. Segundo 

Ehlers (1994), Okada iniciou os seus trabalhos amparando-se numa religião que defendia a 

purificação do espírito, assim como a purificação do corpo, tendo como base métodos 

“naturais” de agricultura  Ele defendia propostas viáveis para um desenvolvimento social 

integrado. Na década de 1970, foram fundadas estações de pesquisa no Japão. Já em 1982, foi 

fundado o Centro Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura Natural. A Mokiti 

Okada Internacional (MOA) foi fundada em Washington e, atualmente, a World Sustainable  

Agriculture Association (WSAA), ONG sediada nos Estados Unidos, com escritórios em 

Nova York, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), e em Washington, vem 

organizando esse movimento. Essa corrente se disseminou internacionalmente no ocidente, 

desde os Estados Unidos até o Brasil, em São Paulo, tendo como representante da AN-MOA 

o pesquisador brasileiro Shiro Myasaka.  

 A AN-MOA se baseia na utilização de produtos especiais, chamados de 

microrganismos eficientes, BMY ou Eokomit, comercializados, de fórmula e paternidade 

detida pelo fabricante (MYASAKA; NAKAMURA, 1989). Trata-se de um conjunto de 

microrganismos que aceleram o processo de decomposição da matéria orgânica. (JESUS, 

2005, p. 34).  O sistema de cultivo da AN costuma alternar entre as plantas leguminosas e as 

                                                           
4
 Dentre as chamadas “correntes alternativas” de agricultura sustentável, destacam-se as seguintes 

denominações: Agricultura Natural, Permacultura, Agricultura Biológica, Agricultura Orgânica, 

Agricultura Ecológica, Agricultura Regenerativa. (JESUS, 2005). 
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gramíneas, fazendo uso de práticas como adubação verde, compostagem, cobertura morta e 

controle de pragas e doenças com produtos naturais. Já Fukuoka, cientista japonês, faz uma 

abordagem físico-científica-ética e adota alguns princípios orientais (yin-yang), em que o 

manejo do sistema não permite arar o solo e nem mesmo o uso de composto orgânico. 

  Outra corrente é a “Permacultura”, desenvolvida por Bill Mollison, pesquisador e 

cientista australiano, e David Holmgren, ecologista, que preconiza um sistema de manejo 

permanente, com a criação de paisagens conscientemente desenhadas, incluído, aí, o ser 

humano. (MOLLISON; HOLMGTEN, 1978). Essa corrente incorpora uma visão holística da 

agricultura, preocupada com a ética e a conservação dos recursos naturais e não alcança a 

mesma repercussão das outras formas de agricultura. Na Bahia, entretanto, formou-se um 

grupo de estudo, o “Instituto de Permacultura da Bahia”, que desenvolve trabalhos em 

algumas regiões do semiárido. (JESUS, 2005, p.30).  

 Com relação à “Agricultura Biológica”, registre-se como uma corrente francesa de 

agricultura não convencional, representada pelo agrônomo francês Claude Aubert, que discute 

a irracionalidade dos métodos agrícolas industriais, os fundamentos e as bases práticas da 

agricultura biológica. Esse autor compartilhava das ideias de Howard e de André Voisin, 

pesquisador francês que, trabalhando muitos anos com pastagens e manejo de animal, acabou 

desenvolvendo um método denominado Pastoreio Racional Voisin (PRV). Em suas pesquisas, 

pode observar os efeitos do uso excessivo dos adubos nitrogenados, que causavam 

desequilíbrios nutricionais nas pastagens e nos animais e, por sua vez, nos consumidores. No 

Brasil, conforme Jesus (2005), os seguidores dessa linha são o professor Luiz Carlos Pinheiro 

Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o engenheiro agrônomo Nilo 

Ferreira Romeiro e o professor Humberto Sorio, da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande 

do Sul. Vale ressaltar que a “Agricultura Biológica” orienta-se na mesma direção da 

“Agricultura Orgânica”. Esta última designação é mais comumente usada nos países de língua 

anglo-saxônica, enquanto o primeiro termo é usado em alguns países europeus de língua 

latina. (JESUS, 2005, p.31). 

Já a “Agricultura Ecológica” está vinculada ao alemão Hartmut Vogtmann, que 

lecionava, na década de 1980, na Universidade Kassel-Witzenhauzen, a disciplina Métodos 

Alternativos de Agricultura, que depois recebeu a mesma denominação da corrente. Seus 
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diversos aspectos teórico-filosóficos e práticos foram apresentados pelo professor, que 

organizou um livro reunindo textos de vários autores. No Brasil, José Lutzenberger (1976), 

Ana Maria Primavesi (1964) e Artur Primavesi (1964) são os nomes mais conhecidos dentre 

os seguidores dessa corrente, cujas práticas de agricultura procuram maior equilíbrio com o 

ambiente, buscando arranjos agrícolas mais integrados e um manejo dos solos mais racional, 

porém, são menos restritivas com relação ao uso de insumos do que aquelas preconizadas pela 

“Agricultura Biológica” e da “Agricultura Orgânica”  (JESUS, 2005, p 32-33). 

Segundo Ehlers (1994), a “Agricultura Regenerativa” foi difundida pelo francês 

Robert Rodale e está associada à possibilidade de se produzir recuperando os solos de áreas 

degradadas. No Sul da Bahia, foi desenvolvido o Sistema Agrossilvicultural, pelo suíço Ernst 

Gotsch. O pesquisador-agricultor criou o “método Ernst”, que consiste em: poda intensiva das 

árvores, o que acelera a incorporação de biomassa ao solo – inclui o intensivo controle de 

sucessão vegetal e a indução ao rejuvenescimento e aumento do crescimento e vigor. A poda 

induz ao sistema, que seriam os sistemas regenerativos. 

Analisando as diversas correntes filosóficas anteriormente mencionadas, pode-se 

afirmar que todas elas demonstram uma preocupação com a necessidade de conservação da 

biodiversidade ecológica e cultural e com o próprio futuro do planeta Terra, assim como o 

enfoque sistêmico para a abordagem dos aspectos relativos ao fluxo de energia e de materiais 

disponíveis nos ecossistemas. De um modo geral, esses movimentos ficaram conhecidos 

como agricultura alternativa ou mesmo agricultura orgânica. Na década de 1990, com toda a 

efervescência dos movimentos sociais, das ONGs e das representações dos trabalhadores 

rurais que discutiam a agenda ambiental, o conceito de agricultura sustentável é ampliado, 

com vistas ao resgate dos valores sociais, culturais e éticos do novo modo de produção e 

consumo. Assim, as diversas correntes de agricultura alternativa, apesar de algumas 

divergências, adotam, de um modo geral, os princípios da agroecologia. 
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3.3.2 Agroecologia: Tecendo a Transdisciplinaridade para o 

Desenvolvimento Sustentável 

 

 

O que representa a agroecologia para o desenvolvimento sustentável e como esta 

poderia contribuir com a sustentabilidade? Esse é realmente um tema muito debatido no 

mundo inteiro e suscita variadas interpretações. Segundo Sachs (1993, p.24): 

 

                                      [...] a sustentabilidade é um relacionamento entre sistemas econômicos 

dinâmicos e sistemas ecológicos maiores e também dinâmicos, embora de 

mudança mais lenta, em que: a) a vida humana pode continuar 

indefinidamente; b) os indivíduos podem prosperar; c) as culturas humanas 

podem desenvolver-se; d) os resultados das atividades humanas obedecem a 

limites para não destruir a diversidade, a complexidade e a função do sistema 

ecológico de apoio à vida.  

 

 Por esse prisma, pensar em desenvolvimento sustentável implica uma mudança de 

paradigma, requerendo ações nas mais diversas áreas, principalmente na educação (formal e 

não formal), de forma transdisciplinar, bem como o estabelecimento de estratégias para uma 

mudança nas formas de produção e consumo, de modo a assegurar um estilo de vida mais 

sustentável. Para tanto, o desenvolvimento gerado a partir dos conhecimentos das culturas 

tradicionais locais, no campo, ou, ainda, nas áreas urbanas industriais, combinando os saberes 

antigos com os novos saberes interdisciplinares, torna-se alternativa importante para conciliar 

tecnologia e sustentabilidade, avanço social e conservação do ambiente, enfim, o 

desenvolvimento sustentável. Segundo Paolo Orefice (2007), o conhecimento científico deve 

ser usado em favor da emancipação das culturas locais, favorecendo o desenvolvimento 

humano das sociedades locais, nacionais e internacionais. OREFICE (2007, p.26). Em suma, 

o presente trabalho defende a linha de ser não só possível, como fundamental, a ideia de 

sustentabilidade, perpassando o conhecimento científico e os projetos de desenvolvimento 

social que respeitem os saberes tradicionais. 

 Sabe-se que a agricultura é uma atividade importante para a existência humana e que 

pode ser realizada de variadas formas, gerando impactos, de maior ou menor grau, ao meio 
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ambiente, o que dependerá do sistema de produção a ser utilizado. Nessa direção, o tema 

sustentabilidade ambiental suscita muitas discussões e variadas interpretações. Para 

Gliessman (2005, p 52) “a sustentabilidade é alcançada através de práticas agrícolas 

alternativas, orientadas pelo conhecimento em profundidade dos processos ecológicos que 

ocorrem nas áreas produtivas e nos contextos mais amplos nas quais elas fazem parte”  

Entretanto, torna-se imperiosa uma nova abordagem da agricultura e do desenvolvimento 

agrícola, observando os princípios ecológicos dos diversos agroecossistemas, respeitando os 

aspectos para a conservação de recursos da agricultura tradicional local, ao tempo em que 

devem ser incorporados novos conhecimentos e metodologias que possam contribuir com o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável, embasados nos pressupostos teóricos da 

agroecologia. Desse modo, a produção agroecológica, na busca pela sustentabilidade, é 

pautada na ética, no respeito à conservação dos bens naturais, na incorporação de valores das 

culturas locais, na viabilidade econômica e na justiça social.  

 

A agroecologia proporciona o conhecimento e a metodologia necessários 

para desenvolver uma agricultura que é ambientalmente consistente, 

altamente produtiva e economicamente viável. Ela abre a porta para o 

desenvolvimento de novos paradigmas da agricultura, em parte porque corta 

pela raiz a distinção entre a produção de conhecimento e sua aplicação 

(GLIESSMAN, 2005, p.54). 

 

Para tanto, é preciso fazer a transição agroecológica, que se refere a um processo 

gradual de mudança no tempo, nas formas de manejo dos agroecossistemas, tendo-se como 

meta a passagem de um modelo agroquímico de produção para outro modelo ou estilos de 

agricultura que incorporem princípios, métodos e tecnologias de base ecológica. Tal transição 

está associada a um processo de evolução contínua, multilinear e crescente no tempo, sem ter 

um momento final determinado. (CAPORAL; COSTABEBER, 2000, p.28). A agroecologia 

oferece conhecimentos e oportunidades de desenvolver uma agricultura ambientalmente 

adequada, utilizando de forma racional os recursos naturais, de modo a se tornar altamente 

produtiva, socialmente equitativa e economicamente viável. 

  Miguel Altieri (2012 p.15) afirma que a “agroecologia fornece as bases científicas, 

metodológicas e técnicas para uma nova revolução agrária, não só no Brasil, mas no mundo 
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inteiro”  As iniciativas orientadas pelos princípios agroecológicos procuram transformar os 

sistemas de produção industrializados, ao promoverem a transição da agricultura baseada no 

uso de combustíveis fósseis e dirigidos à produção para a exportação e biocombustíveis para 

as agriculturas diversificadas, voltadas à produção nacional de alimentos, por camponeses e 

famílias agricultoras rurais e urbanas, a partir da inovação e recursos locais e da energia solar.  

Nessa direção, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), os movimentos sociais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar 

(FETRAF) e outras representações do movimento social no campo desempenham um papel 

de grande importância política, quando se associam com a Articulação Nacional de 

Agroecologia (ANA). Essa estratégia de articulação é usada como meio de influenciar as 

instituições governamentais, responsáveis pela formulação de políticas públicas que atendam 

aos interesses e ao fortalecimento da agricultura familiar pautada nos princípios da 

agroecologia e da sustentabilidade socioambiental. Segundo Altieri (2012, p.16): 

 

                                         a agroecologia é tanto uma ciência quanto um conjunto de práticas. Como 

ciência, baseia-se na aplicação da Ecologia para o estudo, o desenho e o 

manejo de agroecossistemas sustentáveis. Os princípios básicos da 

agroecologia incluem: a reciclagem de nutrientes e energia; a substituição de 

insumos externos; a melhoria da matéria orgânica e da atividade biológica do 

solo; a diversificação das espécies de plantas e dos recursos genéticos dos 

agroecossistemas no tempo e no espaço; a integração de culturas com a 

pecuária; e a otimização das interações e da produtividade do sistema 

agrícola como um todo, ao invés de rendimentos isolados obtidos com uma 

única espécie. A agroecologia se fundamenta em um conjunto de 

conhecimentos e técnicas que se desenvolvem a partir dos agricultores e de 

seus processos de experimentação. Por essa razão, enfatiza a capacidade das 

comunidades locais para experimentar, avaliar e expandir seu poder de 

inovação por meio da pesquisa do agricultor a agricultor e utilizando 

ferramentas de extensão baseadas em relações mais horizontais entre os 

atores.  

 

A agroecologia constitui-se, portanto, como um grande desafio para os profissionais 

da extensão rural e da pesquisa, pela sua complexidade. Não se trata apenas de se preocupar 

com os aspectos produtivos de uma agricultura ecológica, mas sim de uma intricada rede de 

relações sociais, culturais, ambientais e econômicas. Segundo Leff (2002, p.39), a 
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agroecologia afirma-se convocando “a um diálogo de saberes e intercâmbio de experiências; a 

uma hibridação de ciências e técnicas; [   ] a uma interdisciplinaridade”  Na visão do autor: 

 

a agroecologia surge como um conjunto de conhecimentos que incorporam 

princípios ecológicos e valores culturais, conhecimentos ecológicos e 

antropológicos, econômicos e tecnológicos, que confluem na dinâmica dos 

agroecossistemas. É importante destacar que a agroecologia não pode ser 

validada apenas conforme as regras da produção científica convencionais, 

mas sim por meio da experiência dos saberes práticos de cada agricultor. 

Apesar de pesquisas cientificamente convencionais estarem sendo feitas com 

relação aos sistemas agroecológicos e demonstrarem dados concretos sobre 

as vantagens destes sistemas, o que realmente pode validar as práticas 

agrícolas não são os resultados obtidos em laboratórios ou estações 

experimentais, mas sim as práticas de cultivos de populações tradicionais – 

indígenas e camponesas. (ibid.). 

  

Nesse sentido, a agroecologia representa a possibilidade de contribuir para um modo 

de produção sustentável, em que são valorizadas as potencialidades locais dos bens naturais, 

assim como o conhecimento tradicional dos agricultores familiares, associado ao diálogo com 

o conhecimento técnico científico. A agroeocologia ainda tem como principal enfoque o 

desenvolvimento dos recursos humanos, que pode ser usado como estratégia de ampliação das 

possibilidades da população rural, e, especialmente, dos agricultores familiares. Desse modo, 

a agroecologia representa para os agricultores o acesso a terras, sementes, água, crédito e 

mercados locais, por meio da criação de políticas de apoio econômico, do fornecimento de 

incentivos financeiros, da abertura de oportunidades de mercado e da disponibilidade de 

tecnologias agroecológicas. 

  Caporal e Costabeber (2004, p.89), referindo-se aos estudos de Sevilla Guzmán e 

González de Molina (1996), definem a agroecologia como: 

 

                                      [...] um campo de estudos que pretende o manejo ecológico dos recursos 

naturais, para - através de uma ação social coletiva de caráter participativo, 

de um enfoque holístico e de uma estratégia sistêmica - reconduzir o curso 

alterado da coevolução social e ecológica, mediante um controle das forças 

produtivas que estanque seletivamente as formas degradantes e espoliadoras 

da natureza e da sociedade. Em tal estratégia, dizem os autores, joga um 

papel central a dimensão local com o conhecimento científico, permita a 

implementação de sistemas de agricultura alternativa potencializadores da 

biodiversidade ecológica e da diversidade sociocultural. 
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 Analisando a citação, percebe-se que, para o técnico atuar seguindo os princípios da 

agroecologia, que preconizam uma mudança paradigmática, não só do ponto de vista 

tecnológico, mas social, cultural, ambiental e de ética, é necessária uma reformulação do 

pensamento, numa perspectiva de construir uma visão mais holística do conhecimento, de 

modo a poder reorientar a sua ação para um agir de forma sistêmica. Esse profissional técnico 

carece de uma nova postura frente aos grupos comunitários. Ao iniciar um trabalho em uma 

comunidade, é importante observar e reconhecer toda a diversidade cultural existente no 

modo de vida dos agricultores familiares, respeitando os conhecimentos da tradição. Outro 

elemento a ser considerado nos procedimentos metodológicos é proporcionar um ambiente 

para que não haja qualquer tipo de sentimento de superioridade e ou de inferioridade entre as 

pessoas envolvidas no trabalho.  Esses são alguns dos pressupostos para que se estabeleça um 

diálogo simétrico entre agricultores, agricultoras e educadores extensionistas. A perspectiva 

favorece uma dinâmica de interação entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos 

tradicionais, requisito tão necessário para a recriação e reconfiguração, num constante 

processo de atualização desses conhecimentos. Tudo isso poderá nortear o desenvolvimento 

de uma agricultura sustentável, que potencialize a biodiversidade ecológica dos ecossistemas 

e considere a diversidade sociocultural. Nessa mesma linha, Guzmán Casado et.al. (2000, 

apud CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2005, p.3) sugerem: 

 

os elementos centrais da ecologia podem ser agrupados em três dimensões: 

a) ecológica e técnico-científica; b) socioeconômica e cultural; e c) 

sociopolítica. Estas dimensões não são isoladas, mas se interpenetram e 

interagem, de modo que estudá-las e entendê-la, assim como propor 

alternativas requer uma abordagem inter, multi e transdisciplinar. Por essa 

razão, continuam os autores, a agroecologia apoia-se em ensinamentos de 

distintas disciplinas científicas, como a física, a economia ecológica e 

política, a agronomia, a ecologia, a educação, a antropologia, etc. 
 

 A agroecologia abandona o pensamento linear e se utiliza do pensamento complexo, 

incorporando os conhecimentos das várias disciplinas, de modo a exercer o princípio da 

ligação e da articulação entre áreas e saberes distintos. O pensamento complexo é aquele que 

lida com a incerteza e consegue conceber a organização, estando disposto a unir, 
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contextualizar, globalizar, embora reconheça o singular, o individual e o concreto. Esse 

processo, entretanto, torna-se um grande desafio para os profissionais, na contemporaneidade, 

na medida em que a educação praticada no ocidente quase sempre privilegia as 

especializações e acaba por desenvolver uma “inteligência parcelada, compartimentalizada, 

mecanicista, disjuntiva e reducionista, que desconsidera a complexidade do mundo, fraciona 

os problemas, perde a noção de totalidade”  (MORIN, 2001, p 35-38).  

 A educação formal desenvolvida nas escolas e nas universidades reflete um conjunto 

de valores que estão subordinados aos interesses políticos, sociais, econômicos e ideológicos 

de grupos e da classe social dominante. Os conteúdos são previamente demarcados pelos 

coordenadores pedagógicos e pelos docentes, seguindo as diretrizes do PNC. Desse modo, 

poder-se-ia inferir que a política educacional acaba, de certo modo, referendando a 

manutenção do status quo. 

  O atual sistema de ensino formal, muitas vezes, ainda privilegia a separação das 

disciplinas, encerradas nelas mesmas, não proporcionando, assim, um diálogo transdisciplinar 

eficiente. Nesse sentido, Morin (2001) afirma que para resolver essa questão, faz-se 

necessário investir em uma nova educação e que a universidade tem responsabilidade nessa 

árdua tarefa. Isso implica um grande esforço, que é a construção de uma nova forma de pensar 

e agir, para superar uma visão compartimentada e a divisão entre a cultura humanista e a 

cultura científica, entre as diferentes ciências e disciplinas. No entanto, esse processo é 

bastante desafiador e requer uma problematização, de modo a refletir internamente, para que 

possam ocorrer mudanças necessárias na atualidade, articulando e aproximando os saberes 

tradicionais com os saberes científicos. É preciso entender que, com o fenômeno da 

globalização, os grandes problemas, nas mais diversas áreas, deixam de ser particulares para 

se tornarem globais. Uma educação holística deve perpassar por uma nova forma de pensar e 

agir, voltada para a transformação da realidade. Essa educação deve ser comprometida com 

valores éticos e morais, que despertem nos cidadãos a consciência crítica e a responsabilidade 

para a construção de uma civilização planetária. 

Theodor Adorno, em sua obra “Educação e Emancipação” (2010), discute a 

necessidade de se ter uma educação crítica, de forma permanente. Para tanto, é fundamental 

pensar e vivenciar a educação no contexto histórico e social, de modo que os sujeitos se 
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sintam construtores da sua própria história, com condições de realizar os conteúdos positivos 

que os conduzam a uma educação emancipatória. Entretanto, vivemos em um mundo 

capitalista, que dita toda a estrutura da “indústria cultural” e da produção econômica, que, por 

sua vez, influencia o sentido ético dos processos de formação da educação na sociedade 

moderna. (ADORNO, 2010). Um exemplo adequado é a veiculação, nos meios de 

comunicação, principalmente na televisão, de conteúdos de caráter manipulador, impregnados 

de valores que incentivam o consumo, propagando a ideia de que todos vivem num mundo 

perfeito. 

Nessa perspectiva, vivemos em um tempo conturbado e inseguro e a todo instante 

somos “invocados” ou provocados pela mídia a fazer parte de um mundo de consumo, de 

modo a adquirir produtos sofisticados, de última geração, de alimentos industrializados e 

organismos modificados geneticamente, os chamados transgênicos, com embalagens 

sofisticadas e preços exorbitantes. Esse apelo ao consumo provoca na população a 

necessidade e o desejo de possuir, acriticamente, tudo o que é oferecido no mercado. 

 Desse modo, é incutida na sociedade uma visão utópica de que todos terão acesso aos 

bens de consumo. Nutre-se o sonho de que, ao adquirir determinado produto, o indivíduo 

estará realizando o seu desejo e satisfazendo-se pessoalmente, ao preencher, até mesmo, 

carências afetivas. Todo esse processo de estímulo ao consumo, promovido pelo capital 

industrial, utiliza-se dos meios de comunicação para atingir os seus objetivos. A maioria da 

população, que tem acesso aos bens de consumo, não se apercebe do quanto é prejudicial essa 

dinâmica para as suas vidas, ignorando, em geral, a relação do consumo predatório com o 

atual padrão de produção capitalista, que traz consequências desastrosas para o meio 

ambiente.  

 É importante salientar que para a construção de estilos de agricultura ambientalmente 

sustentáveis, é necessário considerar o uso de tecnologias adaptadas aos diversos 

agroecossistemas e sistemas culturais com o mínimo de impacto sobre o meio ambiente. De 

acordo com Altieri (2006, p.83-99):  

 

 



89 

 

 

 

[...] para implementar mudanças nos rumos da trajetória agrícola, é preciso 

estabelecer ações como: estimular e apoiar a organização social das 

comunidades rurais, facilitando o acesso à terra a aos recursos produtivos, 

assim como a serviços sociais e infraestrutura; reformar as entidades de 

pesquisa e de extensão rural, de modo que se estabeleçam agendas que 

respondam às reais necessidades da população e aos problemas locais do 

meio rural; realizar mudanças curriculares nas universidades, escolas 

agrícolas e outras áreas do ensino, para que possam ser formados 

profissionais com uma sólida base de conhecimentos agroecológicos e de 

educação ambiental; criar e potencializar sistemas de preços justos e de 

mercados solidários locais/ regionais, bem como ampliar as formas de apoio 

como o microcrédito, para que os agricultores possam adotar práticas 

regeneradoras e comecem a realizar processos de transição agroecológica 

visando construir suas agriculturas sustentáveis.  

 

A sociedade vem, ao longo dos últimos anos, construindo uma posição mais crítica em 

relação aos processos produtivos que não estejam comprometidos com a sustentabilidade e 

que trazem, como consequências sociais e ambientais, a desestruturação de ecossistemas, a 

massificação cultural, a perda de identidade dos agricultores familiares e os contínuos 

processos de exclusão social. Simultaneamente, vem se desenvolvendo na população uma 

consciência dos riscos para a saúde humana e para o meio ambiente do uso das tecnologias de 

produção de alto impacto, do uso abusivo de agrotóxicos, e ainda, da utilização de 

fertilizantes químicos e técnicas de irrigação de baixa eficiência hídrica. Por essas razões, a 

sociedade, cada vez mais, se interessa em consumir produtos e serviços que se aproximem de 

processos naturais e biológicos comprometidos em causar menos impactos no meio ambiente. 

É nesse contexto que a agricultura familiar desempenha um papel fundamental para o 

desenvolvimento de uma agricultura em bases sustentáveis. Isso porque esse tipo de produção 

tem como características essenciais o forte uso de mão de obra, com ênfase na diversificação 

da produção e rotação de culturas, melhor distribuição de rendas, estabilidade e poder 

decisório. Além disso, os agricultores familiares têm possibilidades de assumir todo o 

processo, desde a definição do que produzir, assim como a forma de produção, até a 

comercialização dos seus produtos. Por outro lado, a agricultura familiar tem também 

despertado um crescente interesse na produção de alimentos agroecológicos e orgânicos, na 

perspectiva da sustentabilidade.  

A produção orgânica agroecológica, no Brasil e na América Latina, tem se pautado em 

mercados específicos, voltados a uma população com maior poder aquisitivo, na lógica dos 
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nichos de mercado, tornando os seus produtos, até certo ponto, inacessíveis para a maioria da 

população, devido ao alto custo final, principalmente quando a comercialização ocorre nas 

grandes redes de supermercados. Desse modo, para a ampliação do acesso aos alimentos 

ecológicos, livres de resíduos, é imprescindível desenvolver estratégias de comercialização 

distintas do mercado tradicional, visando afastar o intermediário presente nas comunidades, 

fazendo com que as organizações dos agricultores familiares assumam o processo de 

transformação e comercialização da produção. Para tanto, alguns desafios e obstáculos 

precisam ser superados pela organização dos agricultores familiares, que devem conhecer 

todas as práticas e o processo na organização da produção da região ou território (quantidade 

e qualidade), mercados potenciais e preços dos produtos. Outro aspecto muito importante é o 

fortalecimento das relações entre os grupos formados em cooperativas ou associações, 

calcado em valores como a confiança, a ética, a solidariedade, com a estratégia de “reforçar a 

autonomia e a capacidade de iniciativa de todos os envolvidos para exercer o controle social 

como uma afirmação da cidadania e a superação das desigualdades sociais”  (COSTA, 2004, 

p.74). 

