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RESUMO 

O progresso tecnológico mostra-se determinante para a sobrevivência no mundo do capital. 

Nesse contexto, a tecnologia compreendida como a atividade de transformação e solução de 

problemas práticos, baseada em conhecimentos científicos, passou a representar o triunfo do 

homem sobre a natureza, atuando como fator estratégico para o crescimento econômico e 

instrumento de resolução das externalidades produtivas, contribuído para a instauração e 

perpetuação da crise social e ambiental contemporânea. 

Uma vez que inserir-se em altos padrões tecnológicos é fundamental para tornar-se 

competitivo no mercado mundial, o Brasil, a fim de “desenvolver-se”, adotou como 

estratégia, paralelo ao impulsionamento da indústria, a mecanização da produção 

agropecuária, fortalecendo o latifúndio e a monocultura.  

Tal estratégia, entretanto, gerou graves problemas sociais e ecológicos diante da extrema 

artificialização da produção, degradação dos recursos naturais e subutilização dos excedentes 

de terras e mão-de-obra nacionais, sob justificativa da obsolescência da produção familiar e 

de sua incapacidade de produzir para o mercado em bases tecnicamente avançadas. 

Uma vez que, para a ONU, a sustentabilidade e a segurança alimentar passam pela 

democratização dos meios de produção no campo e pelo incentivo a agricultura familiar, o 

presente estudo objetiva discutir as tecnologias alternativas agrícolas e seus impactos no 

desenvolvimento ambientalmente reacional da agricultura familiar em clima semi-árido, 

superando o estigma de improdutividade e irremediável subdesenvolvimento. 

Deseja-se, de igual modo, contribuir para a discussão da necessária instauração da 

Racionalidade Ambiental, social e economicamente viável, evidenciando as bases ideológicas, 

dificuldades e conquistas das instituições produtoras e difusoras de tecnologias alternativas, 

através da experiência específica do Serviço de Tecnologias Alternativas (SERTA), na busca 

pela dinamização do espaço rural e da melhoria da qualidade de vida dos agricultores 

familiares, marginalizados no processo de reprodução do capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia Alternativa; Agricultura Familiar; Produção em Clima 

Semi-árido  

  



14 

ABSTRACT 

Technological progress appears to be crucial for survival in the world of capital. In this 

context, technology understood as the activity of transformation and solution of practical 

problems, based on scientific knowledge, now represents the triumph of man over nature, 

acting as a strategic factor for economic growth and an instrument resolution of productive 

externalities, contributed for the establishment and perpetuation of the contemporary social 

and environmental crisis. 

Once you enter into high technology standards is key to becoming competitive in the world 

market, Brazil, in order to "develop", adopted the strategy, parallel to driving the industry, the 

mechanization of agricultural production, strengthening the plantations. 

This strategy, however, led to serious ecological and social problems facing the extreme 

artificiality of the production, degradation of natural resources and under-utilization of the 

domestic surplus land and labor, in justification of the obsolescence of the household 

production and its inability to produce the market technically advanced bases. 

Since, for the UN, sustainability and food security are the democratization of the means of 

production in the countryside and the encouragement of family farming, this study aims to 

discuss the alternative agricultural technologies and their impact on developing 

environmentally reaction of family farming in a climate semi-arid,  overcoming the stigma of 

irremediable underdevelopment and unproductive. 

It is hoped, likewise, contribute to the discussion of the necessary establishment of 

environmental rationality, socially and economically viable, highlighting the ideological 

foundations, difficulties and achievements of producers and broadcasters institutions of 

alternative technologies, through the specific experience of the Service for Alternative 

Technologies (SERTA), in seeking to boost the rural areas and improving the quality of life of 

family farmers, marginalized in the process of reproduction of capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alternative Technology, Family Farming, Production in Semi-Arid 

Climate 
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INTRODUÇÂO 

Minha paixão pelo Sertão começou com as histórias que me contava minha avó. Paraibana 

de nascimento, pernambucana de vida inteira, falava-me sempre das dificuldades que a seca lhe 

impunha e dos motivos que a fizeram vir, com seus dezoito irmãos, para Pernambuco, em busca 

de sobreviver.  

Essas histórias de sua vida sofrida e feliz me marcaram a infância, mas foi no Curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco que, no ano de 2007, vi o 

semi-árido pela primeira vez. Nesse momento me deparei com o paradoxo da presença de uma 

agricultura irrigada, desenvolvida segundo padrões de exportação a custos socioambientais 

elevados, convivendo com uma produção familiar carente dos mínimos recursos, em um espaço 

ocupado por uma vegetação que se destaca por sua beleza e austeridade. 

Foi durante minha formação acadêmica, junto ao Grupo de Pesquisa em Inovação 

Tecnologia e Território que fui apresentada às discussões sobre a importância do conhecimento, 

tecnologia e inovação, sua representatividade no sistema político-econômico vigente e, 

principalmente, seu potencial como instrumento de combate às desigualdades sócio-espaciais, 

através do empoderamento dos desfavorecidos. Essa experiência inseriu-me em uma visão de que 

a democracia só se concretiza quando cada um pode escolher conscientemente os destinos de sua 

vida, tendo condição de melhorar seu espaço e enfrentar os desafios aos quais se propõe. 

No programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, aprofundaram-se 

em mim a compreensão da crise social e ambiental atuais como fatores interligados e 

interdependentes. Nesse momento tornou-se claro pra mim o papel central que o conhecimento e a 

tecnologia têm na construção e na remediação dessa crise civilizatória. Esse conjunto de 

referências biográficas me fez assumir a responsabilidade de destinar esforços a fim de contribuir 

para a compreensão dessa realidade, na esperança de, identificando soluções, apontar caminhos 

viáveis. 

Isso posto, o presente trabalho assenta-se sobre uma visão transformadora da tecnologia, 

que busca ampliar as potencialidades produtivas das propriedades onde são aplicadas. Baseia-se 

na compreensão da vital importância de aliar aos processos naturais uma estrutura social, política 

e econômica responsável diante de um contexto de fragilidade ambiental e marginalização 

tecnológica. 

Sendo assim, colocamo-nos dois pontos centrais de pensamento: o primeiro, de cunho 

histórico-filosófico, transporta-nos a reflexão sobre o percurso para chegarmos à situação atual. 

Que caminhos levaram-nos à presente valorização da técnica, a nosso ver, fundamentada na visão 

antagônica e objetificadora da natureza, responsável por construir a crise civilizatória instaurada 

em nossos dias? Como essa visão construiu no nosso país uma política de desvalorização dos 
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agricultores familiares? E, finalmente, o que há de verdade e o que há de mito nas justificativas 

assumidas como veredito de falência irreversível da produção camponesa? 

O segundo, ainda mais desafiador, incita-nos ao esforço de pensar: “o que fazer agora?”. 

Na construção de uma sociedade tecnicamente avançada, ergueu-se também uma sociedade 

desigual e excludente, tendo como base o capital individualista e competidor, moldado pela 

racionalidade instrumental cujos danos sociais e ecológicos são economicamente justificados e 

culturalmente admitidos. Concebendo-se que estas disparidades são construídas e mantidas, uma 

vez que favorecem a ação dos grandes atores do capital global, como erigir um futuro de real 

desenvolvimento, pautado na redução dos desequilíbrios sociais, econômicos e ecológicos 

fundamentados na marginalização dessa massa desprovida dos meios de produção? 

A fim de buscar respostas para essas questões selecionamos aqui uma parcela desses 

muitos sacrificados, um espaço e um contexto. O grupo que receberá nosso olhar são os 

agricultores familiares, cujo processo histórico e politicamente orquestrado de marginalização 

social e econômica do qual foi vítima o caricaturou como sinônimo de conjunto de produtores 

inabilitados para atender as demandas e manter-se sob as leis de mercado. Isso porque, na visão 

dominante, se mostravam „incapazes‟ de acompanhar a evolução tecnológica que compôs o 

projeto brasileiro de modernização da produção agrícola. 

O espaço é o Semi-árido Pernambucano, onde os estereótipos de infertilidade e fatal 

subdesenvolvimento pela concebida impossibilidade de gerar elevados lucros foram 

desmascarados pela grande produção da hortifruticultura irrigada no São Francisco. Esse 

receptáculo de amplos investimentos de capital e tecnologia que o tornaram um segmento 

dinâmico voltado ao mercado mundial, contudo baseado na artificialização da natureza, 

principalmente, através da irrigação que, quando realizada em inadequadas condições físicas e 

químicas dos solos, gera, em curto prazo, a salinização. 