Assim, a contextualização conceitual e histórica das noções de agricultura familiar, 

educação ambiental, educação não formal/ extensão rural e agroecologia situa o objetivo geral 

deste trabalho: analisar as práticas de educação ambiental desenvolvidas na agricultura 

familiar agroecológica no Território de Irecê e a sua potencial contribuição para o 

desenvolvimento sustentável. Em seguida serão apresentados os aspectos metodológicos da 

pesquisa.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

 A ciência moderna, marcada pelas transformações com o processo de industrialização, 

o avanço tecnológico da informação e a comunicação de massa, trouxe muitas alterações na 

formação econômica da sociedade, como o incremento da produtividade e da riqueza social. 

Entretanto, não foi capaz de evitar os vários problemas relacionados à conservação do meio 

ambiente, como o uso depredatório dos bens naturais, a não fixação do homem rural no 

campo por falta de políticas sociais e a consequente migração dessas populações para as 

periferias das grandes cidades, em busca de educação e trabalho. Essas mudanças produzem 

uma interferência nas relações sociais de produção, uma vez que os indivíduos perdem o 

domínio de propriedade e da sua força produtiva, problemas que poderiam, talvez, ser 

mitigados com a implementação de práticas educativas ambientais e o incentivo da produção 

agrícola familiar sustentável, objeto deste estudo.  

 Para Haguete (1995, p.18-19), não existe, na sociologia, uma teoria suficientemente 

abrangente para comportar todos os fenômenos sociais e muito menos fornecer todas as 

respostas passíveis de serem levantadas. Nesse sentido, a autora considera que o método 

científico, o seu rigor e as suas técnicas, por si só, são insuficientes para conduzir, a contento, 

pesquisas. Estas requerem também a indispensável “visão de mundo” daquele que se lança em 

estudos científicos de campo, por exemplo, uma vez que tudo interfere na “leitura” do real, na 

análise de dados e na capacidade de “interpretar as experiências alheias”, protagonizando 

ações que o sujeito acha necessárias, mesmo sem saber se são as mais adequadas. Assim, não 

se pode ignorar o “lugar de fala” do pesquisador, com o seu “horizonte de expectativas”, as 

suas vivências, enfim, o seu repertório sociocultural. 

Sob essa ótica, este estudo científico traz também a visão de mundo da pesquisadora, 

extensionista, com muitos anos de experiência nas atividades de assistência técnica à 

agricultura familiar. Procurou-se, portanto, envolver, sempre que possível, os membros das 

famílias dos “agricultores familiares”, ouvindo, dialogando e refletindo sobre a sua própria 

realidade. Buscou-se compreender como a atividade da agricultura familiar, desenvolvida por 
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eles e que segue os princípios da agroecologia, contribui para a melhoria das suas condições 

de vida, num modo de produção que incentiva e fortalece o desenvolvimento de práticas 

eficazes, na perspectiva da educação ambiental e da sustentabilidade. 

 

 

4.1  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

 O presente trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa do tipo exploratório, 

com uma abordagem predominantemente qualitativa, utilizando-se o método do estudo de 

caso, fenômeno de ocorrência contemporânea, sob o qual o pesquisador não tem influência 

(YIN, 2010). A decisão pelo estudo de caso baseou-se na natureza, de certo modo, ainda 

incipiente do conhecimento existente sobre o tema de interesse e na multiplicidade de 

aspectos relevantes a serem investigados, sem que se tenham disponíveis modelos de trabalho 

aceitos consensualmente. Desse modo, esse método parece ser adequado à investigação 

empírica, pela necessidade de se compreender um fenômeno da vida real em profundidade, 

como é o caso deste estudo, que discute como as práticas de educação ambiental 

desenvolvidas pelos educadores extensionistas, junto aos agricultores familiares de base 

agroecológica, podem favorecer o processo de desenvolvimento sustentável no Território de 

Irecê. O estudo de caso permite, portanto, além de investigar, científica e objetivamente, os 

dados levantados in loco, fazer certas inferências de caráter qualitativo e quantitativo, 

intercruzando “os achados” com teorias científicas, mas sempre levando em consideração as 

experiências e a “visão de mundo” da pesquisadora   

Uma boa condução do estudo de caso ultrapassa o conjunto de conhecimentos técnicos 

para a coleta de dados e exige do pesquisador habilidades como: ser capaz de formular boas 

questões – e interpretar as respostas; ser bom “ouvinte”, deixando de lado as suas próprias 

ideologias e preconceitos; ser adaptável e flexível, para que situações novas possam ser vistas 

como oportunidades, não como ameaças; ter noção clara dos assuntos em estudo, mesmo no 

modo exploratório; ser imparcial sobre as noções preconcebidas, incluindo as derivadas da 
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teoria (YIN, 2010, p.95). Essa abordagem envolve o entendimento de que o processo de 

formação e transformação de práticas ambientalmente sustentáveis não ocorre em uma única 

direção: não se trata de estudar o que o extensionista ensina e o que o agricultor aprende, 

ignorando as complexidades do processo de construção do conhecimento, em que todos os 

agentes aprendem e ensinam. Desse modo, busca-se compreender, acompanhar e analisar 

como a educação ambiental não formal crítica dialoga com os conceitos da agroecologia.  

Assim, também está em foco o entendimento que os sujeitos da pesquisa têm sobre a 

temática, principalmente a partir das suas vivências e práticas nas lidas cotidianas e como 

estas são incorporadas ao conjunto da vida dos agricultores e agricultoras familiares, 

envolvendo suas concepções de mundo e atitudes perante o meio ambiente e o manejo dos 

bens naturais. 

 

 

4.2 OS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

 

Os participantes foram selecionados intencionalmente e por acessibilidade, 

considerando o caráter exploratório e qualitativo da pesquisa. Isso significa que os dados 

obtidos não são, por princípio, representativos da população. Essa decisão está de acordo com 

os objetivos e a natureza da pesquisa, voltada para o mapeamento de aspectos dos problemas 

mais relevantes e modos de pesquisá-los posteriormente. Assim, o interesse predominante foi 

a identificação de fenômenos e processos relacionados ao problema, o que só poderia ser 

alcançado através de uma abordagem em profundidade e, ao mesmo tempo, extensa, ao 

problema da pesquisa. Nesse sentido, a coleta de informações de vários agentes envolvidos no 

processo, a consulta a diversas fontes de informações e a observação da realidade em 

condições naturalísticas foram utilizadas para complementar e contextualizar o corpo de 

informações obtidas através das entrevistas mais estruturadas.  

O processo de seleção dos sujeitos participantes da pesquisa ocorreu seguindo alguns 

critérios. Inicialmente, foi realizado um levantamento dos extensionistas da EBDA que atuam 

no Território de Irecê, sendo contabilizado um total de 80 técnicos (as) da área de produção, 
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social e ambiental. Desses, 20% desenvolvem suas atividades sob o enfoque da agroecologia. 

Com relação aos agricultores familiares, optou-se por estudar uma amostra daqueles que 

praticam a agricultura de base agroecológica e que fizeram cursos de formação no 

CENTREFÉRTIL da EBDA. Também foram incluídos alguns agricultores familiares do 

sistema convencional, que passaram pelo mesmo processo de formação, mas continuam 

produzindo dessa forma. Como explicitado anteriormente, ainda foram ouvidos técnicos da 

EBDA que desenvolvem trabalho educativo de extensão rural, seguindo os princípios da 

agroecologia.  

Ressalte-se que, apesar de existirem outros “formadores”, de instituições não 

governamentais que desenvolvem processos de capacitação com enfoque na agroecologia – 

Centro de Assessoria do Assuruá (CAA), Cooperativa Agropecuária Mista de Barro Alto 

(AGROCOOP), Instituto de Permacultura em Terras Secas (IPÊTERRAS) e outras –, atuando 

no Território de Irecê, tomou-se a decisão de direcionar o foco desta pesquisa, 

prioritariamente, para os agricultores que passaram pelos programas de formação via cursos 

desenvolvidos no CENTREFÉRTIL, por alguns técnicos da EBDA. A seleção das famílias 

dos agricultores (a) familiares ocorreu a partir das sugestões dos próprios técnicos.  

A pesquisa foi realizada em 11 municípios, dentre os 20 que compõem o Território de 

Irecê: América Dourada, Barro Alto, Barra do Mendes, Canarana, Ibititá, Irecê, João 

Dourado, Jussara, Lapão, São Gabriel e Presidente Dutra. Conforme os dados do Censo 

Agropecuário - IBGE (2006), a agricultura orgânica, no Território de Irecê, é praticada em 

1.179 estabelecimentos. Desse total, 1.163 agricultores são familiares, com produção não 

certificada; 16 são “agricultores não familiares” (médios e grandes agricultores)  Conforme 

demonstra a Figura 2 (p.95), quatro municípios se destacam pelo número de estabelecimentos 

rurais de agricultores familiares que praticam a agricultura orgânica: São Gabriel, com 484 

agricultores, Presidente Dutra, com 205 agricultores, Barro Alto, com 140 e Canarana, com 

115 agricultores familiares; o que representa 82% dos agricultores familiares de produção 

orgânica do Território. Esses municípios apresentam maior representatividade em número de 

agricultores que praticam agricultura orgânica, mesmo sem certificação, considerada, aqui no 

estudo, como agricultura de base agroecológica.  
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Figura 2. Mapa dos municípios do Território de Irecê com maior ocorrência de agricultura familiar 

orgânica, 2013 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da SEI, 2008 e IBGE, 2006 

 

Com relação à escolha dos municípios, seguiu-se também a sugestão dos técnicos da 

EBDA, que tomaram como referência as pessoas que haviam passado pelo processo de 

formação, através dos cursos realizados no CENTREFÉRTIL. A amostra da pesquisa foi 

definida, portanto, observando-se a ocorrência da atividade de agricultura de base 

agroecológica. Consideraram-se também as reais condições para a realização de entrevistas, 
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uma vez que o deslocamento da pesquisadora às propriedades requereu suporte logístico dos 

técnicos conhecedores da região e veículos adequados às estradas mal conservadas, o que só 

foi possível graças ao apoio da Gerência Regional da EBDA de Irecê. 

 Participaram deste estudo 20 famílias de agricultores familiares que desenvolvem 

atividades de agricultura de base agroecológica, na perspectiva da educação ambiental, mais 

seis famílias de agricultores familiares que praticam agricultura no sistema convencional. 

Estes, apesar de haver participado do processo de formação, não incorporaram o modo de 

produção agroecológica. Também participaram três técnicos da EBDA que desenvolvem 

trabalho educativo de extensão rural, seguindo os princípios da agroecologia.  

 

  

4.3 INSTRUMENTOS, PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE 

DADOS  

 

 

 Para a efetivação deste estudo de caso, foram usadas algumas “fontes de evidência” 

como: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação simples, registro 

fotográfico e conversas informais. Anteriormente, foi realizada a revisão de literatura sobre os 

trabalhos já desenvolvidos na área de educação ambiental, agroecolgia e agricultura familiar, 

nos diversos programas de pós-graduação das universidades brasileiras, bem como a leitura de 

livros de autores que se dedicam à temática estudada. Algumas visitas foram realizadas a 

institutos de pesquisa, como IBGE, SEI e outras instituições públicas, como a Companhia de 

Ação e Desenvolvimento Regional (CAR), SEMA e INGÁ. Tudo isso para obter informações 

primárias e secundárias de estudos, pesquisas e dos programas de desenvolvimento: histórico 

da ocupação do Território de Irecê, problemas econômicos, sociais e ambientais, 

potencialidades, relatórios com informações preliminares sobre a situação das regiões 

incluídas no PAN - BRASIL.  

Dentre as “fontes de evidência” mencionadas anteriormente, a entrevista é a que mais 

se adequou à obtenção de dados para o estudo. A entrevista pode ser definida como um 
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processo de interação social entre duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. (HAGUETE, 1995, 

p.86). As informações são obtidas através de um roteiro de entrevista, com pontos 

previamente estabelecidos a respeito do tema a ser pesquisado. A entrevista pode ser feita 

individualmente ou com o grupo de pessoas envolvidas com o tema da pesquisa. Segundo Gil 

(1987), a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas no âmbito das 

ciências sociais. Essa técnica é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do 

que as pessoas sabem, creem, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem 

como acerca das suas explicações e razões a respeito das coisas precedentes. (SELLTIZ et. 

al., 1967, p.273, apud GIL, 1987, p.113). A entrevista pode proporcionar melhor resultado 

com pessoas que tenham um menor grau de instrução formal, que não dominam bem a escrita, 

pois no caso de preencher um questionário, isso, possivelmente, seria inviabilizado. Ela 

“permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na 

obtenção das informações desejadas”  (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.34).  

No estudo em tela, foram realizados três tipos de entrevistas, direcionadas para cada 

um dos diferentes participantes, ou seja, agricultores familiares de base agroecológica, 

agricultores convencionais e técnicos da EBDA. A primeira entrevista, direcionada aos 

agricultores familiares de base agroecológica, foi realizada seguindo um roteiro 

semiestruturado (Apêndice B; p.181-184) que incluiu duas partes: inicialmente, usou-se um 

quadro com perguntas para obter informações gerais sobre o município, a comunidade, a 

situação legal da terra, o nível de escolaridade da família, tempo de desenvolvimento na 

produção agroecológica, uso da mão de obra familiar e contratada, tipo de produção agrícola e 

pecuária, comercialização e principais fontes de renda. A segunda parte constou de 21 

perguntas mais amplas, com vistas a depreender o entendimento dos entrevistados sobre 

agroecologia, educação ambiental e produção orgânica. Incluíram-se perguntas sobre os 

processos de formação e de atualização dos agricultores; também houve questões específicas 

sobre as práticas agroecológicas ensinadas e desenvolvidas, as dificuldades de execução das 

práticas, as vantagens do modo de produção agroecológica, dentre outras. 

O segundo tipo de entrevista foi destinado aos agricultores convencionais que 

passaram pelo processo de formação, mas continuam produzindo de forma convencional 
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(Apêndice C; p.185-188). As perguntas referentes ao quadro geral foram as mesmas dirigidas 

aos agricultores de base agroecológica. Com relação às perguntas abertas, para o grupo dos 

convencionais, foram realizadas apenas 16 questões. As que se referiam ao entendimento 

conceitual sobre agroecologia, agricultura orgânica e educação ambiental foram também as 

mesmas usadas com os agricultores de base agroecológica; houve algumas perguntas 

diferentes, visando compreender os motivos que os levaram a permanecer no sistema 

convencional.  

A terceira modalidade de entrevista foi direcionada aos técnicos da EBDA que 

desenvolvem atividades de extensão rural e processos de formação em programas de 

capacitação do CENTREFÉRTIL. O roteiro da entrevista (Apêndice D; p.189-190), composto 

de 22 perguntas, diferiu dos roteiros dos agricultores familiares. Isso porque a entrevista 

voltou-se mais para o processo de formação dos agricultores familiares, abordando questões 

sobre os conteúdos trabalhados durante os cursos e palestras, a metodologia usada, os 

instrumentos didáticos, a reflexão sobre o processo de aprender-ensinar-aprender, as 

dificuldades apresentadas para a implementação das ações educativas voltadas para a 

produção de base agroecológica e as vantagens dessa produção sustentável. Para confrontar as 

visões dos vários segmentos da pesquisa, os técnicos responderam as mesmas perguntas feitas 

aos demais entrevistados, em relação ao entendimento sobre educação ambiental, 

agroecologia, produção orgânica e as suas inter-relações. 

Como forma de testar o referido instrumento de coleta (roteiro de entrevista), foi 

realizado, no mês de fevereiro de 2013, um teste piloto, em três municípios: São Gabriel, 

Ibititá e Jussara, onde foram entrevistadas cinco famílias de agricultores familiares de base 

agroecológica. Essa etapa revelou-se importante, pois, durante as entrevistas, percebeu-se a 

necessidade de ajustar melhor o instrumento aos objetivos propostos pela pesquisa. 

Aperfeiçoado o roteiro, retornou-se ao campo para dar continuidade ao trabalho de coleta de 

dados da pesquisa.  

Durante o mês de maio de 2013, foram realizadas entrevistas com agricultores de base 

agroecológica, com agricultores convencionais e com os técnicos da EBDA.  Em outubro do 

mesmo ano, houve um retorno ao campo, com o propósito de complementar as informações. 

Foram realizadas algumas entrevistas com agricultores de base agroecológica, bem como se 
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buscou contato com entidades que atuam no Território, inclusive a Paróquia da Sede, que 

poderia ter registros acerca de fenômenos climáticos e ocorrência de estiagens prolongadas, 

porém, não foram encontrados dados nos livros de tombo pesquisados na Diocese. Na 

oportunidade, visitou-se a feira de produtos orgânicos/ agrecológicos, na cidade de Irecê, 

conhecida como a Feira do Grupo de Apoio e de Resistência Rural e Ambiental (GARRA), 

que congrega agricultores familiares de vários municípios da região.  

As atividades foram, antecipadamente, planejadas para a realização das entrevistas 

com as famílias dos agricultores familiares. Em reunião com os técnicos, foi apresentado o 

plano com as condições para a realização das entrevistas com os agricultores familiares de 

base agroecológica e, assim, identificadas as propriedades a serem visitadas. Desse modo, o 

agendamento das entrevistas com cada agricultor foi sugerido pelos técnicos, respeitando a 

disponibilidade de cada um, inclusive o dia e o turno possível. Assim, alguns técnicos da 

EBDA puderam acompanhar a realização das entrevistas nas propriedades dos agricultores, na 

área rural de cada município selecionado. Inicialmente, era apresentada a pesquisadora e uma 

explicação sobre o motivo daquela entrevista, bem como os objetivos propostos pela pesquisa. 

Em algumas propriedades, foi possível entrevistar e ouvir toda a família; em outras, só foi 

possível conversar e ouvir o casal e, em outras, ainda, somente o (a) agricultor (a).  

As entrevistas proporcionaram o conhecimento das representações e das experiências 

dos sujeitos da pesquisa em relação ao seu modo de vida, ligado com a produção e as práticas 

ambientais agroecológicas. Tais entrevistas, com duração que variou entre uma hora e uma 

hora e meia, foram gravadas em áudio, com a autorização dos envolvidos. Destaque-se que 

também houve dificuldades. Por duas vezes, as entrevistas não foram gravadas; uma por 

motivo de defeito técnico do gravador e a outra porque a pessoa selecionada não se mostrou 

receptiva ao trabalho da pesquisadora, demonstrando, até, certo grau de desconfiança, talvez 

pelo fato de não conhecer bem o técnico que acompanhava a atividade. Essa foi uma situação 

diferente das demais, quando o trabalho da pesquisadora foi sempre bem acolhido.  

Após as entrevistas, foram realizadas visitas às áreas destinadas à produção agrícola, 

onde foram observados vários aspectos referentes aos resultados da prática educativa da 

agricultura agroecológica descritas pelos entrevistados. Mesmo não fazendo parte dos sujeitos 

da pesquisa, em alguns locais, foi possível estabelecer um diálogo, em conversas informais, 
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com vizinhos das propriedades visitadas e com alguns trabalhadores envolvidos na produção 

agroecológica, para ouvir também as suas impressões sobre as experiências desenvolvidas 

pelos agricultores.  

Utilizou-se, ainda, da observação simples, como instrumento adicional de coleta de 

dados, visando contemplar aspectos não percebidos através das entrevistas. Essa técnica 

também é considerada adequada a este tipo de estudo qualitativo e de caráter exploratório. O 

registro das observações foi feito em caderno de notas, em momento posterior ao da execução 

do roteiro da entrevista.  

No que se refere à análise e à interpretação dos dados, recorreu-se à técnica de análise 

de conteúdo, na definição de Bardin (1979, p.42):  

 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção destas 

mensagens.  

 

 Para Minayo (1998, p.203), a análise de conteúdo parte de uma literatura de primeiro 

plano para atingir um nível mais aprofundado, ultrapassando os significados manifestos e 

relacionando as estruturas semânticas com as estruturas sociológicas. A análise de 

conteúdo permite “construir indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, 

preconceitos e estereótipos e compará-los entre comunidades”  (BAUER, 2002, p 192)  

 Para interpretar os conteúdos das mensagens dos sujeitos da pesquisa, buscou-se uma 

análise temática, tentando compreender os “núcleos de sentido” contidos na comunicação 

verbal e não verbal observados no comportamento de cada um, durante a coleta de dados. 

Algumas etapas nos procedimentos metodológicos para interpretação e análise foram 

seguidas: inicialmente, procedeu-se uma primeira leitura do material coletado no trabalho de 

campo; posteriormente, realizou-se uma leitura exaustiva, num esforço de ordenação das 

informações, observando as chamadas normas de validade como a exaustividade, a 

representatividade e a pertinência. Desse modo, pôde-se debruçar sobre o material, 

organizando-o por temas estudados, com vistas a reuni-los em blocos ou grupos de sentidos 

temáticos. Verificou-se a frequência de determinados temas e compreensões nas respostas, o 
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que permitiu interpretar os significados das falas dos sujeitos. Assim, a metodologia e as 

técnicas utilizadas permitiram analisar as respostas e fazer inferências significativas sobre o 

objeto do estudo. 

Quando concluídos os trâmites da defesa desta dissertação, pretende-se apresentar os 

resultados da pesquisa aos sujeitos envolvidos no processo (agricultores de base 

agroecológica, agricultores convencionais e educadores extensionistas). Pretende-se, ainda, 

envolver representantes de entidades governamentais e não governamentais e os 

movimentos sociais que discutem e vivenciam a temática do desenvolvimento local 

sustentado no Território de Irecê. Para tal, prevê-se a realização de um seminário, no 

CENTREFÉRTIL da EBDA. Esse momento terá como objetivo apresentar os resultados da 

pesquisa, de modo a promover uma discussão sobre os problemas encontrados e as 

expectativas em relação ao fenômeno estudado, ou seja, a educação ambiental e a 

agroecologia na agricultura familiar no Território de Irecê. Esse desdobramento, além de 

significar um “retorno” para as comunidades pesquisadas e para os órgãos de fomento da 

agricultura familiar, oportunizará a reflexão sobre as práticas de educação ambiental e a 

atuação profissional dos educadores extensionistas. Tudo isso será importante para traçar 

novas estratégias de ação, com vistas ao fortalecimento e à ampliação da educação 

ambiental, impulsionando a agricultura familiar agroecológica no Território de Irecê.  

Os resultados desta pesquisa devem ser apresentados, oportunamente, também em 

eventos acadêmicos, tanto na UNEB como em outras instituições. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 

DADOS 

 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS AGRICULTORES DE BASE 

AGROECOLÓGICA E DOS AGRICULTORES CONVENCIONAIS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 A amostra principal dos agricultores e agricultoras familiares que desenvolvem uma 

agricultura de base agroecológica e que fazem parte deste estudo foi composta por 20 pessoas: 

13 homens e sete mulheres, com idades que variam entre 20 e 70 anos, conforme demonstra o 

Gráfico 1 (p.103). Desse conjunto, oito pessoas têm entre 41 a 50 anos, o que representa 40%. 

Em seguida, aparecem quatro pessoas entre 31 a 40 anos. De modo igual, também foi 

registrada a ocorrência de quatro pessoas, no intervalo de 51 a 60 anos.  Se forem agrupadas 

as faixas que variam entre 31 a 50 anos, somam-se 12 pessoas, representando 60%, o que 

constitui uma amostra predominantemente de adultos maduros. Em menor proporção, podem-

se observar as faixas etárias extremas: duas pessoas mais idosas acima de 61 anos e dois 

participantes jovens de menos de 30 anos. 
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Gráfico 1 – Idade dos agricultores familiares de base agroecológica entrevistados no Território de Irecê-BA, 

2013 

Fonte: elaboração própria 

 

Também na amostra que se refere a agricultores familiares do sistema convencional, 

composta por quatro homens e duas mulheres, que participaram do processo de formação em 

agroecologia, mas ainda não modificaram o modo de produção, observou-se o mesmo padrão 

da amostra principal. As idades desses seis entrevistados variaram entre 20 e 70 anos. Três 

deles encontram-se na faixa de 30 a 50 anos; duas pessoas têm entre 60 e 70 anos e apenas 

uma agricultora tem menos de 30 anos.  

      Com relação ao nível de escolaridade, o Gráfico 2 (p.104) demonstra que  a maioria do 

grupo dos agricultores de base agroecológica, 60%, cursou o ensino médio completo, 

considerado um bom índice para a área rural. As pessoas que posssuem o ensino fundamental, 

completo ou incompleto, representam 35%  e, por último, apenas uma pessoa cursou o ensino 

universitário, embora incompleto. Constatou-se também que quatro famílias conseguiram 

colocar seus filhos para estudar em universidades estaduais (UNEB/ Irecê e UEFS). Ressalte-

se a importância dessa realidade apresentada, em que é possível observar que essas pessoas 

tiveram a oportunidade de frequentar a escola por mais tempo. Essa possibilidade proporciona 

uma melhor compreensão no processo de aprendizagem, ao tempo em que  pemite 

desenvolver o senso crítico, o espírito investigativo e de observador de cada indivíduo 

envolvido na atividade da agricultura sustentável, que segue os princípios agroecológicos. 
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Gráfico 2 – Escolaridade dos agricultores familiares de base agroecológica entrevistados no Território de Irecê-

BA, 2013 

Fonte: elaboração própria  

 

 Ainda em relação à escolaridade, constatou-se que as famílias dos agricultores do 

sistema convencional estudaram, proporcionalmente, por menos tempo. Num universo de seis 

entrevistados, apenas um possui o ensino médio completo, o que representa 17% do total; os 

cinco restantes, 83%, possuem o ensino fundamental, completo ou incompleto. Analisando 

esses dados, pode-se inferir que o nível de escolaridade poderia vir a se constituir como um 

elemento preponderante para a compreensão dos conteúdos e da linguagem usada pelos 

educadores (as) durante o processo de formação, facilitando, assim, o acesso a informações 

técnicas, tão necessárias e complementares ao saber tradicional, no desenvolvimento de uma 

atividade de agricultura de base agroecológica. A mudança de produção do sistema 

convencional para a agricultura de base agroecológica requer uma transformação na 

mentalidade dos envolvidos e exige processo contínuo de educação formal e não formal, 

atualização das práticas educativas ambientais, revisão dos paradigmas e um repensar num 

movimento dialético. O que está em jogo, enfim, é um novo olhar do indivíduo sobre a 

produção agrícola, a comercialização, o consumo e o seu modo de vida, enquanto cidadão 

crítico, partícipe de um mundo em que as pessoas precisam agir nas suas comunidades locais, 

pensando como as suas ações interferem globalmente. O modo de produção agroecológica 

estimula o senso de observação e a experimentação de diferentes técnicas de manejo, 

proporcionando novas descobertas e arranjos locais, que podem obter bons resultados ou 
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indicar a necessidade de ajustes, realizados com base no domínio desses conhecimentos. As 

conhecidas trocas de experiências, “de agricultor para agricultor” e entre os técnicos das 

instituições governamentais de extensão rural, pesquisa e ensino – UNEB, Centro Territorial 

de Educação Profissional (CETEP), antiga Escola de Agricultura da Região de Irecê 

(ESAGRI) –, as entidades não governamentais e os movimentos sociais, são proveitosas, 

fortalecendo os sujeitos envolvidos na produção de base agroecológica e, de certo modo, 

fazem a pesquisa avançar. Constrói-se, desse modo, uma rede, na região pesquisada, que pode 

estender-se a outras regiões inseridas no semiárido. 