Por entendermos que a imperativa necessidade de transformação do conceito economicista 

de “desenvolvimento” perpassa pela mudança dos critérios e objetivos da construção, escolha e 

utilização do aparato científico-tecnológico da produção, o contexto aqui observado será dos 

agricultores familiares do semi-árido sobre a atuação de organização produtora e difusora de 

tecnologias alternativas agrícolas de baixo custo. As tecnologias em questão voltam-se à 

convivência com o clima e a inserção desses atores em uma situação de produção voltada para o 

mercado de forma sustentável, objetivando a melhoria das condições de vida e de renda.  

Entre as organizações brasileiras com foco na produção de tecnologias alternativas 

para a agricultura familiar (AF) no semi-árido, selecionou-se o Serviço de Tecnologias 

Alternativas – SERTA Ibimirim. Tal escolha explica-se, minimamente, por quatro fatores: 

trata-se de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), possibilitando 
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a interação das esferas pública e privada e por estar voltada aos produtores da Agricultura 

familiar; possui trabalho focado na juventude, o que julgamos ser fundamental para a 

mudança de valores e cultura; estimula a produção ambientalmente coerente voltada para o 

mercado; possui experiência e reconhecimento enquanto integrante de redes internacionais 

para a produção de tecnologias que visam à segurança alimentar e o desenvolvimento longo, 

seguro e durável. 

Sendo assim, a escolha do recorte de que trata esta pesquisa justifica-se ante a 

compreensão de que aridez e infertilidade não são expressões sinônimas. Abona-se também 

ante ao entendimento da capacidade humana de, associando o conhecimento científico aos 

múltiplos saberes que compõem o Saber ambiental e levando em conta a Complexidade 

ambiental, desenvolver técnicas, tecnologias, processos, ferramentas e equipamentos capazes 

de intervir de forma coerente na produção agrícola em clima semi-árido.  

A presente pesquisa explica-se ante a possibilidade das tecnologias alternativas, 

voltadas para a agricultura, associadas aos princípios agroecológicos representarem um 

caminho para o fortalecimento dos agricultores familiares no cenário econômico nacional. 

Para tanto, busca-se o manejo racional dos recursos e da disseminação de conhecimentos 

técnicos produzidos através de pesquisas que tenham como objetivo a adequação estratégica 

dos modos de produção à dimensão e localização da propriedade, vendo nesse processo, uma 

possibilidade para o desenvolvimento do semi-árido brasileiro. 

De igual modo, essa pesquisa justifica-se diante da carência de análises que mostrem a 

representatividade, as dificuldades de ação diante do contexto sócio-econômico e cultural e as 

potencialidades de atuação das incubadoras de tecnologias agrícolas alternativas, enquanto 

caminho para o desenvolvimento do semi-árido brasileiro.  

Espera-se, com isso, contribuir junto a estudos prévios sobre a necessidade da visão da 

propriedade agrícola de forma sustentável, os quais salientam o papel das tecnologias 

agrícolas (MUNIZ, STRINGHETA, 2005) e da cooperação entre múltiplos atores 

(VASCONCELOS, 2009; PUTNAM, 2005), bem como, das inovações produzidas para a AF 

por incubadoras e difusoras de tecnologias alternativas. Nesses últimos destacam-se os 

ensaios sobre inovações quanto à captação hídrica, seleção/adaptação de espécies cultivadas e 

estudos pedológicos (SERTA, 2008; CPATSA, 2009). 

Além desses fatores, essa pesquisa é socialmente justificada, considerando que, de 

acordo com a CEPAL (2003), mais de 80% da população nordestina ocupada em atividades 

agropecuárias são agricultores familiares, para os quais os altos níveis de informalidade, os 

baixos coeficientes educacionais e de qualificação profissional, as dificuldades de acesso ao 
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crédito, associadas às características naturais do ambiente produtivo são fatores que 

dificultam a produção. Esses fatores tornam o acesso à capacitação tecnológica, a aquisição de 

conhecimentos técnico-científicos que possibilitem a redução de impactos ambientais, o 

aumento da produtividade e uma integração progressiva em mercados promissores, uma 

forma de levar o desenvolvimento ao semi-árido. Isto faz da avaliação de iniciativas com estes 

objetivos uma contribuição social relevante. 

O presente estudo tem como Objetivo Geral compreender os impactos da utilização de 

tecnologias agrícolas alternativas no desenvolvimento socioeconômico da agricultura familiar 

em clima semi-árido no Estado de Pernambuco.  