 Quanto às formas de comunicação, constatou-se que todos os agricultores e 

agricultoras agroecológicos têm acesso a novas tecnologias, seja via telefone, ou mesmo via 

Internet. Todos dispõem de aparelhos móveis (celular) e a metade utiliza a comunicação por 

e-mails, às vezes através dos filhos. Esta possibilidade de comunicação proporciona a 

disseminação de troca de informações e uma constante renovação dos conhecimentos. Os 

agricultores convencionais também possuem celular – apenas um não dispõe. Já a 

comunicação por e-mail é bem menor; apenas um tem acesso ao meio digital, via Internet. 

 Em relação à composição e ao tamanho das famílias,  os entrevistados informaram que 

o núcleo familar é, geralmente, formado por pai, mãe e filhos e, às vezes, enteados e sogros 

(as). A quantidade de filhos varia entre zero e sete, conforme pode ser visualizado na Tabela 

1, a seguir. Três famílias não têm filhos. A maior predominância está na faixa de três a cinco 

filhos; em seguida, um a dois filhos; por último, seis a sete filhos. 

 
Tabela 1: Número de filhos dos agricultores familiares de base agroecológica entrevistados no Território de 

Irecê-BA, 2013 

          Número de filhos Número de agricultores 

Nenhum 3 

1 a 2 6 

3 a 5 9 

6 a 7 2 

Total 20 

Fonte: elaboração própria 
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 Em relação ao mesmo item, com relação às famílias de agricultores convencionais, 

obervou-se que a quantidade de filhos é menor. A maioria tem um ou dois filhos; uma família 

tem entre três e cinco filhos; outra tem de seis a nove filhos; por último, aparece apenas uma 

família sem nenhum filho. 

 

 Caracterização das propriedades 

  

Quase a metade (nove) das famílias de agricultores que tomam parte da amostra e 

desenvolvem a atividade de agricultura de base agroecológica, segundo o levantamento de 

dados sobre o tamanho das propriedades, possui até 10 ha. Em seguida, seis famílias possuem 

áreas com mais de 10 até 30 ha; depois vêm as três famílias que possuem mais de 50 até 250 

ha e, por último, duas famílias que têm mais de 30 até 50 ha. Conforme demonstra a Tabela 2, 

abaixo, esse resultado está coerente com a pesquisa feita pelo IBGE (2000), constatando que, 

no Território de Irecê, a maioria das propriedades de agricultores familiares ocupa uma área 

de até 10 hectares. 

 

Tabela 2: Área total das propriedades de agricultores de base agroecológica entrevistados no Território de Irecê-

BA, 2013 

Área total (ha) Frequência 

< 1 a 10 9 

>10 a 30 6 

>50 a 250 3 

>30 a 50 2 

Total 20 

Fonte: elaboração própria 

 

Em relação às famílias dos agricultores convencionais, a metade (três) possui uma área 

de menos de 1 ha a 10 ha. Em seguida, vêm as famílias que ocupam uma área maior que 10 ha 

até 20 ha e apenas uma pessoa encontra-se na faixa de 50 ha a 100 ha. Ao analisar os 

resultados, fazendo a comparação entre os agricultores agroecológicos e os do sistema 

convencional, quase não se observa diferença; a faixa de maior predominância encontra-se 

entre 1h e 10 ha, o que vem reforçar uma tendência da realidade da agricultura familiar e da 

estrutura agrária do Território estudado. 
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 No que se refere à área de cultivo, considerando a integração das atividades de 

agricultura desenvolvidas nas áreas de sequeiro e irrigadas, bem como a pecuária, o perfil 

predominante de famílias (18) ocupam uma área de menos de 1 ha até 10 ha, com cultivo e 

manejo de animais, conforme demonstra a Tabela 3, abaixo. Apenas duas famílias ocupam 

uma área de cultivo com 10 ha a 50 ha. É importante destacar que, na ocupação da terra, 

mesmo com pequenas áreas, conforme relatado, sempre há uma preocupação com a questão 

ecológica, voltada para a preservação ambiental. É costume deixar parte de uma área 

destinada ao pousio (descanso das terras), sendo considerada como a reserva legal, prevista 

em lei de ocupação de terras. 

 

Tabela 3: Área de cultivo dos agricultores de base agroecológica entrevistados no Território de Irecê-BA, 2013 

Área de cultivo (ha) Frequência 

<1 a 10 18 

>10 a 50 2 

Total 20 

Fonte: elaboração própria 

 

Com relação aos agricultores familiares convencionais, num universo de seis, a grande 

maioria (cinco pessoas) cultiva áreas de menos de 1 ha a 10 ha. Apenas um cultiva área de 

mais de 10 a 30 ha. Esses dados vêm referendar a problemática da agricultura familiar com as 

questões relacionadas aos recursos financeiros e naturais, como a terra e a água, independente 

do modo de produção adotado pela agricultura familiar.  

No que se refere ao item uso de mão de obra, destaca-se que, dentre as famílias de 

agricultores da amostra que praticam uma agricultura de base agroecológica, todas as 20 

utilizam, predominantemente, a mão de obra familiar para realizar o trabalho. Apenas a 

metade das famílias (10) contrata diaristas, temporariamente, em períodos que exigem mais 

trabalho com os tratos culturais, na colheita e no beneficiamento de determinadas culturas. 

Apenas um agricultor tem um trabalhador contratado permanente, o que pode ser visualizado 

no Gráfico 3 (p.108). 
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Gráfico 3 – Quantidade de pessoas que se ocupam na propriedade e tipo de uso da mão de obra dos agricultores 

familiares de base agroecológica, por família entrevistada no Território de Irecê-BA, 2013 

Fonte: elaboração própria 

 

Ao analisar a Tabela 4 (p.109), após fazer um cruzamento das informações sobre o 

tamanho da área da propriedade, área cultivada e utilização de mão de obra nas propriedades 

dos agricultores de base agroecológica, observa-se que o tamanho da propriedade não 

acompanha necessariamente a área cultivada. Constata-se que não há um aproveitamento 

racional, de modo a acompanhar o tamanho da área. Quanto maior a propriedade, menor é a 

área utilizada para o cultivo de culturas e pastagens. Esse fenômeno poderia ser atribuído a 

vários aspectos, como a pequena disponibilidade de mão de obra, seja familiar ou mesmo 

contratada, o que acaba limitando a capacidade de trabalho. Agrava-se o quadro devido às 

poucas condições de recursos próprios para investir na propriedade e as constantes perdas de 

safras com as culturas de sequeiro. Para compreender melhor essa realidade, seria necessário 

um estudo específico e mais aprofundado sobre o tema em questão. 
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Tabela 4: Relação entre área total, área cultivada e utilização de mão de obra em propriedades de agricultores de 

base agroecológica entrevistados no Território de Irecê-BA, 2013 

Agricultor de 

base 

agroecológica 

Área total 

(ha)  

Área de 

cultivo Mão de obra (und.) 

ha 
% Familiar 

Contratada 

temporária 

Contratada 

permanente 

T 0,5 0,5 100 2 0 0 

S 1,73 1,73 100 2 1 0 

Q 2,17 2,17 100 2 0 0 

P 3,69 2,6 70,46 4 0 0 

R 8,5 1 11,74 1 1 0 

A 8,69 2,17 18,86 2 0 0 

U 8,69 2,17 18,86 2 0 0 

C 9,2 5,52 60 3 1 0 

J 10 3 30 2 2 0 

I 11 1 9,09 3 0 0 

G 13 1 7,69 3 1 0 

M 15 5 33,33 2 0 0 

F 16 4 25 2 1 0 

B 19,9 8,8 44,22 1 1 0 

O 30 6,5 21,67 2 0 0 

E 40,13 32 79,74 2 1 0 

L 43,74 1,73 3,95 1 1 0 

N 65 5 7,69 1 0 0 

D 217,39 17,39 7,8 1 2 0 

H 230 30 13,04 1 0 1 
Fonte: elaboração própria 

 

Com relação aos agricultores convencionais, a maior parte (quatro) utiliza a mão de 

obra familiar; a metade (três) contrata, eventualmente, mão de obra para apoiar em algumas 

atividades como capina, colheita e beneficiamento. Apenas um agricultor tem um trabalhador 

contratado permanentemente. 

 

 Situação de aquisição e uso da terra 

 

  A maioria das propriedades estudadas são “terras compradas”  Onze famílias são 

proprietárias; seis famílias declararam que a terra usada é “de herança”, embora sem 

documentação legal. Esta última modalidade de uso da terra constitui-se como uma concessão 
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por parte dos pais e parentes, que continuam vivos e, algumas vezes, produzindo também na 

área, junto com outros filhos. Nas entrevistas, encontrou-se uma senhora que é proprietária de 

uma pequena área e ainda trabalha na área de herança. Por fim, uma família firmou “contrato 

de comodato”, para o uso da terra gratuitamente, por tempo determinado. 

 Esse retrato demonstra que a questão agrária no Território de Irecê acompanha a 

tendência de outras regiões do Brasil, em que há concentração de terras nas mãos dos médios 

e grandes agricultores. Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE (2006), o Território 

possui 44.770 estabelecimentos agropecuários, com área total 1.208.214 ha. Os agricultores 

não familiares (médios e grandes) ocupam 47% da área, representando 5% desses 

estabelecimentos, enquanto os agricultores familiares, apesar de ocuparem 53% da área e 

terem 95% dos estabelecimentos, mantêm propriedades de pequena extensão. Há poucos 

agricultores médios e grandes, que ocupam grandes extensões territoriais. Tal cenário 

demonstra uma demanda reprimida de aceleração dos programas de reforma agrária para a 

região, ao tempo em que se observa a necessidade de fortalecimento das organizações dos 

trabalhadores rurais e dos movimentos sociais, no sentido de continuar na luta pela conquista 

da terra.  

Em relação aos agricultores convencionais, a metade da amostra (três) são 

proprietários das terras e a outra metade ocupa uma área de herança, sob as mesmas condições 

explicadas anteriormente, quando se tratou da situação dos agricultores familiares 

agroecológicos.  

 

Uso da propriedade: produção agrícola e pecuária 

 

Na amostra de agricultores familiares agroecológicos, observa-se que a base de 

produção caracteriza-se por pequenas áreas irrigadas, que variam de menos de 1 ha até 1,5 ha. 

Nessas áreas, são produzidas grandes variedades dos chamados “legumes e verduras”, 

tecnicamente categorizados como hortaliças (folhosas: alface, rúcula, escarola, espinafre, 

brócolis, aipo, salsão, couve, acelga, repolho; quiabo, cenoura, beterraba, alho, cebola, batata 

doce, aipim, milho verde, pimentão, tomate, plantas medicinais e outras culturas). Nas áreas 

de sequeiro, um pouco menos da metade dos agricultores ainda planta milho, feijão-de-corda, 
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mamona, abóbora, melancia, feijão-guandu, conhecido como andu; poucos plantam 

mandioca. Em uma comunidade no município de Presidente Dutra, foi relatado que há mais 

de 10 anos não se consegue fazer uma colheita do feijão e do milho, por conta das 

irregularidades pluviométricas. Esse fato demonstra a vulnerabilidade a que estão submetidas 

as famílias que vivem na região semiárida, sujeitas às condições climáticas.  

A produção de base agroecológica caracteriza-se por utilizar um conjunto de 

tecnologias livres de produtos químicos e que usa os bens naturais de forma racional. É 

permitido apenas o uso de produtos naturais, como adubos orgânicos, biofertilizantes e 

substâncias provenientes do preparo de macerados de “ervas naturais”, para controlar pragas e 

doenças, tanto no manejo das culturas quanto no trato dos animais. Em relação aos cuidados 

com a imunização dos rebanhos, são utilizadas vacinas para aves, bovinos e caprinos. Os 

agricultores que criam bovinos e caprinos fazem um manejo de pastagem segundo os 

princípios da agroecologia e se preocupam em fazer o “recaatingamento”, com o plantio de 

mudas de árvores que produzam o sombreamento, de modo a oferecer conforto e bem-estar 

aos animais. Além disso, observam o manejo sanitário, com a higienização das instalações 

visando à prevenção de doenças e pragas. Com relação à produção de animais, todas as 

famílias criam aves (galinhas), depois vêm caprinos/ ovinos, bovinos, suínos, equinos e 

muares (usados para auxiliar no serviço da propriedade), apicultura e meliponicultura (abelhas 

nativas).  

 Referente à produção agrícola dos agricultores convencionais, mais da metade dos 

pesquisados que compõem esse grupo cultivam, em pequenas áreas de sequeiro, o 

triconsórcio: feijão, milho e mamona e, no quintal, uma pequena área destinada à horta para o 

plantio de folhosas e o guandu. Apesar de plantar em pequenas áreas, os agricultores 

continuam a fazer uso das práticas convencionais, como aração mecânica da terra com trator, 

aplicação de adubos químicos, inseticidas, acaricidas e formicidas. Entretanto, foi relatada a 

incorporação de algumas tecnologias aprendidas nos cursos de capacitação e nas palestras, 

como a adubação orgânica com esterco de curral e a cobertura morta. Apenas dois, dos seis 

agricultores, cultivam áreas irrigadas, de até 7 ha, com a monocultura da pinha e/ ou atemóia, 

sendo que utilizam o mesmo conjunto de práticas mencionadas para o sistema de sequeiro. 
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 Quanto à criação de animais, apenas um agricultor possui um rebanho bovino 

relativamente expressivo, mesmo sob as conhecidas condições adversas da agricultura 

familiar no semiárido: escassez de água, pouca terra, áreas da caatinga e pasto degradados. O 

manejo dos animais é feito seguindo as orientações convencionais, com a utilização dos 

produtos veterinários disponíveis nos mercados. Existem poucos animais de serviço para o 

apoio das atividades agrícolas. A criação de aves (galinhas) é pouco significava; metade dos 

agricultores cria para o autoconsumo e o excedente é comercializado na própria comunidade.  

 

  A comercialização da produção 

 

Os animais mais comercializados são os bovinos, caprinos/ ovinos e suínos, vendidos 

a “atravessadores”, que fornecem para os açougues. Em alguns casos, como o dos agricultores 

criadores de caprinos/ ovinos associados à Cooperativa dos Empreendedores Rurais de 

Jussara (COOPERJ), os animais são entregues à cooperativa para o abate, beneficiamento e 

comercialização, uma vez  que a mesma dispõe de um abatedouro-frigorífico. Quanto às 

galinhas, são para o autoconsumo da família.  

A comercialização das hortaliças e dos outros produtos, como as compotas, doces, 

conservas, molhos, bolos, biscoitos, artesanato, plantas medicinais e ovos, é realizada 

diretamente nas quitandas, entrega em domicílio de cestas ou “sacolão” e  nas feiras. 

Destaque-se que, semanalmente, ocorrem as “feiras agroecológicas” dos municípios  Um 

exemplo notável desse modo de comercialização é a conhecida “Feira do GARRA”, que 

acontece todos os sábados, em Irecê. O GARRA, instituição não governamental que defende 

os princípios da agroecologia, foi um dos responsáveis por iniciar o movimento agroecológico 

para produção orgânica na região. Uma configuração mais detalhada pode ser vista no estudo 

realizado por Flávia Araújo (2012), no Território de Irecê. Alguns agricultores ainda 

participam das “compras institucionais”, entregando os seus produtos para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
5
.  

                                                           
5
 Executado com recursos dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), em parceria com estados, municípios e com a Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB). 

http://www.mds.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
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A comercialização da produção (bovinos, frutas e as culturas de sequeiro – feijão, 

milho e mamona) pelos agricultores convencionais é realizada, na maioria das vezes, via 

atravessadores, que aparecem nas comunidades ou nos municípios próximos. As frutas (pinha 

e atemóia) são comercializadas na cidade de Presidente Dutra, conhecida pela expressiva 

produção de pinhas. O comércio de bovinos ocorre com a venda para os marchantes que, por 

sua vez, fornecem a carne para os açougues.  

 

Fontes de Renda 

 

 A principal fonte de renda, declarada por 80% dos agricultores e agricultoras de base 

agroecológica entrevistados, vem da agricultura, seguida da pecuária, incluindo a criação de 

abelhas nativas (meliponicultura) e abelhas Apis mellifera (apicultura), originárias da Europa, 

Ásia e África. Variadas fontes de renda, não menos importantes, estão ligadas às atividades 

não agrícolas, como o extrativismo, principalmente com a colheita de frutos do umbuzeiro.  

Essa atividade possibilita a transformação do fruto em produção de vários subprodutos, a 

saber: sucos, geleias, compotas, doces, conservas e molhos. Outras produções também 

desempenham um papel importante na renda das famílias, com a comercialização dos 

derivados: tamarindo, manga, maracujá nativo, goiaba, banana, pimenta e outras. 

 Os benefícios sociais do governo federal também compõem a renda familiar. O 

Programa Bolsa Família atende às famílias com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães 

que amamentam (metade das famílias recebe o auxílio). Dos 20 pesquisados, foram 

encontrados quatro agricultores cujas aposentadorias ajudam a compor a renda familiar. Além 

de tudo isso, ainda aparece a produção de artesanato. Eventualmente, alguns poucos 

agricultores recorrem à prestação de serviços, como diaristas, em propriedades de terceiros, 

como forma de complementação de renda. Ainda, uma família recebe, mensalmente, apoio 

financeiro dos filhos que trabalham na cidade. Essa combinação de atividades agrícolas e as 

rendas não agrícolas contribuem para a manutenção da família no campo.  

 Com relação à renda mensal, apenas oito pessoas responderam que percebem entre R$ 

R$400 e R$2.500 por mês. Essa é uma informação que muitas pessoas não se sentiram 

confortáveis em declarar, uma situação perfeitamente compreensível, pois esse tipo de 
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informação requer um maior nível de conhecimento e confiança entre as famílias dos 

agricultores e a pesquisadora. Alguns responderam que dá para sobreviver dignamente. No 

entanto, a grande maioria das famílias afirmou estar satisfeita com os rendimentos obtidos da 

produção agroecológica, uma vez que a maior parte das vendas dos produtos ocorre, 

semanalmente, nas feiras dos municípios, o que garante a entrada dos recursos financeiros 

para o sustento das famílias. 

 A principal fonte de renda dos agricultores convencionais provém da agricultura, 

principalmente a irrigada, caracterizada pela monocultura de pinha ou atemóia. Três 

agricultores fazem parte desse grupo e dentre eles, apenas um planta somente atemoia; outros 

três cultivam apenas culturas de sequeiro, que para obter sucesso, dependem das precipitações 

pluviométricas regulares e bem distribuídas ao longo do ciclo vegetativo das plantas, o que 

não vem ocorrendo nos últimos anos e tem gerado constantes frustrações de safra. Registrem-

se outras fontes de renda não agrícolas, como o Programa Bolsa Família, aposentadoria, 

extrativismo e artesanato. Não foi possível apurar a receita mensal do grupo, por perceber que 

essa informação causava constrangimento nos entrevistados. Constata-se uma diferença na 

composição da renda dos agricultores convencionais em relação aos agricultores de base 

agroecológica, tendo estes uma apuração de renda constante e mais diversificada, em função 

da variedade de culturas e produtos oriundos do trabalho das famílias. 

 

 Organização Comunitária – Associativismo 

 

 Com relação à participação dos agricultores e agricultoras familiares nas organizações 

comunitárias, a grande maioria (18) participa de associações. Alguns (homens e mulheres) 

ocupam cargos de direção, como secretária, tesoureiro e presidente. Uma parte dos 

agricultores (nove) é associada às cooperativas – COOPERJ, AGROCOOP, Cooperativa 

Agrícola de Canarana (COOPAGIC) e Cooperativa de Apicultores e Apicultoras do Território 

de Irecê (COOAPTI). Somente cinco agricultores (as) são filiados ao Sindicato de 

Trabalhadores Rurais (STR), em seus respectivos municípios de origem, e desses, poucos 

participam regularmente das reuniões. Em São Gabriel, há uma associação na comunidade 

Eureka, com 23 sócios, entretanto, nem todos são agricultores orgânicos, apesar de ter uma 
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área comunitária, em que algumas famílias associadas cultivam no modo de produção 

agroecológica. A percepção sobre o nível de organização dos entrevistados é que, de alguma 

forma, quase todos participam, pagando as mensalidades e frequentando as reuniões mensais 

das associações; apenas duas pessoas não participam de nenhuma entidade. Entretanto, a 

participação parece pouco dinâmica, quase como o cumprimento de um ritual para dar 

prosseguimento aos trâmites burocráticos da associação. Essa pouca participação leva à 

centralização das atividades para a diretoria, na figura do seu presidente.  

 Sabe-se que o trabalho nos sindicatos e associações é fundamental para o 

fortalecimento dos grupos, em relação à organização social, à reivindicação de direitos e ao 

próprio amadurecimento político, com a compreensão dos papéis e responsabilidades dos 

indivíduos nos grupos e na sua relação com as políticas econômicas governamentais. Desse 

modo, reforça-se que a organização em associações pode exercer um papel pedagógico, de 

acordo com o que preconiza Elenaldo Teixeira (2008), se houver iniciativas para uma 

dinamização das ações que visam ao aprofundamento dos laços entre as pessoas da 

comunidade, de modo a estimular uma convivência harmônica, cooperativa e solidária, 

ultrapassando, assim, os objetivos previstos no instrumento legal da associação.  

 No que se refere à participação dos agricultores convencionais nas organizações 

comunitárias, como sindicatos, associações, cooperativas e outras, a maioria (quatro), do 

universo de seis, participa das associações em reuniões mensais, sendo que algumas pessoas 

fazem parte do quadro de direção da sua entidade. Do total, apenas duas pessoas são filiadas 

ao STR de Irecê, mas poucos participam das reuniões mensais, declarando que o sindicato 

tem uma fraca atuação, portanto, insatisfatória. 

 Em resumo, o que se pode observar é que os agricultores familiares, principalmente os 

envolvidos na atividade de agricultura de base agroecológica, assume o trabalho na unidade 

produtiva, ao tempo em que são também proprietários, conforme observou Nazareth 

Wanderley (1999). Na mesma perspectiva, a contribuição de Bruno Jean (1993) reafirma que 

a agricultura familiar é capaz de desenvolver estratégias combinando atividades agrícolas e 

não agrícolas e se adaptar aos movimentos da conjuntura socioeconômica, de modo a 

assegurar a reprodução e a permanência das famílias na área rural.  
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5.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIAS E 

PRÁTICAS AMBIENTAIS AGROECOLÓGICAS 

 

As práticas de educação ambiental desenvolvidas pelos técnicos educadores 

extensionistas, caracterizadas por uma ação de educação não formal em que há uma 

intencionalidade, são realizadas através das formações, seja pelos cursos de capacitação, 

palestras, seminários, visitas técnicas, trocas de experiências entre técnicos e agricultores e 

com outras instituições de pesquisa, ensino e extensão rural. Ressalte-se que os agricultores 

familiares também desenvolvem as práticas de educação ambiental espontaneamente, 

materializadas sob a forma de troca de experiências em suas propriedades, nas rodas de bate-

papo nas feiras, nos relatos em cursos, nas trocas de receitas, vivências, aconselhamentos, 

muitas vezes de criações e experimentos próprios. Todo esse processo educativo, vivenciado 

pelos técnicos e agricultores de base agroecológica do Território de Irecê, proporciona um 

ambiente favorável, que apresenta possibilidades de concretização de ações para o 

desenvolvimento de uma produção de agricultura embasada na sustentabilidade ambiental, em 

suas diversas dimensões.  

 A formação em agroecologia dos agricultores familiares está diretamente vinculada à 

ação de instituições governamentais e não governamentais que atuam no Território de Irecê: 

EBDA, CAA, GARRA, AGROCOOP, IPÊTERRAS, Companhia de Ação e 

Desenvolvimento Regional (CAR), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA), Instituto de Permacultura da Bahia (IPB), localizado em Cafarnaum, 

STR de Barro Alto e a Cáritas de Irecê, que trabalha com os projetos: Programa Uma Terra e 

Duas Águas Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC).  

Para conhecer o início de todo o processo de formação das famílias da amostra dos 

agricultores que praticam a agricultura de base agroecológica, durante as entrevistas, foram 

feitas algumas perguntas: “há quanto tempo desenvolve a produção agroecológica?”; “por que 

você mudou da produção convencional para a produção agrecológica”?; “como você aprendeu 

as práticas educativas ambientais agroecológicas?”; “quais práticas educativas ambientais 
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agroecológicas foram ensinadas?”  Conforme pode ser observado no Gráfico 4, um pouco 

menos da metade dos entrevistados (nove) desenvolve a atividade e tem entre um e cinco anos 

de prática, o que representa 45% dos entrevistados. Em seguida, vêm os que estão 

desenvolvendo atividades há mais de cinco anos até 10 anos: cinco pessoas (25%); quatro 

pessoas (20%) declararam estar produzindo agroecologicamente entre mais de 10 até 30 anos 

e duas afirmaram que sempre foram agricultores de base agroecológica, porque nunca usaram 

insumos químicos (adubos e agrotóxicos). Essa última declaração não pode ser considerada, 

por si só, como adequada a uma classificação de agricultores de base agroecológica, no 

máximo uma “produção livre de agrotóxicos”. Muitas razões podem existir para que os 

agricultores não usem nenhum insumo químico. De modo geral, os mesmos têm um custo 

elevado e, normalmente, são financiados via crédito rural, a que, muitas vezes, os agricultores 

não têm acesso.  

 

 
Gráfico 4 – Tempo de desenvolvimento da atividade de base agroecológica pelos agricultores 

entrevistados no Território de Irecê-BA, 2013 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Nesse sentido, para desenvolver uma agricultura de base agroecológica, é preciso 

seguir, de acordo com Enrique Leff (2002), alguns princípios básicos, como um conjunto de 

conhecimentos ecológicos e valores culturais, antropológicos, econômicos e tecnológicos, que 

confluem na dinâmica dos agroecossistemas. Também deve ser seguido um conjunto de 

práticas, a saber: a reciclagem de nutrientes e energia; a substituição de insumos externos; a 

integração de atividades agrícolas com a pecuária; a produção de matéria orgânica para o 

enriquecimento dos solos; as experimentações inovadoras, usando o saber tradicional das 
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comunidades intercruzado com o saber científico. Nessa dinâmica é que se estabelecem, como 

afirma Miguel Altieri (20012), relações mais horizontais entre os envolvidos. Os dados 

encontrados no presente trabalho refletem uma perspectiva promissora de aumento do número 

de pessoas que estão mudando o modo de produzir de forma convencional, passando para 

uma transição agroecológica. 

 Quanto aos motivos apresentados pelos agricultores agrecológicos sobre essa 

mudança, a grande maioria respondeu que o novo sistema de produção “é melhor para a saúde 

da família e dos consumidores”, além do meio ambiente, compreendendo os recursos naturais 

e todos os seres vivos. Outro motivo exposto foi o medo do “veneno”, como os agricultores 

costumam chamar os agrotóxicos e herbicidas, que têm provocado muitos casos de 

intoxicação e aparecimento de doenças respiratórias, segundo depoimentos como este: “tive 

problema de intoxicação com herbicida, tinha dívidas no banco, do crédito rural, e o custo de 

produção é muito alto”  (agricultor familiar de base agroecológica “F”). Essa fala representa a 

maioria dos agricultores entrevistados e aparecem outros motivos, como o alto custo de 

produção do sistema convencional, geralmente financiado via crédito rural e, muitas vezes, 

em que ocorrem perdas de safra, os agricultores acabam sem condições de saldar as dívidas 

junto às instituições bancárias. Outro depoimento de um agricultor que demonstra consciência 

da necessidade de se adequar ao modo de produção que leve em consideração as suas 

condições econômicas e o uso racional dos bens naturais: “queria sair do produto químico. A 

gente, como agricultor pequeno, tem que praticar uma agricultura sustentável, ou seja, 

agroecológica. Quem pratica agricultura convencional usa uma área e depois abandona, 

porque tem dinheiro para isso”  (agricultor familiar de base agroecológica “R”). Apenas duas 

pessoas consideraram o motivo da “atividade agroecológica ser mais lucrativa”   

 Com relação aos agricultores convencionais que fizeram parte do processo de 

formação através da realização de cursos e palestras promovidas pelo CENTREFÉRTIL da 

EBDA, em Irecê, e que foram entrevistados, foi realizada a pergunta de forma diferente: 

“quais os motivos que o levaram a permanecer com a produção convencional?” As respostas 

mais frequentes foram: dificuldade de encontrar mão de obra; pouca condição financeira; 

áreas pequenas e pouca disposição para a mudança. Um agricultor respondeu que usar adubo 

químico e agrotóxico “é mais garantido”, porque aumenta o rendimento, apesar de reconhecer 
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os benefícios do manejo agrecológico, conforme pode ser constatado nesta fala: “questão de 

vantagem, querer crescer mais rápido, produzir mais. A gente tem aquela coisa de achar que o 

adubo orgânico não desenvolve como o adubo químico. O orgânico é mais sadio, as folhas 

ficam mais saudáveis ” (agricultor convencional “D”). Outro agricultor que, apesar de ser 

convencional, encontra-se bastante sensibilizado e consciente da necessidade de fazer a 

transição agoecológica, inclusive já vem diminuindo, gradativamente, o uso dos insumos 

químicos e incorporando algumas práticas ambientais em sua propriedade aprendidas durante 

o curso: “não posso parar de uma vez, porque preciso continuar tendo lucro. Quero ir 

reduzindo aos poucos, preparando os pés, usando adubação orgânica. Não posso ter o risco de 

perda”  (agricultor convencional “B”). Esse depoimento é bastante compreensível, por se 

tratar de uma produção de um “sistema simples” com apenas um produto, caracterizado como 

uma monocultura irrigada, que o torna vulnerável ao aparecimento de pragas e doenças, 

problemas de salinização do solo e outras consequências. 

 No que se refere ao processo de formação dos agricultores e agricultoras, mais da 

metade dos entrevistados declarou que este foi proporcionado por técnicos da EBDA. Os 

demais relataram que sua formação se deu com a EBDA/ IRPAA, GARRA/ EBDA, EBDA/ 

CAR, EBDA/ CODEVASF, CAA, Universidade de Brasília (UnB), Cooperativa 

Agropecuária Mista de Lapão (COAL/ COPRAL), Associação de Agricultura Orgânica 

(AAO) e outros, incluindo a televisão, com os programas sobre a problemática rural. Os 

entrevistados afirmaram que os “cursos” lhes proporcionaram a possibilidade de conhecer e 

compreender teoricamente os conceitos e princípios que embasam a produção agrecológica. 

Durante o curso de capacitação, os facilitadores fizeram uso de recursos audiovisuais, com 

apresentação em PowerPoint, projeção de filmes, distribuição de material bibliográfico em 

DVDs, cartilhas e outros. Os agricultores também relataram que tiveram a oportunidade de 

aprender e exercitar as atividades práticas, vistas como “as melhores partes”, nas 

demonstrações no CENTREFÉRTIL ou mesmo nas suas propriedades.  

O depoimento seguinte demonstra o nível de estímulo deste participante do grupo 

inserido na atividade de agricultura de base agroecológica. Ele mostra que está sempre à 

disposição de buscar o conhecimento: 
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a gente tenta captar o máximo de informação nos cursos, apostilas e livros. A 

gente aprendeu como lidar com os macerados naturais para eliminar as 

doenças das plantas e viu que produzir com agroecológico é muito mais fácil 

do que convencional. Fica mais barato e a saúde é garantida, porque é 

natural. (agricultor (a) de base agroecológica “B”). 
 

Já os agricultores convencionais declararam, em sua maioria, que aprenderam algumas 

práticas ambientais agroecológicas com técnicos da EBDA; apenas um agricultor respondeu 

que aprendeu com outras pessoas. Com relação às práticas ensinadas, destacaram-se: 

compostagem, preparo de macerados naturais, manejo de solo, adubação orgânica, cobertura 

morta, recaatingamento, evitar fazer queimadas e usar inimigos naturais para determinadas 

pragas. Contatou-se que metade das pessoas incorporaram apenas algumas práticas: uso de 

adubo orgânico (esterco de curral), cobertura morta, evitam fazer queimadas; diminuíram a 

frequência de aplicação de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças, passando a 

observar o nível de infestação dos insetos. Em suma, constata-se que os agricultores desse 

grupo, apesar de ainda não terem passado do modelo convencional para o agroecológico, já 

estão fazendo um manejo mais racional.   

Foram relatadas 23 “práticas ambientais agroecológicas” utilizadas pelos agricultores 

agroecológicos. Essas práticas específicas foram enquadradas por área, como pode ser visto 

na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Práticas ambientais utilizadas pelos agricultores de base agroecológica entrevistados no Território de 

Irecê-BA, por tipo de manejo, 2013 
Tipo de manejo Práticas específicas 

Solo Cobertura morta, adubação orgânica, compostagem, curva de nível, 

biofertilizantes (biogel, chorume), adubação verde, recaatingamento, 

quebra-vento, preparo de mudas, como fazer horta 

Água 

 

Manejo racional da água (quantidade e qualidade), uso de garrafa pet 

para fazer pequena irrigação 

Pragas e doenças Preparo de macerados naturais para controle de pragas e doenças, uso 

de urina e leite cru de vaca, conhecer e distinguir os insetos e dos 

inimigos naturais e uso dos macerados como fertilizantes 

Pecuária (bovinos, 

caprinos, aves, 

apicultura e 

meliponicultura) 

Manejo de animais – vacinação, utilização de ervas naturais para 

controle de endo e ectoparasitas 

  
Fonte: elaboração própria 
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Para uma melhor visualização, as respostas apresentadas pelas 20 famílias 

entrevistadas, sobre as práticas ensinadas durante o processo de formação (cursos, palestras, 

vídeos e outros), encontram-se na Tabela 6, a seguir. A mesma oferece uma visão da 

participação dos agricultores, a partir dos seus depoimentos afirmando que “se lembram” de 

ter aprendido as práticas ambientais agroecológicas nos cursos de agroecologia oferecidos 

pela extensão rural, com os técnicos. Foram mais lembradas as seguintes práticas: 

compostagem, preparo de macerados naturais e outras substâncias, adubação orgânica, 

preparo de biofertilizante, cobertura morta, quebra-vento, recaatingamento, manejo e uso de 

água e outras, em menor proporção. 

 

Tabela 6: Número de agricultores entrevistados no Território de Irecê-BA, distribuídos por práticas 

ambientais agroecológicas “que lembram ter aprendido nos cursos da EBDA”, 2013 

Práticas ambientais agroecológicas Nº de 

produtores 

% 

Manejo do solo 10 50 

Técnicas de compostagem 13 65 

Preparo de macerados naturais e outras substâncias 11 55 

Adubação orgânica 08 40 

Preparo de biofertilizante 07 35 

Cobertura morta 07 35 

Técnica de uso de “quebra-vento” 06 30 

Preparo de mudas 04 20 

Recaatingamento 04 20 

Manejo e uso da água 03 15 

Técnicas de “como fazer horta” 03 15 

Técnicas de adubação verde 02 10 

Técnicas de curva de nível 02 10 

Diversificação de culturas 02 10 

Manejo de pragas e doenças 02 10 

Identificação de inimigos naturais no controle de pragas 02 10 

Não praticar queimadas 02 10 

Manejo da caatinga 02 10 

Controle da erosão 01 5 

Fazer chorume 01 5 

Identificar plantas companheiras 01 5 

Manejo de animais (bovinos, caprinos, aves, apicultura e 

meliponicultura) 

01 5 

Fonte: elaboração própria 

 

Na Tabela 7 (p.123), são relacionadas práticas ambientais agroecológicas que foram, 

de fato, incorporadas ao sistema de produção dos agricultores e agricultoras de base 
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agroecológica. Observam-se algumas práticas recorrentes: uso de macerados naturais e outras 

substâncias para o manejo de pragas e doenças, tanto nas culturas como no controle 

fitossanitário dos animais; uso do composto orgânico, material resultante do processo de 

compostagem dos restos de culturas e outros materiais; utilização da cobertura morta (restos 

de palhas das culturas e outros materiais) para proteger os solos das altas temperaturas 

provocadas pela ação do sol; uso da adubação orgânica, a partir dos estercos de bovinos, 

caprino/ovinos e aves e outros materiais orgânicos; uso do biofertilizante preparado na 

propriedade, a partir de esterco e urina de vaca, folhas, cinzas, fosfato natural e outros 

materiais que promovem o fortalecimento nutricional das plantas. Alguns agricultores 

afirmaram que fazem o controle e um manejo adequado do solo e da água para uma pequena 

irrigação. Outros produzem mudas para promover o recaatingamento, que é a tentativa de 

fazer o replantio de espécies próprias do ecossistema – a caatinga –, no qual está inserida essa 

população do Território. 

Ao analisar os dados, percebe-se que muitas práticas ambientais agroecológicas ainda 

não foram incorporadas por todos os entrevistados. Pode-se inferir que motivos devem existir; 

sejam aspectos técnicos, relacionados às condições de trabalho que dificultam a execução das 

práticas; a pouca disponibilidade de mão de obra; seja por poucos recursos financeiros ou 

mesmo a necessidade de maior acompanhamento técnico sistemático e constante; ou outros 

não perceptíveis. 
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Tabela 7: Número de agricultores entrevistados no Território de Irecê-BA, distribuídos por práticas ambientais 

agroecológicas incorporadas ao sistema de produção a partir dos cursos da EBDA, 2013 
Práticas ambientais agroecológicas Nº de 

produtores 

% 

Utiliza macerados naturais e outras substâncias 15  75 

Faz compostagem 12 60 

Utiliza cobertura morta 11 55 

Utiliza adubação orgânica 10  50 

Prepara e utiliza biofertilizantes 08 40 

Faz “manejo racional” no uso da água 04  20 

Faz manejo do solo 04 20 

Prepara suas próprias mudas 03 15 

Faz recaatingamento 03  15 

Faz diversificação de culturas 03 15 

Usa inimigos naturais para determinadas pragas 03 15 

Faz manejo de caatinga 03  15 

Utiliza chorume 03  15 

Faz manejo animal (bovino, caprinos, aves, apicultura 

meliponicultura) 

03  15 

Faz horta 02 10 

Utiliza a técnica de “quebra-vento” 02 10 

Faz manejo de pragas e doenças 02 10 

Não faz queimadas 02  10 

Faz controle de erosão 02  10 

Faz adubação verde 01  05 

Identifica plantas companheiras 01 05 

Faz curva de nível 01  05 
Fonte: elaboração própria 

 

Com relação à compreensão, por parte dos agricultores e agricultoras, dos conteúdos 

trabalhados no processo de formação, pelo facilitador, se o seu modo de expressar e a 

linguagem utilizada foi acessível, a maior predominância de respostas, foi que não houve 

“nenhuma dificuldade de compreender como o instrutor falava”, porque o mesmo usava 

expressões do cotidiano da realidade rural. Apenas duas pessoas responderam que, às vezes, 

tinham dificuldade de compreensão. Esse quadro também se repetiu para com os agricultores 

convencionais. 

No que se refere à participação dos agricultores e agricultoras durante os cursos de 

agroecologia, a maioria respondeu que foi muito boa, os outros que era boa e apenas uma 

pessoa informou ser razoável. Esse quadro também se repetiu com os agricultores 

convencionais. Foi relatado que, a todo instante, o facilitador instigava a formulação de 
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perguntas, o questionamento e o relato de experiências vivenciadas no dia a dia, da labuta 

com a atividade da agricultura de base agroecológica. 

 Outros momentos propícios para conhecer mais experiências e também realizar as 

práticas aprendidas teoricamente, em sala de aula, aconteceram no CENTREFÉRTIL da 

EBDA, em etapa conduzida pelo facilitador. Também ocorreram visitas às propriedades de 

outros agricultores, com mais tempo de experiência, que já desenvolviam a atividade. Esses 

“mais experientes” atuavam como facilitadores, demonstrando o seu conhecimento e o seu 

modo de fazer, na prática. Para Freire (2011), o educador precisa ter bom senso e isso implica 

em reexaminar e avaliar as práticas, com a participação dos educandos. Somente quem sabe 

escutar é que aprende a falar com os alunos   “O educador que escuta aprende a difícil lição de 

transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele” (FREIRE, 

2011, p.111). Essa é uma estratégia própria de uma educação voltada para a emancipação e 

para a conquista de transformação da realidade.  

Alguns depoimentos abaixo podem ser ilustrativos: “dava opiniões, porque alguns 

técnicos gostavam de ouvir a gente que trabalha na roça. Fui facilitador de uma capacitação 

para os companheiros de uma associação em Ibititá e os técnicos da EBDA foram lá assistir”   

(agricultor (a) de base agroecológica “I”); “Mostrei o que sabia, a forma como já trabalhava”  

(agricultor (a) de base agroecológica “J”). 

 

participamos bastante. Cada pessoa descrevia as suas experiências, tanto 

com agroecologia quanto alguns convencionais que estavam presentes. 

Fizemos até um debate, discutindo as experiências e o que cada grupo 

achava. Foi muito bom. O pessoal da região, que é pobre, sonha com muito 

recurso, que não vai chegar nunca para eles. Quando você fala em atividade 

agroecológica, querem saber quanto vai render por mês. A gente fala que vai 

render saúde, qualidade de vida e muitos acham que não vale a pena. 

Falamos dos riscos na venda e no plantio, das vantagens de usar a policultura 

e plantar sem ganância, sem usura; a quantidade para você se manter e um 

pouco mais. Essa é a verdadeira riqueza. Ser rico, para mim, não presta. 

Todo rico é infeliz e preocupado. (agricultor (a) de base agroecológica “B”). 

 

“Fiquei chocado com algumas coisas que já fiz e hoje não faria de jeito nenhum. Meu 

pai, quando trabalhava na roça, tocava fogo em tudo  O curso foi muito bom”  (agricultor (a) 

convencional “B”). 
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Os depoimentos revelam que o processo de formação nos cursos que são pensados, 

planejados e conduzidos usando metodologias participativas, dialógicas e libertadoras 

facilitam o processo de reflexão-ação. Tal dinâmica estimula a capacidade de questionar, 

inquirir, duvidar e aferir, de modo a desenvolver a curiosidade e aguçar o senso crítico, 

metodologias e práticas que vão na mesma direção do preconizado em “Pedagogia do 

Oprimido”. Nessa obra, Paulo Freire afirma que a reflexão e a ação se impõem como unidades 

que não devem ser dicotomizadas. A ação libertadora, reconhecendo a dependência dos 

oprimidos como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la 

em independência. (FREIRE, 2011, p.74).  

 Durante o processo de formação e na vivência com os agricultores, dois técnicos da 

EBDA declararam que “aprendem o tempo inteiro” com os grupos, porque “conhecem a 

teoria”, mas como não praticam tanto quanto os agricultores, podem se amparar nas 

experiências dos participantes para discutir as situações apresentadas, conjugando a teoria e a 

prática, num movimento dialético. Segundo Paulo Freire, a educação só é possível por 

entender que o homem é um ser inacabado. Nesse sentido, o educador extensionista assume 

um papel de facilitador para um diálogo simétrico e se disponibiliza a ensinar e aprender, ao 

mesmo tempo. “O homem deve ser sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto dela. 

Por isso, ninguém educa ninguém”. (FREIRE, 2008, p.28). A seguir, depoimentos de dois 

técnicos (as): 

 

o agricultor conhece, mas não sabe o porquê e a gente explica. Muitos já 

receberam informações distorcidas sobre agricultura, controle de pragas, 

meio ambiente, uma série de coisas, que, ao longo dos anos, foram 

incorporando como verdade. À vezes, estão numa situação que não tem mais 

volta e a agroecologia surge para eles como um retorno para a vida. Hoje, o 

agricultor familiar corre atrás da informação para sair desse negócio. 

(técnico (a) “1”). 

 

                                         Aprendi muita coisa. Às vezes, confundimos a teoria com a prática, mas as 

respostas que eles nos dão é que realmente contam. O que a gente teoriza, 

eles praticam e vivenciam. Muitas dificuldades enfrentadas por eles ajudam 

a melhorar as práticas e os estudos. Às vezes, eles avançam até mais, vão 

além do que ensinamos. (Técnico (a) “3”). 
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 Com relação ao trabalho de formação e acompanhamento dos agricultores de base 

agroecológica, desenvolvido pelos técnicos, os mesmos afirmaram que há um constante 

repensar sobre o conteúdo, a abordagem mais adequada e a preocupação em usar uma 

linguagem próxima do universo vocabular e do nível de escolaridade de cada grupo. Recorre-

se, também, à estratégia de utilizar alguns agricultores que demonstram ter conhecimento do 

conteúdo e fluidez na comunicação para contribuir como facilitador, durante o processo:  

 
nenhum curso meu é igual ao outro  Tenho uma “espinha dorsal”, mas quem 

conduz são os agricultores. Não entro como dono da verdade. Entro para 

ouvi-los. Falo o que defendo e acredito, mas eles têm total liberdade de 

contestar, de criticar, de achar bom ou ruim. Em todo curso, fazemos uma 

avaliação e cada uma é melhor do que a outra. Os agricultores demonstram a 

clareza da nossa forma de explicar, a liberdade que têm para interferir e que 

a vida deles mudou a partir daquele dia.  (técnico (a) “1”). 

 

 Entretanto, foi afirmado por um técnico que, na realização do trabalho de formação, 

ainda se constitui como grande desafio encontrar uma linguagem apropriada, mais próxima do 

agricultor. Uma das dificuldades apresentadas pelos técnicos na implementação das ações 

educativas voltadas para a produção agroecológica foi a influência de agricultores vizinhos, 

que não praticam a mesma agricultura e tentam sempre desqualificar a produção agrecológica. 

Além disso, não percebem que a produção convencional, com o seu aparato tecnológico de 

máquinas, fertilizantes e agrotóxicos, contribui para o desequilíbrio do meio ambiente, 

favorecendo o aparecimento de pragas e doenças que, por sua vez, causam as intoxicações dos 

alimentos, atingindo as pessoas, animais e recursos naturais. É preciso ressaltar a importância 

das práticas de educação ambiental desenvolvidas pelas famílias dos agricultores, um meio 

privilegiado, que pode interagir entre a educação formal e não formal e a gestão desse 

conhecimento, com vistas à sustentabilidade agroecológica.  

 Ainda há dificuldade em fazer com que a população compreenda a interconectividade 

das ações e como as escolhas de cada indivíduo pelo modo de produção e de consumo afetam 

os recursos naturais e a vida de todos, ou seja, é preciso desenvolver uma visão sistêmica e 

ecológica da vida. (CAPRA, 2006; GADOTTI, 2007). Para tanto, há uma necessidade de 

entender a educação ambiental, ampliando as dimensões, não só do ponto de vista ecológico, 

mas também considerar as estruturas e o funcionamento dos sistemas sociais. Essa visão 
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requer uma complexidade no pensar e no agir. Para Layrargues (2009, p.26), “é o paradigma 

cartesiano, que nos faz ver as coisas sem conexões”, assim, perde-se a noção do todo. Não se 

podem dissociar as questões ecológicas das sociais, pois as mesmas estão interligadas. A 

seguir, o depoimento de uma técnica, a respeito da dificuldade de implementação das ações 

educativas:  

 

a contextualização da questão ambiental como algo maior se reflete na 

melhoria da vida das pessoas, não só delas, mas em todo o ambiente. As 

ações vão se juntando a outras e melhorando a consciência de todos pela 

sustentabilidade. É importante que eles percebam isso. Deixando de usar 

agrotóxico, deixa de contaminar o lençol freático. É um benefício para todos, 

não limitado à sua propriedade. (técnico (a) “3”). 

 

  Foi relevante o depoimento de um agricultor, ao responder uma questão simples, que 

cabe destacar: “você já influenciou algum vizinho ou parente para produzir desse modo?” Sua 

resposta, entretanto, desencadeou um processo de reflexão e uma confirmação de como esse 

agricultor detém o conhecimento e está integrado à realidade na qual se insere. Essa 

apropriação do conhecimento torna-se imprescindível para uma convivência com as difíceis 

condições climáticas do semiárido, região em que vive. Ele demonstra ser um observador e 

“agricultor experimentador”, características tão necessárias para desenvolver o trabalho de 

multiplicação das suas experiências, influenciando-o positivamente para o crescimento de 

uma consciência na perspectiva de uma educação ambiental. Eis o depoimento: 

 

sim, tem pessoas experimentando. Exige muita mão de obra, ser observador 

e ter a terra, porque, na roça dos outros, você não pode fazer nada. Nem todo 

mundo tem coragem de trabalhar e exige muito cuidado e atenção. Às vezes, 

tiro o inseto da planta com a mão. Fui criado vendo que minha mãe lavava 

os pratos na bacia, três vezes ao dia, e jogava no terreiro a água, mas poderia 

molhar várias covas de mamona, abóbora e outras. Aprendi, com meu tio, 

que posso aproveitar a água do banheiro; tem que fazer vários filtros e 

depois utilizo a água para irrigar as bananeiras. É preciso usar a cabeça. 

Estava com o presidente da associação e disse que o pessoal técnico, além de 

falar, deve executar a prática, para que as pessoas possam fazer em suas 

roças. Por exemplo: o uso da garrafa pet para a irrigação precisa ser 

demonstrado, fazendo na roça, e depois voltar, com 30, 60 dias, para ver os 

resultados. O pessoal ouve, acha bom e não faz. Tem que ir de casa em casa. 

(agricultor (a) de base agroecológica “C”). 
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 Observou-se a percepção crítica do entrevistado, que soube apontar, de forma direta, 

falhas na condução de determinadas práticas. Além disso, demonstrou familiaridade com 

aspectos teóricos, “traduzindo-os” em linguagem clara; apresentou com detalhes uma espécie 

de roteiro metodológico, descrevendo passos a seguir, em modos de produção agroecológica 

sustentável. Outro aspecto a ser analisado é que, para poder desenvolver uma agricultura 

sustentável, é imprescindível que todo agricultor tenha acesso à terra, sob a condição de 

proprietário, pois, só assim, poderá tomar decisões, planejar a sua produção, o modo de vida e 

o futuro com a sua família. 

Quanto às formas de atualização do conhecimento sobre agroecologia, a maioria dos 

agricultores declarou que tem acesso à informação pela televisão (Globo Rural, Canal Rural e 

rádio), pela Internet, livros da EBDA e de outras, como a AAO, apostilas dos cursos, troca de 

experiências nas feiras, intercâmbios nas roças, “conversas com Edvaldo da EBDA”, 

seminários e palestras. Os agricultores convencionais também apontaram as mesmas fontes e 

apenas um acrescentou a CAR, a EMBRAPA e o Centro de Pesquisa do Trópico Semiárido 

(CPATSA).  

Os técnicos (as) responderam que, para o seu embasamento teórico e atualização de 

informações, recorrem a diversos autores, como: Ana Primavesi, Miguel Altieri, Eduardo 

Sevilla Guzmán, Adilson Paschoal, Francisco Roberto Caporal, Antônio Costabeber e outros. 

Também declararam que costumam participar de seminários, encontros, reuniões com 

técnicos e agricultores e acessar a Internet e jornais, reiterando a necessidade de estudos 

práticos, atualização permanente e processos contínuos educativos. Observa-se que o trabalho 

extensionista, as práticas dos agricultores, as pesquisas acadêmicas, a produção de 

conhecimento formal e não formal, nos diferentes espaços familiares, comunitários e 

institucionais, tudo isso é fundamental para o avanço de projetos agroecológicos que 

contribuam para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis, nos diferentes territórios. 
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5.3  CONCEPÇÕES DOS SUJEITOS DA PESQUISA SOBRE 

AGROECOLOGIA, PRODUÇÃO ORGÂNICA E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 Para apresentar os resultados obtidos das entrevistas realizadas com os sujeitos da 

pesquisa: agricultores familiares de base agroecológica (Apêndice B; p.181-184), agricultores 

convencionais (Apêndice C; 185-188) e técnicos (Apêndice D; 189-190), a respeito das suas 

concepções sobre agroecologia, produção orgânica, educação ambiental e as suas inter-

relações, optou-se por descrevê-las e analisá-las de forma simultânea, ou quase seguindo uma 

lógica de coerência na apresentação dos resultados. Inicialmente, serão considerados os 

agricultores familiares de base agroecológica e os convencionais e, depois, os técnicos. Tal 

decisão metodológica possibilita algumas explicações de natureza teórico-conceitual, ainda 

que uma parte dos sujeitos da pesquisa (especialmente os agricultores) não façam, 

propriamente, distinções dessa ordem, embora demonstrem, em suas práticas, o domínio do 

conhecimento indispensável para o desenvolvimento de uma atividade de produção 

sustentável. Espera-se estabelecer comparações que apontem semelhanças, diferenças, 

convergências e nexos, a partir das concepções dos sujeitos participantes da pesquisa. 