Como Objetivos Específicos elencaram-se: apontar a relação entre tecnologia e 

tecnologia alternativa, impacto e conservação ambiental; identificar os principais impactos da 

produção agrícola tradicional, especialmente em clima semi-árido; verificar a relação entre 

uso de tecnologia alternativa voltada para a agricultura e melhoria das condições sociais e 

econômicas em bases ambientalmente racionais; avaliar a estrutura institucional e ideológica 

que orienta as concepções do Serviço de Tecnologia Alternativa –SERTA (Ibimirim-PE), no 

que se refere aos seus princípios econômicos, ecológicos e sociais norteadores; e verificar os 

resultados da interação entre o SERTA-Ibimirim e os agricultores familiares, quanto à 

transformação do processo produtivo, redução dos desperdícios, melhor aproveitamento dos 

recursos, aumento da produtividade e renda familiar, redução de impacto ambiental, formação 

de multiplicadores e entraves encontrados. 

Os objetivos destacados decorrem da seguinte Problemática Central: Quais os 

impactos gerados pela difusão de tecnologias alternativas agrícolas para clima semi-árido na 

promoção do desenvolvimento socioeconômico ambientalmente racional da agricultura 

familiar, diante da estrutura fundiária, fisiográfica, econômica, social e cultural estabelecida? 

Nesse sentido, trabalha-se com a hipótese de que a atuação de instituições que 

desenvolvem e difundem tecnologias agrícolas de baixo custo, voltadas para produção em 

pequenas propriedades localizadas em regiões de clima semi-árido e elaboradas com base em 

pesquisas que unam o conhecimento científico aos múltiplos saberes, considerando a 

Complexidade ambiental, representam um importante elo entre produção de C,T&I e 

produção agrícola familiar, que seriam capazes de produzir transformações sócio-econômicas, 

em bases ambientalmente sustentáveis e representando um caminho para a busca do 

desenvolvimento do semi-árido brasileiro. 

Em um esforço para responder os questionamentos aqui propostos e verificar a 

hipótese considerada, utilizaram-se os seguintes procedimentos metodológicos: 
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1. Revisão da Literatura sobre os temas centrais ao estudo (conceito e aplicação da 

tecnologia e da tecnologia alternativa; evolução da agricultura familiar no Brasil, relação entre 

agricultura, tecnologia, impacto e conservação ambiental) 

2. Levantamento e Sistematização de Dados e Informações Adicionais que nos 

permitiram identificar: as características e diferenças macrorregionais quanto à estrutura 

fundiária e o emprego de mão-de-obra, capital e tecnologia, construir um sucinto panorama 

das tecnologias alternativas no Brasil, através das informações divulgadas pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT) e identificar alguns dos centros brasileiros produtores e difusores 

de tecnologias alternativas para a agricultura familiar. Possibilitou-nos também compreender 

as especificidades fisiográficas, produtivas e socioeconômicas da área de estudo, ressaltando-

se a representatividade da agricultura familiar. 

3. Trabalho de campo que foi realizado em dois momentos. Primeiro, em fevereiro de 

2010, quando se realizou uma visita ao SERTA-Ibimirim e entrevista com Sr. Sebastião Alves, 

vice-presidente do SERTA e principal responsável pela construção das tecnologias 

alternativas, visando identificar: a estrutura física e de recursos humanos; objetivos, 

propostas, projetos e áreas de atuação; princípios econômicos, ecológicos e sociais 

norteadores; formas de conhecimento construídas; tecnologias produzidas, dificuldades e 

resultados alcançados, segundo a visão da organização. 

Por fim, na segunda etapa do trabalho de campo, aplicaram-se 120 questionários com 

Atores de Desenvolvimento Loca (ADL‟s) em formação ou formados pelo SERTA onde se 

identificou o perfil social e econômico dos agricultores beneficiados, as condições de 

produção antes da atuação do SERTA-Ibimirim e as transformações decorrentes da atuação 

desta organização, destacadas pelos agricultores beneficiados. Após essas etapas os dados 

foram tabulados, interpretados e analisados. 

Como resultado, o presente trabalho divide-se em três capítulos: No Capitulo I 

“TÉCNICA: DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA NATUREZA A OBSOLESCÊNCIA DO 

HUMANO:UMA VISÃO ALTERNATIVA DIANTE DO PAPEL DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL” trataremos da 

construção do conceito moderno de tecnologia como resultado da evolução da ciência em uma 

visão racional e instrumental da natureza. Posteriormente identifica-se o papel que a 

tecnologia assumiu no Mundo Capitalista, diante da Racionalidade Instrumental. A isso segue 

a apresentação do paradigma da tecnologia alternativa, enquanto opção ao modelo vigente. 