  Três temas sobressaem quando se analisam as concepções explícitas e implícitas 

sobre agroecologia, na perspectiva dos agricultores agroecológicos e convencionais: saúde, 

sustentabilidade ambiental e integração do homem com uma “ética da natureza”  As ideias 

mais frequentes, presentes em todas as respostas, estão ligadas ao tema da saúde e vida 

saudável, pelo consumo de alimentos livres de agrotóxicos e adubos sintéticos. Os 

agricultores percebem que a decisão tomada por eles de mudar o modo de produção 

convencional para uma agricultura baseada nos princípios preconizados pela agroecologia 

está, definitivamente, contribuindo com a saúde da sua família e dos consumidores. Além 

disso, demonstram ter muito orgulho por essa contribuição à sociedade, conforme pode ser 

constatado nas falas a seguir: “vida, saúde; para mim é isso aí”  “É a produção do alimento 

sadio, natural, bom para a saúde”  (agricultor (a) convencional “A”). “É muito importante, 
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porque os produtos orgânicos trazem saúde e a gente fica feliz de explicar o que é orgânico. 

Tem muita gente que não conhece, se interessa em saber o que é e passa a ficar freguês”  

(agricultor (a) de base agrecológica “G”). O último depoimento demonstra que o agricultor (a) 

está desenvolvendo o papel de educador ambiental, função importante e respaldada pelas 

Políticas Nacionais de Educação Ambiental (PNEA) e pela Política Nacional de 

Agroeocologia e Produção Orgânica (PNAPO). 

 Outra concepção sobre agroecologia bastante frequente está relacionada ao tema da 

sustentabilidade ambiental. Há grande preocupação dos entrevistados com a conservação da 

terra e dos bens naturais, como a água, o solo, o ar e o ecossistema, como um todo, e a 

promoção da biodiversidade. Ainda pensam na possibilidade de produzir alimentos de boa 

qualidade, de um modo mais racional, usando os recursos naturais disponíveis e que cause 

menos impacto ao meio ambiente. Alguns depoimentos retratam tal percepção: “a 

agroecologia é um sistema de adaptação em que se trabalha preservando o meio ambiente, 

sem destruir, protegendo a biodiversidade”  (agricultor (a) de base agroecológica “M”). 

 

É tudo na vida do ser humano, a começar pela qualidade de vida, haja vista 

que a nossa região é muito impregnada de agrotóxico. De cada 100 pacientes 

que dão entrada no Aristides Maltez, em Salvador, 46 são do Território de 

Irecê, que tem 21 municípios. Levando-se em conta que o Estado tem 417 

municípios, é um dado muito preocupante. Vejo a agroecologia como o 

caminho, não sei se para nós, mas para os nossos filhos e netos, para que eles 

possam garantir uma vida saudável. É preciso implantar isso. Um dos nossos 

objetivos é implantar a agroecologia no município, com o apoio da EBDA e 

do nosso gerente regional, Edvaldo. (agricultor (a) de base agroecológica 
“B”). 

 

Observa-se, no depoimento acima, a preocupação do agricultor e a sua determinação 

em lutar para que a agroecologia possa se consolidar como alternativa viável para todos os 

agricultores familiares da região, num futuro próximo. 

“Representa estar preocupado em não degradar a natureza, o solo, não poluir a água e 

ter qualidade de vida com os produtos que você adquire através da agroecologia. Também me 

preocupo com os animais.” (agricultor (a) de base agroecológica “N”). Outro agricultor (a) 

apresenta os desafios para a transição agroecológica: 
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é uma bandeira que todo produtor deveria levantar, mas é desafiador. 

Enquanto poucos estão lutando, preocupados com o aquecimento, a 

sustentabilidade, o ambiente mesmo, 99% não têm essa preocupação. Depois 

que fiz esses cursos de agroecologia com Edvaldo, reduzi o máximo possível 

o uso do agrotóxico. Fiz um curso agora pela EMBRAPA e aprendi muitas 

técnicas de manejo e a identificar quando há realmente a necessidade de 

aplicar veneno ou não. Ainda não sou 100% agroecológico, mas pretendo 

chegar lá. (agricultor (a) convencional “B”). 

 

 Um terceiro eixo temático que também pode ser compreendido como concepção 

presente nas falas dos agricultores sobre agroecologia é o respeito e a integração com a 

natureza relacionada com valores morais e com a ética, tão discutidos na contemporaneidade. 

Conforme referido na fundamentação teórica deste trabalho, alguns autores, como Bauman 

(1997), Levinas (1980) e Buber (1982), reiteram a importância da ética, que implica a 

alteridade, a preocupação e a valorização do outro, proporcionando uma abertura ao diálogo. 

Esses intelectuais apresentam a educação como um processo de trocas dialógicas, necessárias 

quando está em questão a busca por uma vida melhor em sociedade e em harmonia com a 

natureza. O discurso apresentado pelos agricultores não se mostra exclusivamente pragmático 

e utilitário; ao contrário, pode-se observar uma espécie de consciência mais geral e difusa, que 

se dissemina para questões amplas relacionadas à concepção do homem integrado à natureza, 

como pode ser visto nos depoimentos a seguir: “Preservar a natureza em tudo, desde uma 

pedra na roça a uma ave; as árvores, não desmatar, não queimar, deixar as plantas nativas e 

plantar mais”   (agricultor (a) de base agroecológica “I”). 

 

É trabalhar sem destruir. A gente trabalha com consorciamento, sem 

derrubar a mata; revitaliza, não bota fogo; não jogar ou espalhar lixo, cuidar 

sempre da natureza. Não distribuímos sacola plástica na feira. Quem compra 

tem que levar a sua sacola. No início, demos sacolas de tecido aos clientes. 

(agricultor (a) de base agroecológica “J”). 

 

As pessoas têm que preservar a natureza, porque a coisa está ficando feia. 

Não destruir as árvores, não botar fogo na caatinga, quando cortar uma 

árvore, plantar outra; quando tira e não bota, acaba. As pessoas estão mais 

preocupadas. Tem muita coisa aí que, daqui a alguns anos, não vai ter mais 

para mostrar aos nossos filhos. (agricultor (a) convencional “D”). 
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Verifiquei que é possível produzir alimentos de qualidade e saudáveis sem 

usar agrotóxico. Ficamos com a consciência leve, por cuidar da natureza. Já 

provei para mim que é possível, sim. O pessoal só acredita vendo a 

produção. (agricultor (a) de base agroecológica “R”). 

 

As concepções dos técnicos a respeito da agroecologia apontam para uma visão que 

parece ser mais ampliada, multidisciplinar, sistêmica e holística. Tal visão ultrapassa as 

questões de saúde e de preservação do meio ambiente, mais imediatamente percebidas por 

grande parte dos agricultores. Os técnicos entrevistados entendem, em geral, a agroecologia 

para além das questões meramente tecnológicas do sistema de produção, pois envolve o 

estabelecimento de relações sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais, que 

implicam o respeito ao saber tradicional, incorporando o saber científico. Em suma, 

demonstram conhecimento de definições e conceitos teóricos mais elaborados, amparando-se 

em autores e pesquisadores da área. Abaixo dois dos seus entendimentos sobre agroecologia: 

 

Uma ciência em construção, conectada com uma infinidade de outras 

ciências, como biologia, zootecnia, agronomia, sociologia, medicina, física e 

química, que observa, não só o aspecto produtivo, como a questão social, a 

qualidade de vida, a igualdade de gênero, raça, a convivência das pessoas 

que estão naquela atividade, o respeito ao meio ambiente e também a junção 

de vários conhecimentos das diversas correntes – biodinâmica, natural, 

orgânica, permacultura –, todas com o mesmo objetivo, que é a 

sustentabilidade e a transição agroecológica. O agricultor vai sempre 

melhorando a unidade produtiva, passando de modelos mais simples aos 

mais complexos e próximos do ideal. (técnico (a) “1”). 

 

Agroecologia não é voltar ao rudimentar, ao início. Há um resgate de 

algumas técnicas, de algumas práticas, mas precisa de um suporte cientifico. 

Não é simplesmente misturar um monte de folhas. Tem a química do 

processo do macerado, do composto, precisa ter cuidado no manuseio. Tem 

a questão de respeitar as pessoas, as culturas, não explorar o outro, entender 

a relação de dependência. As relações são mais respeitosas. (técnico (a) “3”).   
                             

              Ainda analisando as percepções dos agricultores familiares de base agroecológica 

sobre agroecologia e produção orgânica, observa-se que eles, em sua grande maioria, não 

distinguem uma da outra; usam como sinônimos. Uma das possíveis explicações para esse 

fenômeno é que os agricultores e agricultoras não possuem uma compreensão paradigmática 

dos conceitos que embasam as suas práticas. Assim, sugere-se que as capacitações desses 
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agricultores deem mais ênfase a conteúdos que estimulem a reflexão, numa perspectiva de 

formação da consciência política cidadã. Esse processo poderia gerar um alargamento das 

compreensões voltadas para uma ação social de caráter participativo, num enfoque holístico, 

de modo a propiciar um engajamento coletivo. Apenas um agricultor fez distinção entre 

agroecologia e produção orgânica: “você pode ser produtor orgânico sem ser agroecológico, 

nós somos os dois”  (agricultor de base agrecológica “J”). Isso porque o modo de produção 

desse agricultor procura seguir os princípios norteadores da agroecologia, que leva em 

consideração não só os “aspectos tecnológicos ou agronômicos da produção, incorporando 

dimensões mais abrangentes e complexas que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e 

ambientais, como variáveis culturais, políticas e éticas da produção agrícola”  (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2004, p.89). Essa é uma discussão que vem se desenvolvendo no movimento 

agroecológico formado por estudantes, professores, técnicos, e segmentos da universidade, 

pesquisa agropecuária, extensão rural, representantes dos agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária, quilombolas, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) e 

alguns setores dos movimentos sociais como o MST, Via Campesina e tantos outros. 

   Observa-se, ainda, a apropriação, pelo empresariado rural dominante no agronegócio, 

do “discurso da sustentabilidade” como uma “forma vazia”, com vistas a angariar prestígio 

social, mas, sobretudo, a obter crédito e financiamento, utilizando, inclusive, os recursos e as 

políticas públicas. Contemporaneamente, a produção de alimentos orgânicos é praticada por 

agricultores familiares, mas a situação tem se modificado com a concorrência de setores do 

agronegócio interessados mercadologicamente no crescimento da demanda por esse tipo de 

produto, que enxergam apenas como um nicho econômico importante. Atualmente, os 

produtos orgânicos ainda são mais consumidos por uma pequena parcela da sociedade que 

“pode pagar” por essa “mercadoria mais cara”, quando comercializada nas grandes redes de 

supermercado. Entretanto, esses tipos de alimentos, quando produzidos pelos agricultores 

familiares, desde que vendidos diretamente aos consumidores, tornam-se mais acessíveis à 

população, mesmo para as pessoas de menor renda, mas com consciência ambiental. 

  Ressalte-se que a agroecologia, portanto, vinculada à produção da agricultura 

sustentável, que produz alimentos “sadios”, pensada em bases e princípios de solidariedade, 

cooperação, participação efetiva cidadã, respeito à cultura e à natureza, relaciona-se também 
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com outras dimensões que não só as das demandas mercadológicas. Sua produção, entretanto, 

pode crescer para garantir que se amplie a oferta desses produtos de maior qualidade às 

camadas mais pobres da sociedade. 

 As concepções dos técnicos sobre agroecologia e produção orgânica vêm ao encontro 

dos postulados teóricos que sustentam essas áreas do conhecimento. Todos afirmaram a 

existência de um inter-relacionamento entre agroecologia e produção orgânica, embora um 

dos técnicos entrevistados (técnico (a) “3”) tenha explicitado que existe uma “diferença das 

teorias” que as sustentam. 

 

A agroecologia é uma ciência que prega a sustentabilidade. A Lei 

10.831/2003, sobre produção orgânica, consegue estar dentro dessa ciência 

agroecológica. Prega exatamente a biodiversidade, a sustentabilidade, a 

priorização das espécies nativas adequadas ao clima, a integração do animal 

com a agricultura, o respeito ao Código Florestal, a preservação e o uso 

eficiente da água, a energia limpa, o cuidado com a natureza e com o ser 

humano, a questão da comercialização e do manejo ecológico do solo. 

(técnico (a) “1”). 

 

O orgânico, não necessariamente, está voltado para o benefício social. Às 

vezes, o produtor está mais preocupado com o lucro do que com a questão 

ambiental. Nem sempre são respeitadas as relações com o trabalhador. O 

orgânico está inserido no agroecológico, mas nem todo orgânico é 

agroecológico. Agroecologia abrange o respeito pelos animais, pelas 

pessoas, as relações entre trabalhador e patrão, como contribuir para 

melhorar a comunidade, tudo isso  Agroecologia é meio “hippie”  No 

orgânico, existem insumos que podem ser adquiridos, não tendo essa relação 

de buscar na propriedade e diminuir o uso de recursos externos. (técnico (a) 

“3”). 

 

“Produção orgânica é uma produção livre de produtos químicos e agrotóxicos, desde o 

preparo do solo, o seu manejo totalmente orgânico, o controle das pragas, o trato das culturas, 

até a colheita. Estão inter-relacionados ” (técnico (a) “2”). 

A concepção dos agricultores de base agroecológica sobre educação ambiental é 

semelhante à dos agricultores convencionais, compreendidos aqui, conforme já explicitado 

anteriormente, como sujeitos que receberam formação agroecológica em cursos da EBDA, 

mas que ainda não a incorporaram como prática cotidiana. Para todos esses agricultores, as 

populações urbanas e rurais devem aprender a conviver com a natureza, usando os seus 

elementos, como água, solo, ar, plantas e animais, de modo mais racional, sem agredir o meio 
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ambiente, de modo a conservá-lo, também pensando nas gerações futuras. Citam a 

necessidade de reflorestar as áreas degradadas e de evitar cortar árvores, caçar, fazer 

queimadas (que contribuem para o aquecimento global), usar sacolas plásticas, usar o trator 

(que compacta inadequadamente o solo) e apontam a importância de cuidar do lixo 

(reciclagem, compostagem e outros). Além disso, indicam a importância de mudar o conceito 

de trabalho com a terra: produzir mais, em áreas menores, pelo sistema de diversificação e 

consórcio de culturas. Em suas respostas à pesquisa, eles percebem a escola como um local 

propício em que crianças, jovens e adultos, incluindo os professores, podem discutir sobre o 

cuidado com as pessoas e com os recursos da natureza, na perspectiva de assegurar a vida no 

futuro. Também declararam ser importante a realização de palestras e oficinas nas associações 

comunitárias de agricultores familiares, visando a ampliar os conhecimentos sobre a 

problemática socioambiental. Segundo Loureiro: 

 

as relações sociais que se estabelecem na escola, na família, no trabalho ou 

na comunidade possibilitam que o indivíduo tenha uma percepção crítica de 

si e da sociedade, podendo, assim, entender a sua posição e inserção social e 

construir a base da respeitabilidade para com o próximo. As relações 

estabelecidas em cada campo educativo, formal ou não, constituem espaços 

pedagógicos de exercício da cidadania. (LOUREIRO, 2011, p.76). 

 

 O espaço de educação formal ou não formal assume, portanto, grande importância no 

processo de aprendizagem dos direitos políticos dos cidadãos, bem como lhes permite 

aprender um manejo mais adequado dos resíduos sólidos como o do lixo, que pode ser 

separado para ser reaproveitado, reciclando os diversos materiais. Muitos agricultores que 

optaram pela produção agroecológica já estão num processo mais avançado de 

conscientização pela necessidade de conservação do meio ambiente e compreendem que, ao 

trabalhar seguindo os princípios da agroecologia, já estão fazendo “uma parte” da educação 

ambiental. Tudo isso demonstra que a percepção dos agricultores é coerente com as 

formulações teóricas que sustentam a base da educação, conforme se observa nos 

depoimentos que seguem:                        
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é o respeito à natureza; não agredir o meio ambiente, respeitar cada espaço, 

ter o conhecimento de cada pedaço de terra plantado e respeitar aquela 

cultura. A caatinga, por exemplo, não está sendo respeitada; não há respeito 

à cultura de cada local. Por que tirar o pau do angico para fazer cerca, se a 

madeira não sustenta? A madeira algaroba seria o melhor para o 

estacamento, porque dura anos, a praga não consome. Conhecer cada planta, 

a origem e saber trabalhar com ela para não agredir o ambiente. (Agricultor 

(a) de base agroecológica  “U”). 

 

É tudo que se determina a manter uma linha agroecológica. Uma das grandes 

preocupações da gente, hoje, é a questão da não contaminação, desde a 

sacolinha plástica até o vidro e tudo mais, e da preservação. Para fazer a 

educação ambiental tem que ter o envolvimento das escolas, das associações, 

para dar palestras. Isso é mais do que preciso nos dias de hoje. Nossa 

situação é gritante. O planeta pede socorro e a gente precisa fazer a nossa 

parte. (agricultor (a) de base agroecológica “B”). 

 

É o tema da moda; vejo que já há resquícios de desertificação. Precisamos 

ter consciência ambiental, “se” educar e mudar os conceitos de trabalho. Não 

precisa desmatar para produzir tanto. Precisamos voltar a reflorestar, 

produzindo em áreas menores. (agricultor (a) de base agroecológica “R”). 

 

Os depoimentos confirmam a existência de uma relação da agroecologia com a 

educação ambiental. A seguir, uma formulação instigadora de um agricultor, que denota os 

desafios para sair da produção convencional para a produção de base agroecológica: 

 
a consciência ambiental é a primeira coisa que você tem que ter. Para migrar 

do convencional para o agroecológico, a primeira mudança é na mente. 

Entender o que é conscientização ambiental, a preocupação com o ambiente. 

Começa tudo por aí. Tem lugar, na roça, que você não sente mais o cheiro de 

terra, só veneno. Não vê mais um pássaro nativo cantar, como antigamente. 

O pilar é a mudança de mentalidade  (agricultor (a) convencional “B”). 

 

“Significa quase a mesma coisa  Quando você tem educação ambiental, não desmata, 

replanta, recupera o que tem, ensina alguém a não desmatar. Capacitar é um dever de quem 

conhece o que é agroecologia”  (agricultor (a) de base agroecológica “I”). 

“É preciso se adaptar, se educar  Um agricultor experimentado deve multiplicar a 

realidade da sua experiência. A educação ambiental faz parte de uma conscientização das 

pessoas ” (agricultor (a) de base agroecológica “M”). 

Sobre educação ambiental, os técnicos apresentam uma visão socioambiental, em que 

os seres humanos estão integrados com a natureza e podem desenvolver processos de 
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interação nas relações da vida social e cultural, que podem influenciar em transformações, 

tanto negativas quanto positivas. Mais uma vez, constata-se a importância da questão da ética, 

da necessidade do sujeito ter uma postura crítica com relação ao uso racional dos bens 

naturais. Na visão de Isabel Carvalho (2011, p.68), a ordem social vigente se caracteriza pela 

produtividade material baseada na exploração ilimitada dos bens ambientais, bem como na 

manutenção da desigualdade e da exclusão social e ambiental como contraponto aos 

postulados da educação ambiental crítica. A seguir, alguns depoimentos dos técnicos (as) 

acerca da educação ambiental:  

 

sensibilizar o cidadão a observar o meio ambiente como a sua casa, que 

precisa cuidar. Se observarmos dessa forma, estaremos melhorando o nosso 

planeta. A conscientização é individual, depende do nível de sensibilidade de 

cada um. Todos nós temos essa semente, que precisa ser cultivada. O ser 

humano tem, hoje, uma visão muito mais ambientalista do que há 30 anos. 

As crianças já têm essa visão, de cuidar da água, do solo. O futuro terá uma 

geração de pessoas mais exigentes com relação à questão dos recursos 

naturais, da forma de produção do alimento a ser consumido. (técnico (a) 

“1”). 

 

Plantar num solo limpo, com matéria orgânica. Você pode ter um solo ruim e 

botar ele bom para produzir e também o contrário, usando máquinas e 

destruindo o solo. O desmatamento é muito grande e o pessoal está sentindo, 

porque não teve essa educação para preservar o meio ambiente, as árvores, 

as matas ciliares. (técnico (a) “2”). 

 

É o ponto de partida para qualquer mudança. Precisa começar nas escolas, 

principalmente com as crianças. As mulheres apreendem rápido o 

significado de uma vida melhor, sem tanto consumo, a ver em volta o que 

tem de melhor, o que pode aproveitar. As crianças devem aprender a 

conservar. Manter o lixo no lugar adequado para não contaminar a água, 

reduzir o lixo, evitar a contaminação do solo, o uso moderado e racional da 

água, em casa e na propriedade, na irrigação. Tudo isso tem efeito positivo 

para o meio ambiente e para a saúde. Deveria começar em casa, mas como 

estamos atrasados, que comece nas escolas. (técnico (a) “3”). 

 

 No que se refere ao consórcio entre educação ambiental e agroecologia, os técnicos 

compreendem que as mesmas estão imbricadas por uma relação de respeito e conscientização 

dos seres humanos com a sua existência e com o futuro do planeta. Os depoimentos abaixo 

revelam que há uma necessidade de investir mais em veiculação de informações, seja em 

programas de educação formal e não formal, de modo que haja melhor compreensão da 
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questão ambiental, não só sob a perspectiva de natureza, mas de uma visão integrada com a 

sociedade, para que o indivíduo possa ter uma atitude consciente de que as suas escolhas no 

modo de viver poderão interferir nos rumos por uma vida ecológica, solidária e harmônica.                                  

 

Precisamos trabalhar primeiro os conceitos de educação ambiental. O 

homem tem que perceber a sua importância para o meio ambiente e a 

importância do ambiente com todos nós. A agroecologia não se restringe a 

produzir orgânicos, é também um modo de encarar a vida, a relação com as 

pessoas, sem querer levar vantagem sempre e sem prejudicar os outros. 

(técnico (a) “3”). 

 

Tem uma relação imensa. A partir do momento que você faz agroecologia, 

você já se educou, já está consciente de que é necessário ter uma conduta de 

respeito com o planeta. A não ser quem entra no ramo só pelo capital, mas 

esses não ficam muito tempo, entram e saem.  (técnico (a) “1”). 

 

“Uma depende da outra e devem estar juntas. Agroecologia trabalha com educação e 

preservação”  (técnico (a) “2”). 

Enfim, as concepções apresentadas acerca dos temas: educação ambiental, 

agrocologia, agricultura orgânica e as suas inter-relações são bastante semelhantes e 

convergentes. Os agricultores convencionais demonstram uma compreensão parecida com a 

dos agricultores de base agroecológica. Os técnicos apresentam quase as mesmas ideias, 

embora se apresentem de maneira mais elaborada, do ponto de vista das formulações teóricas. 

Guardando as devidas proporções, poder-se-ia afirmar a presença, em todas as falas, do 

paradigma da sustentabilidade, expresso em linguagens diferenciadas. No que se refere às 

divergências de concepções, apenas uma pequena parte dos agricultores entrevistados faz a 

distinção entre agroecologia e produção orgânica. De modo parecido, os técnicos, em geral, 

não veem a necessidade de diferenciar teoricamente os conceitos, embora realizem 

satisfatoriamente o trabalho que impulsiona a mudança desejada; apenas uma pessoa pontuou 

as diferenças conceituais. 
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5.4   PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 

 

 

 Algumas perguntas foram formuladas sobre as dificuldades para a execução das 

práticas aprendidas e as desvantagens no modo de produção agroecológica. A maioria dos 

agricultores agrecológicos afirmou não haver nenhuma dificuldade para executar as atividades 

que envolvem o seu modo de produção. Entretanto, alguns poucos entrevistados declararam 

haver algum entrave, como os que estão relacionados no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Dificuldades dos entrevistados para a execução das práticas aprendidas nos cursos e palestras no 

Território de Irecê-BA, 2013 

 

 Exige muita mão de obra; 

 Não se encontra mão de obra qualificada; 

 Pouco acompanhamento técnico na propriedade; 

 Não ter adubo orgânico suficiente na propriedade para a obtenção do selo orgânico; 

 Não ter preparados naturais prontos; 

 Pouca água nos poços; 

 Falta de máquina para triturar o mato para fazer a cobertura morta; 

 Pulverizador pesado; 

 Comercialização ainda com alguns problemas; 

 Nenhum apoio financeiro; 

 Grande quantidade de pragas no entorno da propriedade com atividades agrícolas no 

sistema convencional;  

 Medo de não dar certo; 

 A ideia de que não se pode produzir em grande quantidade. 

          
Fonte: elaboração própria 

 

 Ressalte-se que as dificuldades mais expressivas foram sobre a mão de obra e o uso da 

água. A agricultura familiar é caracterizada pelo uso da mão de obra familiar e proprietária 

dos meios de produção. Entretanto, os dados relativos à demografia brasileira revelam uma 

tendência de diminuição do número de filhos, tornando menores as famílias, o que se 

caracteriza como um problema a ser enfrentado pela agricultura familiar. Segundo os dados 

do Censo 2010 (IBGE), a taxa de fecundidade do Brasil vem caindo, desde a década de 1970.  
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O número de filhos por mulher, que era de 6,28 em 1960, caiu para 2,38 em 2000. O número 

de filhos na área rural também diminuiu, passando de 3,4 filhos para 2,6, entre 2000 e 2010, 

embora as taxas sejam maiores do que nas áreas urbanas – de 2,18 para 1,7. É importante 

salientar que essa taxa de fecundidade varia de acordo com as regiões do país, sendo que a 

região Norte é a que tem a fecundidade acima da reposição populacional, que é de 2,1 filhos 

por mulher – duas crianças substituem os pais; a fração 0,1 é necessária para compensar os 

indivíduos que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. O IBGE aponta algumas razões 

para essa redução: programas de contracepção, resultando na esterilização das mulheres, 

diminuição do número de filhos entre as mulheres mais jovens, nas faixas de 15 a 19 anos e 

de 20 a 24 anos, que vivem nas áreas urbanas e aumento do nível de escolaridade. 

  A taxa de fecundidade nos municípios do Território de Irecê, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 8, encontra-se acima da média nacional, tanto nas áreas urbanas, onde 

variou de 2 a 2,8 filhos por mulher, como nas áreas rurais, entre 2,38 e 3,72 filhos por mulher.  

 
Tabela 8: Taxa de fecundidade urbana e rural em cidades do Território de Irecê, 2010 

Município Situação do Domicílio Taxa de fecundidade 

América Dourada 

 

Urbana 2,67 

Rural 2,67 

Barra do Mendes Urbana 
 

2,46 

Rural 2,76 

Barro Alto  Urbana 2,48 

Rural 2,75 

Cafarnaum Urbana 2,65 

Rural 3,2 

Canarana Urbana 2,46 

Rural 2,56 

Central  Urbana 2,67 

Rural 3,09 

Gentio do Ouro  Urbana 2,42 

Rural 2,84 
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Ibipeba  Urbana 2,42 

Rural 2,69 

Ibititá Urbana 2,47 

Rural 2,78 

Ipupiara Urbana 2.52 

Rural 2,42 

Irecê  Urbana 2 

 

Rural 2,46 

Itaguaçu da Bahia  Urbana 2,61 

Rural 2,82 

João Dourado  Urbana 2,41 

Rural 2,38 

Jussara Urbana 2,86 

Rural 3,72 

Lapão  Urbana 2,20 

Rural 2,58 

Mulungu do Morro Urbana 2,80 

Rural 2,50 

Presidente Dutra  Urbana 2,43 

Rural 2,59 

São Gabriel  Urbana 2,57 

Rural 2,94 

Uibaí  Urbana 2,41 

Rural 3 

Xique-Xique Urbana 2,36 

Rural 2,76 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 
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Na amostra de 20 agricultores familiares agroecológicos do Território de Irecê, a taxa 

de fecundidade foi ainda maior. Boa parte das mulheres (nove) possuem entre três e cinco 

filhos; seis mulheres, de um a dois filhos; duas, entre seis e sete filhos; e três mulheres não 

têm nenhum filho. Apesar disso, a mão de obra familiar não tem sido suficiente para o 

desenvolvimento da atividade em todo o ciclo do cultivo, pois a agricultura de base 

agroecológica, se for direcionada para a produção de hortaliças, demanda muita mão de obra. 

Essa realidade afeta o desenvolvimento do trabalho na unidade de produção.  

Outra tendência é que os jovens saem do campo para completar o ensino médio, em 

cidades maiores que ofertam o curso. Por um lado, é importante para a família, como um 

todo, que os jovens possam continuar estudando, o que é um direito básico de todo cidadão. 

Entretanto, fica uma lacuna no tempo dispensado à atividade agrícola, mesmo sendo usada a 

mão de obra em tempo parcial. É daí que vem a procura por serviços de diaristas que, muitas 

vezes, não conhecem o modo do sistema de produção de agricultura de base agroecológica, o 

que dificulta a execução das atividades compatíveis com os pressupostos da sustentabilidade, 

podendo comprometer a qualidade da produção. Também foi relatado pelos agricultores que, 

no início do ano de 2013, houve uma forte migração da mão de obra masculina para os 

estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Oeste da Bahia, para a colheita das culturas de 

café, algodão, cana de açúcar e laranja.  

 No que se refere ao uso da água, há uma grande disputa por esse bem natural tão 

precioso, principalmente na região semiárida. Os agricultores familiares são mais afetados, 

uma vez que poucos dispõem de poços, mesmo os poços tubulares (geralmente de pouca 

profundidade e pouca vazão de água); em seus relatos, afirmam que vem ocorrendo 

sistematicamente, nos últimos anos, o “secamento” dos poços  Esse fenômeno é provocado 

pelas prolongadas estiagens e, principalmente, pela abertura de poços de forma 

indiscriminada, com pouco ou quase nenhum controle dos órgãos responsáveis, além do uso 

da água de modo irracional e insustentável, tanto do ponto de vista ambiental, quanto 

econômico e social. Alguns agricultores relataram que existem grandes propriedades com 

mais de 10 poços perfurados. Para exemplificar, na década de 1970, o número de poços, nessa 

região, era da ordem de 1 mil e foi aumentando para cerca de 6 mil, no ano de 2004, estando 
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cerca de 70% desses poços atualmente em atividade, segundo dados de Bastos Leal & Silva 

(2004).  

Todo esse cenário é simplesmente alarmante, pois nas visitas a algumas propriedades, 

foi constatada a redução ou quase a interrupção do cultivo das hortaliças, o que resulta no 

comprometimento da atividade agroecológica. Na coleta de dados, os agricultores fizeram 

algumas sugestões para o uso racional da água, como a implantação de bombas mais simples, 

com menor potência, e a adoção de técnicas de irrigação de alta eficiência hídrica, mais 

adequadas para evitar o desperdício. Apontaram, ainda, necessidades de encaminhamentos, a 

saber: realização de contatos, eventos, campanhas que envolvam outros setores da sociedade 

(sindicatos, associações, cooperativas, entidades não governamentais e governamentais e os 

agricultores, desde os familiares, médios e grandes) no sentido de chamar atenção para os 

problemas atuais e futuros. Enfim, algo mais efetivo precisa ser feito, com urgência, para 

reduzir as consequências da degradação ambiental no Território de Irecê e para minorar as 

questões problemáticas da escassez da água e do uso irracional desse bem natural. 

 Em relação a outros problemas enfrentados pelos agricultores do sistema 

convencional, a maioria também afirmou que não há desvantagens na agricultura de base 

agroecológica, mas apresentaram algumas dificuldades para desenvolver atividades neste 

sistema: para usar somente o esterco da propriedade, “teriam que criar animais bovinos ou 

caprinos”, ou seja, introduzir nova atividade não planejada, que, certamente, demandaria mais 

área de terra para o cultivo de pastagem, além de investimentos em cercamento de áreas 

apropriadas, de acordo com a espécie animal a ser criada; outra questão é que, muitas vezes, 

aparecem doenças no rebanho bovino que exigem cuidados imediatos; nesses casos, costuma-

se comprar os produtos convencionais para uso veterinário diretamente nas casas comerciais 

da cidade, uma vez que não há, até o momento, assistência técnica sistemática e regular na 

linha agroecológica.  

 Segundo os depoimentos dos agricultores, para trabalhar no sistema agroecológico, 

eles “precisam ter muita boa vontade” e ter “gosto pelo que fazem”, além de ser “difícil fazer 

os preparados naturais”  Outra dificuldade apontada é que “existe pouco alimento para os 

animais”, além da “falta informação sobre a agricultura de base agroecológica”  



144 

 

 

 

 Os agricultores de base agroecológica demonstram muita satisfação e orgulho por 

estarem contribuindo para uma produção que respeita os limites para o uso dos bens naturais 

de modo mais racional, sempre preocupados em produzir, consumir e comercializar 

“alimentos saudáveis” para a sua família e a população  Algumas dificuldades foram 

apontadas e apenas um agricultor, com senso crítico mais apurado, demonstrou sentimento de 

“indignação com setores da sociedade, que tentam desencorajar o movimento agroecológico” 

existente no Terrritório de Irecê. Pode-se supor, nessa fala, uma crítica aos setores do 

comércio que lucram com a venda de produtos como os insumos químicos (adubos e 

agrotóxicos), uma vez que os agricultores de base agroecológica tendem a se tornar 

independentes desses tipos de produto, vendidos nas casas comerciais e, geralmente, usados 

de forma indiscriminada, com insuficiente fiscalização. “É uma grande injustiça com o 

produtor, porque a gente está tentando produzir um produto sadio e as exigências são tão 

grandes para provar que estamos fazendo isso. E sem fiscalização com quem produz o que 

não deve”  (agricultor de base agroecológica “J”). 

 No universo das 20 pessoas pesquisadas, a metade recebe “Bolsa Família”. Desses 10, 

dois entrevistados declararam que uma das dificuldades de encontrar mão de obra para o 

trabalho no campo seria o recebimento do referido auxílio. “É difícil achar alguém para 

trabalhar, com todas essas bolsas que recebem”  (agricultor de base agroecológica “L”). Pode-

se analisar essa fala, de um dos beneficiários do Programa Bolsa Família, como contraditória 

mostrando, inclusive, a sua pouca visão política em relação à problemática da agricultura 

familiar, na qual ele se insere. Além disso, esse tipo de fala vem ideologicamente 

contaminada pelos discursos mais conservadores que se tecem na nossa sociedade por setores 

políticos e midiáticos que se opõem aos programas sociais dos governos petistas e até das 

políticas do governo de Fernando Henrique Cardoso. Tal discrepância entre o pensamento e a 

ação requer um trabalho educacional amplo, crítico e permanente de entendimento das 

políticas públicas. Não se trata apenas do agricultor familiar produzir de forma sustentável e 

ter o domínio das técnicas de produção. Isso é bom, mas não é suficiente. Há de se investir 

também no direito desses agricultores (as) a terem a compreensão dos seus papéis nas 

engrenagens do sistema, para poderem acessar um conjunto de políticas que, teoricamente, 

estão disponíveis para a agricultura familiar: crédito rural voltado para projetos de base 
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agroecológica; assistência técnica sistemática; programas de comercialização dos produtos, 

sem interferência dos intermediários; direito à água e à terra; garantia do pagamento de diárias 

baseadas no salário mínimo, uma vez que a diária paga ao trabalhador rural é muito baixa, 

diferente dos salários praticados na cidade. Todas essas questões são complexas, pois 

dependem de articulação de setores diferentes, com  embates políticos que, em muitas regiões, 

se caracterizam como “verdadeiras lutas”, com disputas acirradas pela terra, pela água e 

outros bens.  

  De um modo geral, poucos agricultores conseguem se beneficiar com as políticas 

citadas anteriormente. Aqueles que se encontram num maior nível de organização, os que são 

mais informados, em geral, aqueles que detêm maior escolaridade, atingem certa consciência 

crítica, resultante do processo de formação e atualização, e se beneficiam das políticas.  

 Parece ser necessário desenvolver estratégias para incentivar o acesso às políticas, no 

que as associações e sindicatos teriam papel fundamental, embora, na prática, isso não venha 

ocorrendo a contento. Seria fundamental melhorar a formação cidadã e política dos 

trabalhadores rurais, o que pode ser realizado pelas entidades com maiores definições dos 

diferentes papéis e atribuições de cada associado. É preciso compreender politicamente as 

possibilidades de organização dos trabalhadores: os conceitos de associativismo e 

cooperativismo e quais os benefícios e obrigações de cada membro, desde os diretores de 

associações, sindicatos e cooperativas, ao simples associado, cuja participação, às vezes, é 

pouco politizada, limitando-se ao pagamento mensal da sua contribuição. Uma formação 

consciente, com vistas ao fortalecimento dos trabalhadores rurais, requer, portanto, atuação 

política e participação ativa nas suas entidades representativas.  

 No que tange à compreensão da política geral e às composições de forças nos 

diferentes cenários políticos brasileiros, alguns agricultores demonstram uma percepção um 

tanto vaga, algo difusa. Entretanto, um agricultor revelou uma compreensão mais politizada, 

aludindo aos problemas das políticas teoricamente direcionadas à agricultura familiar: “falta 

incentivo das autoridades governamentais, de financiamento  Tudo se resume no político”  

(agricultor de base agroecológica “G”). A questão apontada pode ser compreendida como um 

problema resultante das distorções das políticas públicas que ainda privilegiam o agronegócio 

e a “agricultura patronal”, em detrimento da agricultura familiar  Isso é fruto das pressões das 
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forças políticas – lobby da bancada ruralista – no Congresso Nacional e no Senado brasileiro. 

Esses grupos políticos legislam em benefício dos “poucos grandes” empresários rurais, 

criadores de gado e produtores das monoculturas da soja e do milho.  

  Para corroborar com a fala do agricultor, é importante rememorar o anúncio feito em 

junho de 2013, pela presidente Dilma Rousseff e pelo MAPA, do Plano Agrícola e Pecuário 

referente à safra de 2013/ 2014. Foi destinado um total de R$136 bilhões em recursos para 

médios e grandes produtores. (MAPA, 2013). No mesmo período, o governo anunciou, 

através do MDA, o Plano Safra 2013/ 2014, disponibilizando apenas o valor de R$ 39 bilhões 

para a agricultura familiar.  

 Ressalte-se que a atual situação da agricultura familiar já avançou em relação ao 

passado, quando não havia políticas específicas e só era praticada na periferia das grandes 

propriedades monocultoras. Somente com a criação do PRONAF, em 1996, o governo passou 

a destinar mais recursos para apoiar projetos dessa natureza, vindo a se fortalecer com a 

criação do MDA, em 2003, o qual alocou R$5,4 bilhões para a safra 2003/ 2004 e foi 

aumentando paulatinamente; em 2010, destinaram-se R$15 bilhões, chegando até os valores 

atuais. (MDA, 20013). Ainda assim, percebe-se uma desigualdade entre os recursos 

financeiros para o agronegócio e para a agricultura familiar. É necessário, portanto, investir na 

melhoria da conscientização política dos agricultores familiares, o que pode ocorrer com a 

intensificação de ações educacionais, com vistas ao exercício da cidadania plena. 

  Quanto às perspectivas para a agricultura de base agroecológica, algumas 

considerações podem ser destacadas. Quando perguntado aos agricultores agroecológicos 

sobre as vantagens do seu modo de produção, a maioria respondeu relacionando os benefícios 

à área da saúde. Muitos afirmaram que os alimentos assim produzidos acabam influenciando 

na qualidade de vida. Por serem saudáveis e livres de agrotóxicos, melhoram a saúde da 

família e dos consumidores  Outra vantagem apontada é “produzir alimentos sem agredir a 

natureza”, pois na agroecologia são utilizadas técnicas que “permitem produzir em áreas 

menores”; lança-se mão de “materiais disponíveis na propriedade”; contribui-se para a 

“revitalização do solo, das plantas e dos animais”  Tudo isso está de acordo com os 

postulados teóricos de uma agricultura sustentável. O depoimento a seguir confirma algumas 

outras vantagens: “antigamente, a gente plantava uma área maior e ficava na expectativa de 
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dar certo. Já nessa produção orgânica, a gente planta menos e colhe toda semana, aumentando 

a qualidade de vida da família”  (agricultor de base agroecológica “R”). Alguns afirmaram ter 

um “bom retorno econômico”, sendo possível “comercializar toda semana”, além da 

“facilidade de vender os produtos”  Na oportunidade, destaquem-se, aqui, outros depoimentos 

sobre as vantagens do modo de produção agroecológica/ orgânica: 

 

muitas vantagens: além da saúde, economia, tenho bom lucro e bom 

rendimento. Estou produzindo sem usar veneno, adubo químico e sem 

nenhum financiamento. Minha produção é contínua e tenho satisfação pela 

saúde e pela natureza. Tem pessoas que dizem que se eu usar adubo e 

veneno, vou ganhar mais; não é verdade, porque eu vou gastar comprando 

esses produtos e matar os animais e a terra. (agricultor (a) de base 

agroecológica “C”). 

  

São muitas para a saúde: a questão da segurança alimentar e a diversificação 

dos produtos. Assim, não precisamos comprar esses alimentos e 

economizamos. E ainda melhorou muito, pois não tomamos empréstimos 

nos bancos, além de ser muito bom para o meio ambiente. (agricultor (a) de 

base agroecológica “G”). 

 

“A procura é grande. Temos a consciência tranquila e sentimos uma grande confiança 

por parte dos consumidores, além da vantagem econômica”  (agricultor (a) de base 

agroecológica “E”). 

Ainda sobre as perspectivas, os agricultores convencionais responderam de modo 

muito parecido com o que foi registrado nas falas dos agricultores de base agroecológica. 

Referiram-se às “vantagens associadas com a saúde e a qualidade vida”, principalmente pelo 

consumo dos alimentos “sadios”   

 Outra questão investigada com os agricultores agroecológicos e convencionais teve o 

objetivo de saber “o que precisaria para melhorar no trabalho educacional que vem sendo 

realizado”. As respostas foram variadas, embora semelhantes nos dois grupos pesquisados e 

apontam a necessidade de desenvolver estratégias para um despertar de consciência, no 

sentido de preservar o meio ambiente. Uma das sugestões é de que haja maior apoio do 

governo para criar condições e incentivo à realização de um trabalho de “esclarecimento nas 

escolas”, algo como “campanhas”, que envolvam gestores, professores e alunos, na 

perspectiva de uma educação ambiental. Tudo isso pode ser conseguido pela educação 
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ambiental, o que vai ao encontro da atividade agroecológica, com os diversos modos de 

produção sustentável. Dentre as respostas, ainda observou-se a necessidade de “renovação” e 

“atualização” do conhecimento  O depoimento abaixo demonstra consciência crítica e aponta 

sugestões:  

 

Falta muito, até na própria escola. Na sala de aula, tem professor que não 

sabe o que é agroecologia. Precisa de apoio e incentivo. Quem pratica tem 

que ser guerreiro, estar noite e dia na roça. O modo convencional é muito 

mais fácil; nem se compara com a agricultura orgânica, que tem o cuidado 

com o próximo. (agricultor (a) agroecológico “J”). 

 

  Também foi apontada a necessidade de aumentar a oferta de cursos para garantir a 

atualização, o aperfeiçoamento e até a “popularização” do conhecimento técnico sobre a 

produção agroecológica, além da elaboração de material didático para distribuir com os 

agricultores e a população, de um modo geral, divulgando sobre a produção e os benefícios 

dos alimentos agroecológicos/ orgânicos para a saúde e para o meio ambiente. “Deveria ter 

uma divulgação maior. A primeira coisa é mudar a mentalidade dos agricultores, mostrar os 

benefícios dos agroecológicos e os malefícios dos transgênicos e, principalmente, ter mais 

cursos”  (agricultor (a) convencional “B”). 

 Segundo o apurado nas entrevistas, os técnicos deveriam concentrar-se mais na “parte 

prática”, fazer sempre “experimentações com pesquisa”, além de propiciar um maior “apoio 

técnico” para acompanhar as experiências cotidianas nas propriedades e poder multiplicá-las, 

naturalmente, fazendo parcerias com outras entidades. 

 

É preciso experimentar e o técnico fazer a demonstração, mostrar que 

funciona. O mais gratificante é experimentar. Estou fazendo o consórcio de 

melancia, melão e milho; melão, abóbora e feijão-de-corda; e 

experimentando as plantas companheiras para melhor aproveitamento da 

água. Algumas não combinam; é preciso ver quais são as plantas amigas 

para plantar em consórcio. (agricultor (a) de base agroecológica “C”). 

 

 Com relação ao processo de comercialização, os agricultores de base agroecológica 

declararam que é preciso ampliar as possibilidades de “vendas diretas” e fazer parcerias com 

as prefeituras para compras institucionais do PNAE e PAA. Evidenciou-se, ainda, a 
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necessidade de organização dos agricultores em torno de uma associação ou outra entidade, 

que possa ser um espaço de discussão e apoio para dar suporte técnico. Esse tipo de 

organização facilita o acesso a informações sobre os processos de comercialização – direta, 

em feiras; entrega de cestas e/ ou outras formas, proporcionando, assim, o desenvolvimento 

da cultura de construir uma economia solidária. “Precisamos ampliar as parcerias para fazer a 

comercialização. Quero esquematizar a comercialização com a EBDA, SEBRAE e BNB; 

fazer um contrato com os funcionários para montar uma cesta básica com o que produzimos 

aqui e vender para eles.” (agricultor (a) de base agroecológica “R”). 

Referente às perspectivas da agricultura de base agrecológica no Território, a grande 

maioria dos agricultores respondeu que “tem possibilidade de crescimento”  Eles apontam a 

importância da veiculação de programas na televisão que discutem a produção de “alimentos 

naturais e sadios”, livres de insumos químicos, relacionando o seu consumo com a procura 

por uma “vida tranquila e saudável”. Na busca de boa saúde, há, segundo os depoimentos, 

uma imediata reação dos consumidores, o que faz aumentar, consequentemente, a procura por 

alimentos orgânicos/ agroecológicos. Esse panorama vem desencadeando uma série de 

consequências: aumento do número de “clientes”, necessidade de “planejar melhor a 

produção”, necessidade de “aumentar a área do plantio”   Foram apontadas, também, algumas 

mudanças relevantes nas famílias, depois que passaram a produzir de forma agroecológica: 

“melhoria da saúde das famílias” dos agricultores agroecológicos, que antes “sofriam de 

doenças respiratórias” (alergias, bronquite e outras), e a dos consumidores, de um modo geral; 

“elevação da autoestima das famílias”, maior “envolvimento de toda a família” com a 

atividade, desde a produção até a comercialização e o “aumento da renda familiar”   

 Na perspectiva de crescimento do movimento que luta por maior apoio na elaboração 

e implementação das políticas públicas voltadas para agricultura familiar agrecológica, 

observam-se algumas iniciativas mais recentes por parte do governo federal. Em maio de 

2012, foi lançado pelo MMA o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar 

(PEAAF). Trata-se da materialização da contribuição da PNEA que, por meio do 

desenvolvimento de ações educativas, busca a construção coletiva de estratégias para o 

enfrentamento das questões socioambientais rurais. O PEAAF elenca entre os seus objetivos: 

contribuir para o desenvolvimento rural sustentável; apoiar a regularização ambiental das 
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propriedades rurais do país, no âmbito da agricultura familiar; fomentar processos 

educacionais críticos e participativos que promovam a formação, capacitação, comunicação e 

mobilização social; promover a agroecologia e as práticas produtivas sustentáveis. (MMA, 

2013). Até o momento, o referido programa ainda não se encontra em efetiva execução nos 

locais pesquisados, embora tenham sido veiculadas, nos ambientes acadêmicos, informações 

de que o grupo gestor do PEAAF estaria em processo de formalização no âmbito do Governo 

do Estado da Bahia. 

  Outro Programa coordenado pelo MMA, de apoio à conservação ambiental, é o Bolsa 

Verde (Lei nº 12.512/2011).
6
 É concedido um benefício de R$ 300, a cada trimestre, às 

famílias em situação de extrema pobreza, que vivem em áreas  consideradas prioritárias para a 

conservação ambiental, como parte do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). O foco é atender 

populações que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em reservas 

extrativistas, florestas nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) federais e 

assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária, territórios ocupados por 

ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas e algumas comunidades 

tradicionais que também podem ser inclusas no Programa. São objetivos do Bolsa Verde:  

incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso sustentável); promover a 

cidadania e a melhoria das condições de vida; elevar a renda da população em situação de 

extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; e 

incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica 

e profissional. Há registros de que esse Programa já está em funcionamento em alguns PAs 

em municípios que compõem o Território de Irecê. 

 Também, em agosto de 2012, foi criada a PNAPO, sendo formada uma Comissão 

Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO), com a participação de 10 

ministérios e representações da sociedade civil, para elaborar o Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), lançado em outubro de 2013, em Brasília 

pela presidente Dilma Rousseff. Segundo informações do MAPA, o Plano articularia 124 

                                                           
6
 Informações extraídas do site <http://www.mma.gov.br/index. php/desenvolvimento-rural/bolsa-

verde e <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm>, em 10 

out.2013.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm


151 

 

 

 

iniciativas dos ministérios parceiros, prevendo R$ 1,8 bilhão em recursos e R$ 7 bilhões em 

crédito, para implementar programas e ações indutoras da transição agroecológica, da 

produção orgânica e de base agroecológica, que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. (PORTAL BRASIL, 2013).  Dando continuidade às ações da PNAPO, o MDA 

em conjunto com o INCRA, lançou a Chamada Pública SAF/ATER n° 12/2013, em outubro 

de 2013, com vistas a selecionar entidades executoras de ATER para a promoção da 

agricultura familiar agroecológica, orgânica e agroextrativista, nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Algumas entidades que atuam no Território de Irecê submeteram propostas ao 

MDA, mas somente a EBDA foi contemplada, mediante a aprovação do projeto que segue as 

diretrizes da PNAPO. A Empresa assumiu o compromisso de prestar assistência técnica e 

extensão rural para 1.100 agricultores familiares de base agrecológica, em 11 municípios do 

Território, por um período de três anos. 

 Pode-se afirmar que tais iniciativas do governo são consequência das pressões que os 

movimentos sociais exercem, permanentemente, junto aos setores públicos e o mercado 

econômico. Observa-se um avanço das políticas para contemplar as reivindicações das 

organizações dos trabalhadores rurais, dos movimentos sociais e de várias entidades 

governamentais e não governamentais, que lutam por maior investimento em projetos 

comprometidos com os princípios da sustentabilidade ambiental. Por esse prisma, percebe-se 

uma conjuntura política favorável ao fortalecimento do debate e das experiências vivenciadas 

em todas as regiões do país. Ressalte-se que, que nos últimos dez anos, vêm ocorrendo, no 

Brasil e na América Latina, muitos encontros e seminários, com a participação de instituições 

governamentais dos setores de ensino, extensão rural e pesquisa agropecuária; entidades não 

governamentais e movimentos sociais, que discutem a crise ambiental numa perspectiva 

propositiva de ação, visando reforçar os processos educativos para uma produção sustentável. 

Recentemente, foi realizado em Porto Alegre, em novembro de 2013, o VIII Congresso 

Brasileiro de Agroecologia (CBA), com o tema “Agroecologia: cuidando da saúde do 

planeta”, que reuniu 4.448 participantes, para refletir sobre o momento atual e os desafios da 

agroecologia.  Na oportunidade, Caporal (2013) afirmou, em sua palestra, que, nos últimos 10 

anos, o CBA contabiliza um público de 19.132 pessoas e 4 714 trabalhos “reais que, de fato, 

construíram com o conhecimento em Agroecologia, para ajudar na saúde do planeta”  Nesse 
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mesmo evento, Miguel Altieri (2013), da Universidade da California, em Berkeley, resumiu o 

crescimento da ecologia na América Latina, entre 1970 e 1990, destacando o “diálogo de 

saberes como princípio da Agroecologia, com as diferenças entre os enfoques convencionais e 

agroecológicos, e como requisito de tecnologia apropriada para o campesinato, que hoje se 

mostra como proposta clara para a conservação dos recursos naturais”  Altieri encerrou a sua 

participação lembrando que o Brasil é o único país no mundo a ter uma Lei Nacional de 

Agroecologia, o que significa um avanço para a área. 

 Com relação à área de comercialização da produção agroecológica em alguns 

municípios do Território de Irecê, há pouco tempo, foi iniciada uma nova forma de 

organização, com a entrega de “sacolão” nas casas das pessoas que vivem na cidade. Também 

foi relatada a compra de um veículo maior e adequado ao transporte dos alimentos para 

Salvador  Apenas três pessoas relataram que “não há divulgação” da produção agroecológica, 

razão pela qual decidiram fazer visitas em escolas, igrejas e instituições para mostrar os 

benefícios da produção dessa natureza, que causa menos impacto ao meio ambiente.  

 A maioria dos agricultores de base agroecológica afirmou que houve mudanças 

positivas quanto ao nível educacional de suas famílias. Vários entrevistados lembraram que, 

ao estudar nas escolas os temas da educação ambiental, relacionados ao cuidado pessoal com 

os alunos e professores, com a alimentação, com o destino dos resíduos (lixo orgânico e 

inorgânico) produzidos por eles próprios ou em casa, pela família, as crianças e os jovens vêm 

desenvolvendo uma consciência da necessidade de cuidar bem do meio ambiente. Essa 

conexão entre o que é aprendido na escola e o trabalho desenvolvido na propriedade da 

família, inclusive com a participação desses jovens, promove um diálogo intergeracional, que 

propicia a interação entre a teoria e a prática, levando à conscientização coletiva de toda a 

família que, por sua vez, estende-se a uma parcela da comunidade, para cuidar da saúde das 

pessoas e da natureza. Essa dinâmica proporciona maior aproximação entre os membros da 

família e a comunidade. Uma família declarou ter um filho estudando em Canarana, no curso 

técnico de agroecologia, perspectiva promissora para muitos jovens que frequentam cursos 

dessa natureza na própria região e, assim, apresenta-se a possibilidade de permanecerem 

ocupados em sua terra, sem terem que sair para as cidades em busca de educação e trabalho.  
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 Essa realidade sugere boas expectativas e aponta para oportunidades de ampliar o 

debate sobre o desenvolvimento sustentável no Território de Irecê, com todas as 

representações dos trabalhadores rurais, dos agricultores familiares e das entidades 

governamentais e não governamentais que atuam como prestadores de serviços de assistência 

e assessoria técnica e ainda em processos de formação dos agricultores, com cursos, palestras 

e outros. Apesar desse cenário positivo, registrou-se a declaração de um agricultor: “os 

meninos não se preocupam e nem se interessam muito, ainda têm a ilusão de ir para São 

Paulo. Meu filho ajuda, mas preciso dar algum dinheiro”. (agricultor (a) de base 

agroecológica “C”). 

 Os técnicos também foram questionados em relação à melhoria de vida dos 

agricultores. Todos responderam afirmativamente à pergunta: “você percebe alguma 

modificação na qualidade de vidas das famílias dos agricultores familiares envolvidos no 

modo de produção agroecológica?”  Argumentaram que houve “melhoria na saúde” das 

famílias, o que confere “melhor qualidade de vida”; reportaram-se também sobre o “aumento 

da renda”, seja pelo envolvimento de toda a família no desenvolvimento das atividades, 

dentro e fora da propriedade, na produção, beneficiamento e comercialização dos produtos. A 

participação das famílias estimula a “troca de experiências” e informação, além de propiciar o 

“fortalecimento dos laços familiares”  “Há um envolvimento da família e dignifica mais o 

trabalho. Há uma mudança. Os filhos ajudam mais, se sentem orgulhosos da presença nesse 

trabalho e veem que tem futuro. As pessoas estudam mais, buscam mais, não ficam limitadas, 

vão atrás do conhecimento”  (técnico (a) “3”). 

 Considerando o grau de organização dos agricultores e o seu engajamento em 

associações, cooperativas, sindicatos e outros, pode-se prever uma tendência ao crescimento 

do movimento de organização. Há uma percepção, entre os participantes, sobre a 

“necessidade de avançar mais” na organização dos agricultores agroecológicos. Até o 

momento, não existe uma entidade específica para a representação dos agricultores 

agroecológicos/ orgânicos no Território de Irecê. Apesar dos agricultores que comercializam 

na feira de Irecê virem discutindo sobre a necessidade de criar uma entidade jurídica para 

congregar as pessoas envolvidas na atividade, de modo a fortalecer o processo de organização 

da produção e comercialização direta, sobre as mais variadas formas. 
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 Nesse sentido, o processo de formação dos agricultores familiares assume um papel 

fundamental na busca constante por informações que possam ser compartilhadas com todos os 

participantes de cada entidade representativa, numa perspectiva de fortalecimento para uma 

gestão cooperativa. Ao fazer a opção pela produção sustentável, torna-se relevante 

compreender que essa decisão implica a incorporação de conhecimentos sobre todas as fases e 

processos que possam agregar valor aos produtos, através da produção, do beneficiamento, da 

industrialização e da comercialização. Enfim, constituem-se como grande desafio as tentativas 

das organizações dos agricultores familiares na luta para que as instituições públicas de ATER 

intensifiquem programas de formação envolvidos com agricultura de base agroecológica, com 

vistas ao empoderamento dos grupos, para que os mesmos possam ter controle sobre todo 

esse processo, desde a produção até a comercialização.   

 Pelos resultados encontrados, o significado do associativismo, para os agricultores 

familiares e os trabalhadores rurais, compreendendo as diversas formas de organizações, 

como associações, cooperativas e sindicatos, ainda é um tanto incipiente e está, de certo 

modo, vinculada aos motivos utilitaristas e reivindicatórios. Percebe-se uma lacuna na 

formação política e cidadã dos participantes, assim como no assessoramento técnico para 

avançar, especialmente nos processos referentes à comercialização, área tão complexa e 

necessária para garantir uma melhoria de vida das famílias. Embora já existam bons 

programas de formação, observa-se a necessidade de reforçar os cursos de capacitação, de 

modo a estimular processos educativos críticos. Assim, possibilita-se a mudança social; 

organiza-se a população rural e a mesma passa a ter perspectivas de trabalho e de uma vida 

melhor, o que implica um protagonismo dessa população. Os próprios agricultores familiares 

podem intensificar a luta para assegurar os seus direitos de cidadãos, visando à transformação 

estrutural, por uma sociedade mais justa, de modo a reduzir as desigualdades entre o campo e 

a cidade.  

 As transformações no espaço produtivo com a educação ambiental e a agroecologia na 

agricultura familiar representam, sem dúvida, uma boa contribuição para o desenvolvimento 

sustentável no Território de Irecê-BA, o que permite supor que investimentos nessas áreas 

podem ser promissores de bons resultados para a construção de sociedades sustentáveis.  
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6.  CONCLUSÃO 

 

 

 O presente estudo, sobre educação ambiental, agroecologia, agricultura familiar e 

educação não formal/ extensão rural, teve como objetivo principal analisar as práticas 

educativas para a preservação do meio ambiente, desenvolvidas na agricultura familiar 

agroecológica, no Território de Irecê. Buscou-se identificar potenciais contribuições dos 

processos de educação não formal para o desenvolvimento sustentável, com vistas a traçar um 

panorama da situação da agricultura familiar de base agroecológica e fornecer subsídios para 

o planejamento e implementação de novos projetos nessa linha de trabalho.  

 Inicialmente, apresentou-se a região de Irecê, situando o local do estudo. Justificou-se 

a pesquisa, trazendo o norteamento do trabalho, os seus objetivos e conceituações, passando-

se, posteriormente, à fundamentação teórica. Na sequência, mostrou-se uma contextualização 

histórica e conceitual sobre agricultura familiar, educação ambiental, educação não formal/ 

extensão rural e a agroecologia, seguida de estudo sobre a realidade da agricultura familiar de 

base agroecológica no Território de Irecê. Foram descritas as considerações metodológicas, 

com a descrição do percurso adotado. Optou-se pela pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório, fazendo-se um estudo de caso.   

 As práticas de educação ambiental aqui estudadas podem ser consideradas como 

propulsoras do debate sobre o desenvolvimento de projetos amparados nos princípios da 

sustentabilidade ambiental, de modo a contribuir para a formação de uma consciência crítica 

cidadã. Entretanto, por si só, não são suficientes para garantir a viabilização da agricultura 

familiar de base agroecológica.  

 Os resultados da pesquisa demonstram que a agricultura familiar é um segmento 

permeado por uma rede de questões complexas que remetem a incomensuráveis conflitos e 

disputas com os grandes agricultores pelos bens naturais, como a terra e a água, bem como ao 

crédito e à assistência técnica e extensão rural. Tudo isso é fundamental para uma produção 

amparada nos princípios da sustentabilidade ambiental. A realidade da agricultura familiar 

deve ser considerada sob um panorama amplo e diverso; há variações que precisam ser 

consideradas: o acesso à terra e à água, o tamanho da propriedade, o domínio das tecnologias 
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adequadas às condições do semiárido, a questão da mão de obra e outras. A agricultura 

familiar de base agrecológica no Território de Irecê não destoa dessa realidade. 

  O estudo de caso da presente pesquisa constatou que a terra é um fator 

substancialmente decisivo para um cultivo sustentável, principalmente por se tratar de uma 

região semiárida, com toda a complexidade do seu ecossistema. Deve ser levada em conta a 

questão ambiental, considerando todas as suas dimensões – políticas, sociais, culturais, éticas 

e econômicas. Os agricultores de base agroecológica pesquisados trabalham tentando seguir 

princípios e pressupostos básicos da sustentabilidade, que prega o manejo adequado de 

recursos como terra, água, plantas e animais. Ao mesmo tempo, pôde ser vista uma 

combinação de estratégias de diversificação das atividades entre a produção agrícola, a 

pecuária e as atividades não agrícolas e culturais.  

 Verificou-se que os agricultores familiares que apresentam maior produtividade são 

aqueles que combinam alguns fatores: têm melhor nível de escolaridade, com possibilidade de 

maior acesso às informações; exploram áreas maiores; mantêm uma produção agropecuária 

mais diversificada; conjugam as atividades do campo com atividades diversas. Entretanto, 

notou-se que os agricultores familiares que são proprietários de áreas de terra maiores não 

conseguem cultivar as áreas proporcionalmente ao tamanho das suas propriedades. Especula-

se que alguns fatores podem ser limitantes para a obtenção de um melhor aproveitamento das 

áreas de terra: a pouca disponibilidade da mão de obra e recursos próprios para investir na 

infraestrutura da propriedade; conhecimento insuficiente sobre os processos que envolvem a 

comercialização; escassez de assessoramento técnico mais qualificado e com maior 

frequência; dificuldades de acesso ao crédito rural e a outras políticas governamentais para 

apoiar os projetos ligados à agroecologia. 

 Com relação à disponibilidade de mão de obra para o trabalho com a agricultura 

familiar, observou-se uma tendência à diminuição da oferta, em função dos motivos já 

relatados anteriormente, ora reiterados: baixa taxa de fecundidade entre as mulheres jovens; 

questões relativas à migração por variados motivos; aumento do tempo de estudo na área 

rural; oferta de programas de crédito fundiário. O aumento do nível de escolaridade e a 

disponibilidade de crédito com o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), executado 

pelo MDA, através da Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA), e na Bahia, pela 
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Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), e o programa de reforma agrária, com os 

PAs, executado pelo INCRA, produzem impacto, na medida em que reduzem a oferta de mão 

de obra na agricultura familiar: trabalhadores sem terra, por exemplo, deparam-se com a ideia 

de possuírem o seu próprio chão para viver e produzir.  Esse fato se, por um lado, apresenta-

se francamente positivo, do ponto de vista da justiça social, com relação à distribuição de 

terras, por outro, levanta a questão da redução da mão de obra para a agricultura de base 

agroecológica. A demanda é grande, porque esse tipo de produção não prioriza o uso de 

máquinas agrícolas, por conta dos impactos negativos no solo, anteriormente mencionados.  

 Esses são aspectos que requerem mais aprofundamento e novas pesquisas que 

envolvam os intelectuais e os agricultores experimentadores, em busca de saídas para os 

problemas atinentes à produção agroecológica e às complexas questões agrárias. As políticas 

fundiárias também precisam ser revistas e, efetivamente, retomadas, com relação à 

distribuição da terra, apoio financeiro para a produção, comercialização e assistência técnica, 

visando corrigir distorções e injustiças para com as populações rurais, sempre preteridas em 

relação às urbanas.  

  A água, um bem essencial para a vida, é, na produção agrícola, um elemento gerador 

de grandes conflitos, desde sempre. Observou-se no Território de Irecê uma disputa 

desenfreada pela abertura de poços tubulares para viabilizar a produção irrigada. Esse fato 

tem desencadeado tensões e muita discussão por parte dos agricultores, das instituições 

governamentais e não governamentais, dos movimentos sociais e ambientais, preocupados 

com o “secamento dos poços” e a gravíssima diminuição da disponibilidade de água, com a 

consequente diminuição e até a interrupção da produção agrícola. Em face desse cenário, 

constata-se a urgência de ações políticas e educativas institucionais, não só dos órgãos 

responsáveis pela autorização da perfuração dos poços, mas de todas as instituições 

governamentais e não governamentais que atuam no Território de Irecê. É fundamental 

mobilizar todos os setores da sociedade, principalmente as representações dos agricultores 

familiares e os movimentos sociais: novas práticas educativas em forma de campanhas de 

esclarecimento, nas rádios e na televisão; palestras, seminários e outras modalidades de 

ensino, de modo a aperfeiçoar a conscientização de toda a população para o uso racional da 

água, preservando-a, para reduzir ou mesmo impedir os efeitos indesejáveis já apontados.  
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 Outros aspectos também abordados na pesquisa: a organização dos agricultores e a 

comercialização dos produtos oriundos da agricultura de base agroecológica. Conforme 

mencionado anteriormente, a comercialização ocorre de forma direta, nas feiras dos 

municípios que têm esse tipo de produção, e pelas compras institucionais dos programas do 

governo federal, via CONAB, o PAA, o PNAE e outros, com parceria entre as prefeituras. 

Observou-se que os agricultores se deparam com alguns obstáculos, uma vez que a 

organização da comercialização ainda se dá, na maioria das vezes, de forma individualizada. 

Desse modo, torna-se difícil enfrentar sozinhos os diversos problemas relacionados ao 

conhecimento acerca da produção da região, da necessidade do planejamento sobre “o que 

produzir” e dos preços dos produtos. Depreende-se, então, que ainda há necessidade de 

investir na formação sobre como organizar melhor a produção, a distribuição e o processo de 

comercialização dos produtos de forma coletiva, por meio de alguma organização dos 

agricultores de base agroecológica, com vistas à construção da sua autonomia. Daí a 

importância também de estratégias de planejamento para a execução de programas de 

formação política e social com os participantes das entidades, de modo a desenvolver a sua 

consciência crítica, resultando no fortalecimento das organizações comunitárias. 

 Com relação à obtenção e uso do crédito rural, tema que não foi explicitamente 

formulado no roteiro de entrevista, percebeu-se a necessidade de abordar o assunto com  os 

agricultores agroecológicos, que revelaram, informalmente, certo receio de utilização do 

crédito, em função de “experiências anteriores ruins”, quando ainda eram agricultores 

convencionais  Por outro lado, demonstraram satisfação em poder “produzir com recursos 

próprios”, que garantem a sua autonomia, uma vez que, assim, podem decidir o que, quando e 

como plantar. Tal autonomia, na visão dos entrevistados, é importante, pois permite fazer as 

experiências e adequações de manejo das culturas, elemento tão essencial ao preconizado pela 

agroecologia. Pode-se especular que, no passado, alguns tiveram a experiência de usar o 

crédito rural para o financiamento de culturas de sequeiro e com as constantes perdas da safra, 

não foi possível saldar o financiamento, levando-os à inadimplência junto às instituições 

financeiras. Apesar de haver linhas de crédito específicas para financiamento de projetos de 

base agroecológica, não há, até o momento, nenhum registro de financiamento de projetos 

dessa natureza junto aos bancos estatais de Irecê. Imagina-se que a “dificuldade de acessar o 
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crédito” seja por variados motivos: desconfiança dos bancos sobre o novo sistema de 

produção, que requer parâmetros de avaliação de produtividade mais complexos do que 

aqueles usados para o sistema convencional; receio da inadimplência – o chamado “não 

retorno” – dos recursos aplicados; além do pouco conhecimento de projetos de pesquisa 

amparados nos pressupostos teóricos da agroecologia realizados no Território de Irecê.  

 A pesquisa revelou que, apesar da produção de base agroecológica ainda ser 

incipiente, se for analisada em termos numéricos
7
, pode-se considerar que o movimento 

agroecológico vem fazendo história, desde o final da década de 1980, no Território de Irecê, 

tendo se fortalecido contemporaneamente. A atividade impulsionou o debate em todas as 

instâncias, governamentais e não governamentais, organizações dos trabalhadores rurais, 

movimentos sociais e outros setores da sociedade, sobre a importância de apoiar a execução 

de projetos viáveis, não só do ponto de vista econômico, mas que levem em consideração os 

aspectos ambientais, em suas diversas dimensões. Pode-se depreender que a produção de base 

agroecológica constitui-se como uma resposta e uma alternativa aos diversos problemas 

ambientais existentes na região em decorrência da disputa por bens naturais (terra e água), o 

que gera conflitos de interesses entre os agricultores agroecológicos, os agricultores 

convencionais, os grandes proprietários de terra e os movimentos sociais. 

 Antevê-se uma tendência ao aumento de agricultores familiares de base agroecológica, 

uma vez que a pesquisa demonstrou, conforme relatado na interpretação dos dados, que a 

metade dos participantes deste estudo de caso iniciou a produção agrecológica nos últimos 

cinco anos. Esse crescimento da atividade demonstra a preocupação com as questões 

ambientais, discutidas mundialmente, no Brasil, na Bahia, assim como no Território de Irecê, 

pela emergência e necessidade de encontrar modos de fazer uma produção sustentável, 

levando-se em consideração o uso de bens naturais renováveis, disponíveis na região e na 

propriedade, que causem menos impacto possível.  

  Entende-se que os agricultores familiares que optaram por uma produção de base 

agroecológica são responsáveis por produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e 

                                                           
 
7
 1.163 agricultores familiares praticam a produção orgânica não certificada no Território de Irecê-

BA. Considera-se, no presente estudo, que essa produção faz parte da agricultura de base 

agroecológica. (IBGE, Censo Agropecuário 2006).  
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adubos químicos, proporcionando, assim, a segurança alimentar e a saúde da população rural 

e urbana. Além disso, esse sistema de produção promove o uso de recursos naturais de um 

modo racional, com tecnologias inovadoras e poupadoras de insumos químicos e externos, 

que melhoram os solos e protegem o ar e a água. A produção agroecológica/ orgânica é 

responsável pela existência de feiras em diversos municípios do Território, aumentando, 

assim, a diversificação dos produtos oferecidos aos consumidores em geral; há vantagens 

econômicas para os agricultores familiares e para a população, como um todo. Os agricultores 

de base agroecológica são considerados como “referência de produção sustentável” e 

desempenham um papel fundamental na “multiplicação das suas experiências”, funcionando 

como agentes catalisadores, que instigam o debate sobre o desenvolvimento sustentável no 

Território de Irecê. 

 Outras consequências dessa produção sustentável podem ser observadas: melhoria do 

equilíbrio ambiental, vindo a refletir na diminuição do aparecimento de pragas e doenças; 

possibilidade de materializar o “discurso de preservação ambiental”; avanço nas condições de 

vida, não apenas materiais, mas também espirituais, num sentido mais amplo, considerando-

se o “bem-estar” das pessoas; fortalecimento dos vínculos dos membros das famílias entre si 

mesmos e com a vizinhança; possibilidade de construir relações sociais harmônicas e 

solidárias; aumento da curiosidade da população sobre a importância do oferecimento de 

produtos diferenciados agroecológicos e orgânicos; valorização da mão de obra; enfim, 

compreensão da importância da continuidade dos estudos sobre educação ambiental e 

agroecologia, de modo aos envolvidos no processo se manterem atualizados.  

 Diante desse cenário, constatou-se a importância de continuar ampliando as discussões 

sobre os processos da educação ambiental, seja nos espaços formais ou não formais, na 

direção de uma mudança paradigmática em torno de uma produção que use tecnologias 

apropriadas para os diversos ecossistemas, no caso, o semiárido. Também se observou que 

são imprescindíveis ações políticas educativas, num sentido mais amplo, para formar 

consciências críticas, questionadoras das necessidades e valores mercadológicos midiáticos, a 

todo instante estimulando o consumo exacerbado pelo capitalismo, para fazer girar a roda da 

economia. Essa realidade pouco contribui para a formação de uma consciência de consumo, 

de modo que o cidadão venha a compreender o nível de responsabilidade que cada indivíduo 
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tem, ou deveria ter, para com a melhoria de vida das populações. É preciso entender o 

desenvolvimento como um processo de transformação da sociedade, construindo mudança de 

valores e princípios, de modo a assegurar uma melhor distribuição de renda. 

  O estudo sinaliza que a agroecologia é vista como uma proposta inovadora, que 

resgata e valoriza os conhecimentos tradicionais, alinhando-os aos princípios científicos, e 

que contempla os aspectos ambientais, considerando as suas dimensões sociais, culturais, 

éticas, políticas e econômicas. Nesse sentido, vem se constituindo como possibilidade de um 

modo de produção pautado nos princípios que tornam possível a prática de uma agricultura 

sustentável. Assim, a agroecologia se coaduna com a concepção de educação ambiental 

crítica, adotada neste estudo, que prima por uma mudança social e demanda apoio político-

institucional e atuação na esfera política, seja nos espaços formais (universidades, escolas 

urbanas e rurais e outras) e não formais (em trabalhos desenvolvidos nas comunidades). A 

agroecologia é fundamental, portanto, não apenas em relação às questões de produção, mas 

também quanto aos aspectos da construção das relações sociais, da organização dos 

agricultores familiares em suas entidades representativas. 

A pesquisa revelou que as temáticas estudadas junto aos participantes – agricultura 

familiar, agroecologia e educação ambiental – estão tão imbricadas que, provavelmente, 

tornou-se difícil para os entrevistados definir ou separar questões relativas a esses temas. Uma 

das possibilidades é de que, talvez, os agricultores familiares não tenham uma compreensão 

paradigmática a respeito dos diferentes conceitos. Ao analisar a percepção dos agricultores 

familiares de base agroecológica e dos agricultores convencionais sobre agroecologia e 

educação ambiental, observou-se que os mesmos quase não fazem distinções conceituais entre 

os termos; interligam as diversas áreas na produção do conhecimento, o que é perfeitamente 

compreensível. Isso não os impede, entretanto, de praticar ações sustentáveis. Os agricultores 

talvez considerem que, ao praticar uma agricultura de base agroecológica, já passaram pelo 

“processo de educação ambiental”; sentem-se conscientes da necessidade de conservação do 

meio ambiente, compreendendo que o homem, os animais e os bens ambientais estão 

interligados e que tudo faz parte do ecossistema. 

 Já os técnicos distinguem os conceitos, elaboram formulações teóricas, demonstram 

conhecimento científico, compreendendo que há interação entre a educação ambiental e a 
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agroecologia, na agricultura familiar. Constatou-se que os técnicos defendem a necessidade de 

uma convergência entre educação ambiental e agroecologia, com ação conjunta nos diversos 

espaços de atuação na educação formal e não formal.  

No presente estudo, pôde-se compreender que a extensão rural, como uma atividade 

educativa, entendida como processo de educação não formal, pode vir a se constituir como 

um elemento catalisador no processo de construção de uma sociedade mais justa. Colabora 

para o desenvolvimento social e possibilita a melhoria das condições de vida da população 

rural, de modo a resgatar e reconstruir a sua cidadania. No entanto, ainda há muitos desafios 

para a extensão rural oficial. Não se trata apenas de rever os paradigmas tecnológicos; é 

preciso incorporar as diversas dimensões ambientais, políticas, sociais, éticas, culturais e 

institucionais. 

A EBDA, entidade governamental responsável pela ATER no Estado e no Território 

de Irecê, vem atuando de acordo com a PNATER, desde 2004, apesar de se saber que alguns 

técnicos já participavam do movimento agrecológico, junto com entidades não 

governamentais, como o GARRA e outras, desde o final da década de 1980. Entretanto, é 

importante persistir na construção de uma política de formação dos educadores extensionistas, 

mediante abordagens transdisciplinares, com conteúdos necessários para uma compreensão 

integradora dos processos sociais, políticos, ambientais e econômicos, que ocorrem em nível 

local, mas podem interferir globalmente e vice-versa (comunidade, território, estado, país, 

mundo).  

Sob essa ótica, é possível dizer que o processo de formação de profissionais com uma 

nova visão, mais holística, precisa ir além dos conteúdos técnicos produtivos ensinados nas 

universidades e nas escolas técnicas. É necessário que a formação de agrônomos, técnicos 

agrícolas, veterinários e demais profissionais das Ciências Agrárias incorporem o 

conhecimento crítico das Ciências Humanas. Assim, a formação de profissionais da extensão 

rural demanda conhecimento integrado, construção coletiva de conhecimentos, respeitando o 

saber tradicional aliado à ciência. Requer também capacidade de análise crítica, ação 

participativa, enfoque pedagógico construtivista, tudo isso com vistas às mudanças 

necessárias para contribuir com o desenvolvimento sustentável. Esse é um processo lento e 

gradual, pois se trata de rever todos os conceitos aprendidos para construir a possibilidade de 
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novos olhares. A tolerância pedagógica, a persistência e, ainda, uma determinação política 

governamental para a manutenção de programas de capacitação continuada para 

complementar a formação dos sujeitos, são elementos fundamentais para essa mudança. 

Com os resultados da pesquisa, pôde-se inferir que o trabalho desenvolvido por alguns 

técnicos da EBDA no Território de Irecê representa uma contribuição valiosa, no sentido de 

espraiar os fundamentos teóricos da agroecologia, instigando um verdadeiro processo de 

educação ambiental nos espaços pedagógicos formais e não formais. Os programas de 

capacitação e atualização dos agricultores familiares promovidos pelo CENTREFÉRTIL da 

EBDA têm sido fundamentais para a concretização da atividade de uma produção sustentável, 

no caso, a produção orgânica/ agroecológica, que segue os princípios da agroecologia. A 

atuação dos profissionais contribui para o processo de reflexão e estimula o pensamento sobre 

o presente e o futuro, a responsabilidade individual, coletiva e das instituições governamentais 

e não governamentais e o papel de cada um a respeito dos perigos da agricultura 

convencional.  

Observa-se, entretanto, uma demanda por um acompanhamento mais sistemático às 

propriedades, nos municípios onde é desenvolvida a produção de base agroecológica. Daí a 

importância do reforço ao processo de formação dos educadores, de modo a ampliar as 

equipes técnicas, preparando-as para uma extensão rural agroecológica.  

Enfim, para terminar o texto, sem apresentar conclusões como verdades 

inquestionáveis, destaque-se que a agricultura familiar de base agroecológica desenvolvida no 

Território de Irecê constitui-se numa agricultura sustentável. Embora ocupando áreas 

pequenas, consegue-se fazer um bom aproveitamento, principalmente pela prática da 

diversificação de culturas, bem como a introdução de outras atividades não agrícolas. 

Conforme relatado nos resultados do estudo, a produção de base agroecológica tem boas 

perspectivas de crescimento, pois vem se expandindo, gradativamente, no Território de Irecê, 

tanto quantitativamente quanto qualitativamente, podendo ser observada pela oferta variada 

de hortaliças comercializadas nas feiras. 

Constatou-se que a agricultura familiar, a agroecologia e a educação ambiental, na 

incessante busca por um desenvolvimento que possa seguir os princípios da sustentabilidade 

ambiental, compreendida em suas diversas dimensões, social, cultural, ética e econômica, 
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dependem de bases estruturantes e do apoio político institucional nas mais diversas áreas 

(educação, pesquisa, extensão rural, crédito rural, programas de apoio à comercialização e 

outras), que possam fortalecer os agentes envolvidos no processo. Essa dinâmica passa pela 

organização das representações dos agricultores familiares e das comunidades tradicionais 

com outros setores governamentais (empresas e ministérios) e não governamentais e por uma 

ação política, no sentido de construir parcerias interinstitucionais para o desenvolvimento da 

produção de pesquisas articuladas com a universidade, a extensão rural e o desenvolvimento 

científico tecnológico, adaptadas às realidades locais, resultando numa prestação de serviços 

públicos de boa qualidade. Destaca-se o papel que a UNEB e seus programas de pós-

graduação exercem, com a criação e manutenção dos grupos de pesquisa, um “lócus” 

privilegiado para a produção científica, articulada com as práticas sociais sustentáveis, nos 

diferentes territórios. 

Depreende-se, também, ser essencial traçar uma estratégia de fortalecimento das 

organizações sociais dos agricultores familiares e suas representações, para que todos possam 

ter acesso à terra e ao crédito com financiamentos adequados, de caráter educativo e justo; 

construir novas relações com os mercados alternativos solidários para a comercialização dos 

produtos agrícolas e não agrícolas, de modo a aproximar os agricultores dos consumidores. 

Todas essas condicionantes podem levar a uma reestruturação do campo, impulsionando para 

um rumo no desenvolvimento sustentável. 

Este trabalho de pesquisa, realizado no Território de Irecê, apresenta algumas pistas 

sobre as temáticas estudadas: prática de educação ambiental, educação não formal, 

agroecologia e agricultura familiar. Entretanto, não permite fazer generalizações e conclusões 

definitivas. Ao longo da realização do estudo, outras questões e inquietações foram surgindo, 

situação muito comum no processo de investigação de um fenômeno, mas por fatores 

limitantes, não foi possível avançar em todas as direções. No entanto, o trabalho abre 

perspectivas para a continuidade do estudo ou mesmo a realização de novas pesquisas, sob 

diferentes ângulos e aspectos que envolvem o tema da educação ambiental como instrumento 

de gestão das políticas que visam ao desenvolvimento sustentável, com a expansão da 

agricultura familiar de base agroecológica no Território de Irecê-BA.  
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APÊNDICE A - Levantamento de dados da CAPES: dissertações e teses sobre educação 

ambiental - agroecologia - agricultura familiar, no período de 2001 a 2012. 

 

 

Autor Título Palavras-Chave Instituição/Ano 

Cristhiane 

Oliveira da Graça 

- Dissertação 

Educação Ambiental e 

Agroecologia: o caso do 

Programa de Educação 

Ambiental da Embrapa 

Agrobiologia 

Educação Ambiental; 

Agroecologia; Embrapa 

Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro/2001 

Simone Cristina 

de Oliveira - 

Dissertação 

ONGs, a utopia da 

sustentabilidade? O caso da 

Associação de Agricultura 

Orgânica 

 

ONGs; Associação de 

Agricultura Orgânica; 

Revolução Verde 

 

Universidade Estadual de São 

Paulo/Araraquara/2001 

Luciana Mara 

Ribeiro - 

Dissertação 

Avaliando Estratégias de 

Educação Ambiental para a 

Zona Rural 

 

Educação Ambiental; 

Zona Rural; Resíduos 

Sólidos; Agrotóxicos 

Universidade Estadual de São 

Paulo/Bauru/2002 

 

Malba Tahan 

Barbosa - 

Dissertação 

 

Educação Ambiental Popular: 

Estudo de Caso sobre a 

experiência do Centro de 

Vivência Agroecológica 

CEVAE/Taquaril 

 

Educação Ambiental; 

Centro de Vivência 

Agroecológica 

Universidade Federal de 

Minas Gerais/2002 

Sérgio Hiandui 

Neves de Vargas - 

Dissertação 

A educação em assentamentos 

de reforma agrária 

 

Educação; 

Assentamentos; 

Agroecologia 

 

Universidade Federal do Rio 

Grande – RS/2003 

João B. A. 

Figueiredo - Tese 

 

Educação Ambiental Dialógica 

e Representações Sociais da 

Água em Cultura Sertaneja 

Nordestina: Uma contribuição 

à Consciência Ambiental e m 

Irauçuba – CE 

Educação Ambiental; 

Representações Sociais 

da Água; Cultura 

Sertaneja 

Universidade Federal de São 

Carlos – SP/2003 

 

Ana Paula Fraga 

Bolfe  - 

Dissertação 

 

Educação na floresta: uma 

construção participativa de 

sistemas agroflorestais 

sucessionais em Japaratuba, 

Sergipe 

 

Educação Libertadora; 

Relação Sociedade e 

Natureza; Agricultura 

 

Universidade Federal de 

Sergipe/2004 
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Laci Santin  - 

Dissertação 

O papel dos sistemas locais de 

conhecimento agroecológico 

no desenvolvimento territorial 

sustentável: estudo de caso 

junto a agricultores familiares 

no litoral centro-sul do Estado 

de Santa Catarina 

 

Ecodesenvolvimento: 

Agricultura Familiar; 

Educação Ambiental 

 

Universidade Federal de Santa 

Catarina/2005 

Arlindo Jesus 

Prestes de Lima - 

Tese 

 

Desenvolvimento da 

agricultura e sistemas de 

produção agroecológicos: um 

estudo no município de Ipê - 

RS 

 

Agricultura Sustentável; 

Sistemas 

Agroecológicos; 

Sistemas Agrícolas; 

Conversão 

Agroecológica; 

Agricultura Familiar 

Universidade Estadual de 

Campinas/2005 

 

Maria Neuma 

Clemente Galvão - 

Tese 

 

Educação Ambiental nos 

Assentamentos Rurais do MST  

 

Educação Ambiental; 

MST; Meio Ambiente; 

Natureza 

Universidade Federal da 

Paraíba/2006 

Ricardo Serra 

Borsatto - 

Dissertação 

 

Agroecologia: um caminho 

multidimensional para o 

desenvolvimento agrário do 

litoral paranaense 

 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável; Agricultura 

Familiar 

Universidade Federal do 

Paraná/2007 

Maria de Fátima 

Santos da Silva -

Dissertação 

A Esperança que brota da terra: 

a agricultura convencional 

praticada na Quitéria (Rio 

Grande do Sul) e as 

possibilidades de mudança 

pelos caminhos da Educação 

Ambiental 

Educação ambiental; 

Crise Socioambiental 

 Universidade Federal Rio 

Grande/RS/2007 

Patrícia Braga 

Lovatto -  

Dissertação 

Contribuição à gestão 

ambiental: a percepção de 

agricultores familiares acerca 

da preservação e utilização de 

recursos naturais em 

propriedades rurais do 

município de Santa Cruz do 

Sul, RS 

Percepção Ambiental; 

Agricultores Familiares; 

Santa Cruz 

Universidade de Santa Cruz do 

Sul/2007 

 

Alini Fernanda 

Bicalho Noronha -

Dissertação 

Agricultura Familiar, extensão 

rural e sistemas agroflorestais: 

a experiência do CAV no Alto 

do Jequitinhonha 

Agricultura Familiar; 

Extensão Rural; Sistema 

Agroflorestal 

Universidade Federal de 

Lavras/2008  

 

Maria José 

Monteiro Filha - 

Dissertação 

AMA - Gravatá: uma estratégia 

de associativismo, de 

agroecologia, educação 

ambiental e desenvolvimento 

local Pernambuco - BR 

 

Agricultura Familiar 

Educação Ambiental; 

Associativismo; 

Desenvolvimento Local 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco/2008 

http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q
http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q
http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q
http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q
http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q
http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q
http://pucrio.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQAHZMTJKTTUFzdknGSSapZhZphmnGxskmKYZGaSkpoME2pxAjlwgLPxdzD6TS3E2UwcnNNcTZQzcvJackJb4Act5CPOgE5NI8oDPjIeL5Renxnk6eziFgmaQUoFBaKVAsqSje0txQjIEF2HFO5Tv0-lzZTg5Pn0kL23c0rfbgBQBZbi_Q


177 

 

 

 

Igor Alyson 

Alencar Oliveira - 

Dissertação 

 

Educação para a Gestão 

Ambiental no Assentamento 

Novo Oriente - Goiás 

 

Reforma Agrária; 

Agroecologia 

Universidade de Brasília/2009 

Gilberto Clarício 

Martinez Guerra - 

Dissertação 

 

A Institucionalização das 

Representações Sociais da 

Agroecologia na Agricultura 

Familiar 

 

Teoria das 

Representações Sociais; 

Teoria Neoinstitucional  

 

Universidade Estadual de 

Maringá/Paraná/2010 

Cristiano Torres 

do Amaral - Tese 

 

Parceiros em lavouras 

comunitárias e agricultores 

familiares agroecológicos: um 

estudo comparativo entre 

agricultura familiar em 

território de agricultura 

tradicional de Minas Gerais e 

agricultura agroecológica do 

centro de Rondônia  

 

Agricultura Familiar; 

Agroecologia; 

Campesinato  

Universidade Federal de 

Minas Gerais/BH/2010 

Ana Queli Tormes 

Machado - 

Dissertação 

Contribuição da Educação 

Ambiental no Fortalecimento 

da Agorecologia no Processo 

de Agroindustrialização da 

Agricultura Familiar de 

Crissiumal - RS  

 

Educação Ambiental; 

Agroindustrialização; 

Agroecologia  

 

Universidade Federal do Rio 

Grande/Crissiumal/2010 

Roberto Antônio 

Finatto - 

Dissertação 

As Transformações no Espaço 

Rural e a Emergência da 

Agricultura Familiar de Base 

Agroecológica - Pelotas/RS 

2010 

 

Agricultura Familiar; 

Agroecologia; 

Desenvolvimento Rural 

Universidade Federal de Santa 

Catarina/ 2010 

Ricardo Serra 

Borsatto - Tese 

 

A agroecologia e sua 

apropriação pelo Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e assentados de 

reforma agrária 

 

Agroecologia; 

Agricultura; Aspectos 

Ambientais; Movimentos 

Sociais Rurais; 

Indicadores Ambientais; 

Reforma Agrária 

Universidade Estadual de 

Campinas/2011 

Lourival de 

Moraes Fidelis - 

Dissertação 

 

Agricultura tradicional e 

agroecologia na comunidade 

quilombola João Surá, no 

município de Adrianópolis – 

PR 

 

Agroecossistemas; 

População Tradicional; 

Negros; Agricultura 

Familiar 

 

Universidade Estadual de 

Campinas/2011 
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Ana Paula Fraga 

Bolfe - Tese 

Sistemas agroflorestais: um 

caminho para a agricultura 

sustentável à luz da cultura 

camponesa 

 

 

Agricultura Sustentável; 

Cultura Camponesa; 

Sistema Agroflorestal 

Universidade Estadual de 

Campinas/2011 

Geizy Graziela 

Magri - 

Dissertação 

 

O papel da educação ambiental 

popular e da agroecologia na 

escola rural: estudando e 

aprimorando a formação 

socioambiental de 

professores(as) 

 

Educação Ambiental; 

Formação de 

Educadores(as); Escola 

Rural; Agroecologia 

Universidade Federal de São 

Carlos/Araras/SP/2012 

 

Flavia Lorena de 

Souza Araújo -  

Dissertação 

 

Educação, Juventude e 

Agricultura Familiar 

Agroecológica: O Caso do 

Território de Identidade de 

Irecê 

 

Educação; Juventude; 

Agricultura Familiar.  

 

Universidade do Estado da 

Bahia/ UNEB/2012 

Fonte: elaboração própria 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada efetuada com agricultores familiares 

agroecológicos, em fevereiro, maio e outubro de 2013. 

 

 

Nome:                                                                                       Data de nascimento:  

Município:                                       Comunidade:                   Data:       

Propriedade:                                     Área total (ha)                 Área total para cultivo (ha):       

Situação legal da terra:  

Nível de escolaridade: 

Nº de filhos: 

Endereço: 

Telefone:                                           E-mail: 

Idade das pessoas que residem na propriedade, escolaridade (1.analfabeto, 2. alfabetizado, 3. 

fundamental, 4. ensino médio, 5. superior) e o tempo que cada uma trabalha (0-100%)  

 

Mão de Obra Familiar 

Masculina Feminina 

Idade Escolaridade % do tempo dedicado 

à propriedade 

Idade Escolaridade % do tempo dedicado à 

propriedade 

      

      

      

      

      

      

Mão de obra Contratada 

Masculina Feminina 

Idade % do tempo dedicado à propriedade Idade % do tempo dedicado à propriedade 
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Produção Agrícola  

O que cultiva? 

(solteiro e/ou 

consorciado) 

Área (ha) Quais produtos 

usou para controle 

de doenças e 

pragas nos últimos 

dois anos? 

Onde comercializa? 

Feira? PAA? 

Atravessadores? 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Produção Pecuária 
 

 

Que animais cria? Quantos? Quais produtos 

usou para controle 

de doenças e 

parasitas nos 

últimos dois anos? 

Onde comercializa? 

Feira? PAA? 

Atravessadores? 
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Principais Fontes de Renda da Família  

Tipos de atividade Quais as mais 

importantes 

para o seu 

sustento? 

Com quais 

produtos/ serviços? 

Qual a renda mensal resultante 

dessa atividade? 

Agricultura 

 

   

Pecuária 

 

   

Extrativismo 

 

   

Artesanato 

 

   

Venda de mão de obra 

informal 

   

Emprego assalariado 

 

   

Pensões e aposentadoria 

 

   

Bolsa Família 

 

   

Outros (informar) 
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1. O que é agroecologia para você?  

2. O que você entende como educação ambiental? 

3. Como você aprendeu as práticas educativas ambientais agroecológicas? 

4. Quais práticas educativas ambientais agroecológicas foram ensinadas?  

5. Teve dificuldade em compreender a fala do facilitador (linguagem técnica é difícil)? 

6. Como foi a sua participação no curso? 

7. Houve oportunidade para discutir a sua experiência e a dos outros agricultores (as)? 

8. De que forma foram realizadas as práticas educativas ambientais? 

9. Você aprendeu algum outro assunto de seu interesse? Qual? 

10. Como você se atualiza nessa área? 

11. O que poderia melhorar nesse trabalho educacional que vem sendo realizado?   

12. Quais as práticas educativas ambientais agroecológicas que você desenvolve aqui?  

13. Quais as dificuldades para a execução dessas práticas?  

14. Você vê vantagens no modo de produção agroecológica? Quais? 

15. Você vê desvantagens no modo de produção agroecológica?  Quais?  

16. Por que você mudou de “produção convencional” para “produção agroecológica”? 

17. Aumentou a procura por alimentos agroecológicos produzidos pela sua família?    

Não (   ) Sim (   )   

Houve alguma consequência? 

18. Houve alguma mudança na sua família depois da conversão da produção convencional 

para a agroecológica?  

19. Adotar o modo de produção agroecológico teve alguma consequência para a educação da 

sua família (interesse maior em estudar mais, preocupação com o ambiente, saúde, etc.)? 

20. Você já influenciou algum vizinho ou parente para produzir desse modo? 

21. Qual a sua participação nas organizações dos trabalhadores rurais, como: sindicato, 

associações, cooperativas e outras? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada efetuada com agricultores familiares 

do sistema convencional, em maio de 2013. 

 

 

Nome:                                                                                       Data de nascimento:  

Município:                                       Comunidade:                   Data:       

Propriedade:                                     Área total (ha)                 Área total para cultivo (ha):       

Situação legal da terra:  

Nível de escolaridade: 

Nº de filhos: 

Endereço: 

Telefone:                                           E-mail: 

Idade das pessoas que residem na propriedade, escolaridade (1.analfabeto, 2. alfabetizado, 3. 

fundamental, 4. ensino médio, 5. superior) e o tempo que cada uma trabalha (0-100%)  

 

Mão de Obra Familiar 

Masculina Feminina 

Idade Escolaridade % do tempo dedicado 

à propriedade 

Idade Escolaridade % do tempo dedicado à 

propriedade 

      

      

      

      

      

      

Mão de obra Contratada 

Masculina Feminina 

Idade % do tempo dedicado à propriedade Idade % do tempo dedicado à propriedade 
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Produção Agrícola  

O que cultiva? 

(solteiro e/ou 

consorciado) 

Área (ha) Quais produtos 

usou para controle 

de doenças e 

pragas nos últimos 

dois anos? 

Onde comercializa? 

Feira? PAA? 

Atravessadores? 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Produção Pecuária 
 

 

Que animais cria? Quantos? Quais produtos 

usou para controle 

de doenças e 

parasitas nos 

últimos dois anos? 

Onde comercializa? 

Feira? PAA? 

Atravessadores? 
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Principais Fontes de Renda da Família  

Tipos de atividade Quais as mais 

importantes 

para o seu 

sustento? 

Com quais 

produtos/ serviços? 

Qual a renda mensal resultante 

dessa atividade? 

Agricultura 

 

   

Pecuária 

 

   

Extrativismo 

 

   

Artesanato 

 

   

Venda de mão de obra 

informal 

   

Emprego assalariado 

 

   

Pensões e aposentadoria 

 

   

Bolsa Família 

 

   

Outros (informar) 
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1. O que é agroecologia para você? 

2. O que você entende como educação ambiental? 

3. Como você aprendeu as práticas educativas ambientais agroecológicas? 

4. Quais práticas educativas ambientais agroecológicas foram ensinadas?  

5. Teve alguma dificuldade para compreender o modo de falar do instrutor (linguagem 

técnica)? 

6. Como foi a sua participação no curso? 

7. Houve oportunidade para discutir a sua experiência e a dos outros agricultores (as)? 

8. De que forma foram realizadas as práticas educativas ambientais? 

9.  Você aprendeu algum outro assunto do seu interesse? Qual? 

10. Como você se atualiza nessa área? 

11. O que precisaria para melhorar nesse trabalho educacional que vem sendo realizado?   

12.  Quais as dificuldades para a execução dessas práticas?  

13. Você vê vantagens no modo de produção agroecológica? Quais? 

14. Você vê desvantagens no modo de produção agroecológica? Quais?  

15. Quais os motivos que o levaram a permanecer com a produção convencional? 

16. Qual a sua participação nas organizações dos trabalhadores rurais, como: sindicato, 

associações, cooperativas e outras? 
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevista semiestruturada efetuada com técnicos, em maio de 

2013. 

 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Formação:________________________________________________________ 

Entidade:________________________________Município:________________ 

1. Você já organizou/ facilitou um curso ou seminário com enfoque agroecológico para 

agricultores familiares? Não (   )  Sim (   )  Quantos (   )   

Qual a periodicidade? Trimestral (   )  Semestral (   )  Anual (   )   

  2. Quais os conteúdos trabalhados no curso?  Gênero e Geração (   ) Segurança Alimentar (   )  

Metodologia Participativa (   )  Agricultura familiar (   ) Agroecologia (   )   

Desenvolvimento Rural Sustentável (   )  Outros (   ) Especificar _______________________ 

  3. O que foi ensinado? 

4. Como foi ensinado?  

5. Foram usados instrumentos didáticos e audiovisuais? Quais? 

6. Na sua vivência com os agricultores e agricultoras, o que você aprendeu?  

7. Serviu para repensar a forma de trabalhar os conteúdos com os agricultores familiares?  

8. Como você vê a compreensão dos agricultores a respeito da produção agrecológica? 

9. Quais as dificuldades das práticas educativas desenvolvidas no seu cotidiano de trabalho? 

10. Quais as dificuldades apresentadas na implementação das ações educativas voltadas para a 

produção agroecológica? 

11. Quais as vantagens de produzir de forma agroecológica (econômica, social, ambiental, 

cultural)? 

12. Há desvantagens de produzir de forma agroecológica? Quais? 

13. Você percebe alguma modificação na qualidade de vida das famílias dos agricultores 

familiares envolvidos no modo de produção agroecológica? 
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14. O que você entende como agroecologia? 

15. O que você entende como educação ambiental? 

16. Qual a relação entre educação ambiental e agroecologia? 

17. Agroecologia e produção orgânica se inter-relacionam? Há alguma divergência nos 

pressupostos teóricos? 

18. Desde quando você desenvolve esse trabalho de assistência técnica com enfoque 

agroecológico?  

19. Por que você resolveu mudar o sistema de orientação técnica, do modo convencional de 

produção para uma agricultura de base agroecológica? 

20. Quais as fontes de informação que influenciam no embasamento para a execução das suas 

atividades? 

21. Você costuma discutir os resultados da sua experiência de trabalho com os técnicos e 

pesquisadores? Com os agricultores? 

22. Como você divulga os resultados desse trabalho? 

23. Quais os temas que você costuma agregar para complementar o processo de formação dos 

agricultores familiares na agroecologia? 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento 

 

 

                       

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I/ SALVADOR-BA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE/ PPGEduC 

ORIENTADOR: DR. AVELAR LUIZ BASTOS MUTIM 

MESTRANDA: MARILENE SIMÕES DA ROCHA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 Prezado (a) Senhor (a), 

  Esta pesquisa pretende analisar as práticas de educação ambiental desenvolvidas na 

agricultura familiar agroecológica no Território de Irecê e a sua potencial contribuição para o 

desenvolvimento sustentável. A pesquisa está sendo desenvolvida por mim, MARILENE 

SIMÕES DA ROCHA, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/ PPGEduC), sob a 

orientação do Prof. Dr. AVELAR LUIZ BASTOS MUTIM. 

 O trabalho tem a intenção de dialogar com os sujeitos (agricultores familiares e 

técnicos da EBDA do Território de Irecê-BA.) envolvidos no processo educacional, com o 

objetivo de compreender como foi o processo de transição do modelo convencional para o 

agroecológico e conhecer as razões que os levaram a optar por uma agricultura agroecológica 

em bases sustentáveis. 
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 Solicitamos a sua colaboração para a entrevista e a sua autorização para apresentar os 

resultados do estudo em eventos acadêmicos, bem como publicação em revista científica. A 

entrevista será gravada, porém o seu teor ficará em sigilo. Por ocasião da publicação dos 

resultados, o seu nome e todos os dados que possam identificá-lo (a) serão preservados. 

 Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para a publicação dos resultados. Estou ciente de 

que receberei uma cópia deste documento.  

 Assinatura do Participante da Pesquisa ___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Pesquisador ___________________________________________ 

Marilene Simões da Rocha. Endereço: Rua Alberto Fiúza, Cond. Rio das Pedras, aptº 1204, 

Imbuí. Salvador – BA – CEP 41.720-050. Tel. (71) 9948-5030/ 3362-2928 

___/___/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

APÊNDICE F – Processos de formação em agroecologia 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Cursos e palestras para agricultores familiares e estudantes, no CENTREFÉRIL, Irecê-BA 

Foto: Sandra Amim, 2011 

 

                  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 – Prática de campo em Irecê-BA: preparo de biofertilizante líquido natural 

Foto: Arnou da Silva Dourado, 2011 
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Foto 3 – Preparo de composto orgânico em Irecê-BA 

Foto: Arnou da Silva Dourado, 2011 
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APÊNDICE G – Atividades de pesquisa: visitas, entrevistas e observação de agricultores 

familiares de base agroecológica. 
 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 
Foto 4 – Preparação de macerados naturais em São Gabriel-BA: biofertilizantes para controlar pragas e doenças 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 

 

 
Foto 5 – Acondicionamento de macerados naturais, reutilizando embalagens, em São Gabriel-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 



194 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Arado de aiveca; São Gabriel-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foto 7 – Técnica de irrigação por gotejamento, São Gabriel-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 8 – Casal de agricultores de Ibititá-BA 

Fotos: Marilene Rocha, 2013 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                        Foto 9 - Consórcio de hortaliças com cobertura morta, em Ibititá-BA                                                           

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 10 – Composto orgânico (palhas de mamona, outras espécies arbustivas e esterco de curral); Ibititá-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 11 – Adubação verde: feijão-de-porco e crotalária, plantas leguminosas; recaatingamento com plantio de 

espécies nativas da caatinga, em Ibititá-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 12 – Família de agricultores que trabalha na produção e comercialização de hortaliças na feira de Ibititá-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13 – Túneis baixos para a proteção de hortaliças irrigadas por gotejamento; Ibititá-BA 

Foto: Gabriela Neves (estudante universitária que auxilia nos trabalhos rurais), 2013 
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Foto 14 – Entrevista com agricultor em Barra do Mendes-BA 

Foto: Marcos Augusto Moreira, 2013 
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Foto 15 – Agricultor de Barra do Mendes-BA expondo a sua produção 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 16 – Cultivo de banana irrigada por gotejamento em Barra do Mendes-BA 



200 

 

 

 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 17 – Criação de suínos em Barra do Mendes-BA 

Foto: Marilene Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 18 – Criação de bovinos em Barra do Mendes-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 19 – Agricultor da Comunidade Lagoa Funda, Barro Alto-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

  

 
Foto 20 – Agricultor da Comunidade Lagoa Funda, Barro Alto-BA, demonstrando os preparados naturais 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 21 – Agricultor da Comunidade Lajedo dos  Pimenta, Lapão-BA, com sua mãe 

Foto: Marcos Augusto Moreira, 2013 
 

 

Foto 22 – Consórcio de hortaliças na Comunidade Lajedo dos  Pimenta, Lapão-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 23 – Agricultor e seu filho, na Comunidade Quilombola Lajedão do Mateus, América Dourada-BA 
Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

 

 

 

 

        

Foto 24 – Criação de caprinos em América Dourada 

Foto: Marilene Rocha, 2013 
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Foto 25 – Entrevista com agricultor de Jussara-BA, com a presença de técnicos da 

EBDA/CENTREFÉRTIL/Irecê-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

 

                                                              

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
Foto 26 – Agricultor trabalhando com o filho em horta irrigada por micro aspersão; Jussara-BA 

Foto: Áureo Dourado, 2012 
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                            Foto 27 – Consórcio de culturas irrigadas por gotejamento; Jussara-BA 
                                                             Foto: Stelina Vasconcelos, 2012 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 
                              Foto 28 - Agricultora que produz hortaliças; Presidente Dutra-BA 

                                                               Foto: Marilene Rocha, 2013 
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                                  Foto 29 – Detalhe dos canteiros com hortaliças consorciadas; Presidente Dutra-BA 

                                                                                 Foto: Marilene Rocha, 2013 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

       
                Foto 30 – Reutilização de vaso sanitário e pneus para colocar plantas ornamentais; Presidente Dutra-BA 

                                                                               Foto: Adle Mendes, 2013 
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  APÊNDICE H - Propriedade de cultura de sequeiro; Comunidade Ramos, Presidente Dutra-BA 

 

 

 

                       

                 Foto 31 – Cisterna para captação de águas pluviais             Foto 32 – Mandacaru: espécie da caatinga usada como 

                                    Foto: Adle Mendes, 2013                                                                  ração animal 

                                                                                                                                      Foto: Adle Mendes, 2013                                                                  
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Foto 33 – Palma forrageira para alimentação animal, com umbuzeiro ao fundo 

Foto: Adle Mendes, 2013                                                               

 

                          . 

                Foto 34 – Criação extensiva de aves caipiras             Foto 35 – “Tecnologia criativa” para salvar o porquinho                                                   

                                     Foto: Adle Mendes, 2013                                                   Foto: Adle Mendes, 2013                                                                   
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                               APÊNDICE I – Comercialização dos produtos na Feira do GARRA; Irecê-BA 

 

         

                 Foto 36 – Feira do GARRA; Irecê-BA                        Foto 37 – Feira do GARRA; Irecê-BA 

                              Foto: Sandra Amim, 2013                Foto: Marilene Rocha, 2013 

    

 

 

Foto 38 – Feira do GARRA; Irecê-BA 

Foto: Marilene Rocha, 2013 