Ainda no capitulo I, discutiremos o papel da Agricultura na Estratégia Brasileira de 
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Desenvolvimento evidenciando a produção familiar como viável econômica social e 

ambientalmente. 

No Capítulo II, “SITUANDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A TECNOLOGIA 

ALTERNATIVA NO PANORAMA BRASILEIRO: UM RELATO DAS FRAGILIDADES 

DO NORDESTE”, destacaremos, em principio, a importância do setor agropecuário nacional 

e da agricultura familiar na produção agrícola brasileira, evidenciando as disparidades 

regionais quanto aos fatores de produção (terra, trabalho, capital e tecnologia). Em seqüência, 

apresenta-se um breve panorama das tecnologias alternativas no Brasil, identificando seu 

papel dentro das iniciativas governamentais, por meio da experiência específica do Ministério 

de Ciência e Tecnologia. A termo de conclusão deste capítulo, depara-se com o levantamento 

de alguns centros brasileiros dedicados a produzir tecnologias apropriadas para a agricultura 

familiar. 

Finalmente, no Capitulo III, “IMPACTOS DA TECNOLOGIA ALTERNATIVA NA 

AGRICULTURA FAMILIAR EM CLIMA SEMI-ÁRIDO: INFERÊNCIAS A PARTIR DO 

SERVIÇO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (SERTA)”, buscou-se verificar os 

resultados da atuação das tecnologias alternativas, de seus atores, o SERTA e os agricultores, 

na produção em clima semi-árido, no território do Sertão pernambucano, em especial a 

Microrregião Sertão do Moxotó que abriga o SERTA-Ibimirim. 
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Pouco sei a respeito dos deuses; mas parece-me ser o rio 

Um forte deus pardo-sombrio, indômito e intratável, 

Paciente até certo ponto; reconhecido a principio como 

fronteira 

Útil, indigno de confiança como via comercial; 

Depois, apenas um problema para os construtores de 

pontes 

Uma vez resolvido o problema, o deus pardo é quase 

esquecido 

Pelos moradores da cidade 

(“Quatro quartetos”, T. S. Eliot) 

CAPITULO I 
TÉCNICA: DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA 

NATUREZA A OBSOLESCÊNCIA DO HUMANO: 
UMA VISÃO ALTERNATIVA DIANTE DO PAPEL DA 

AGRICULTURA FAMILIAR NA ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 
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1.1 TÉCNICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Determinantes da Evolução Humana, Elementos 

da Crise Civilizatória e Instrumentos na Busca por Soluções 

Tecnologia e desenvolvimento são palavras amplamente utilizadas no vocabulário 

científico como fatores interligados e interdependentes diante da instituição do que Santos 

(2008) chama de meio técnico-científico-informacional, cuja construção perpassa pela 

formação do pensamento contemporâneo. Nesse contexto, a dimensão técnica que conduziu a 

história da humanidade é ultrapassada. O território passa, então, a incluir ciência, tecnologia e 

informação, elementos que definirão espaços luminosos e espaços opacos, regiões 

hegemônicas e hegemonizadas, de acordo com a densidade de sua concentração. 

As regiões hegemônicas, dentre outros fatores, destacam-se pela capacidade de articular 

diferentes forças produtivas, a fim de construir novos valores e potencialidades para a 

multiplicação do capital. Isso, diante da estrutura vigente, depende cada vez mais da 

“competência” técnico-científico-informacional dos atores no desenvolvimento de uma dinâmica 

inovativa que gere produtos e processos, levando em conta, principalmente, a eficiência 

econômica e a geração de lucros altos e em curto prazo.  

Uma vez que o sistema capitalista, ao mesmo tempo em que se apropria das diferenças 

sócias e espaciais, elabora novas condições para sua reprodução, concentram-se as competências 

que caracterizam os espaços luminosos, ampliando o abismo que os separa das zonas opacas, 

configuradas por abrigar os que se encontram na periferia social, econômica, científica e 

tecnológica. 

Tendo essas questões em vista, nesse capítulo, a fim de iniciar a discussão sobre os 

impactos das tecnologias alternativas agrícolas na produção familiar, no contexto específico 

do semi-árido pernambucano e sob a perspectiva do desenvolvimento ambientalmente 

racional, primeiro, buscar-se-á compreender o processo que marca a evolução da técnica para 

a tecnologia. Isso se justifica considerando-se que tais expressões são vulgarmente utilizadas 

como sinônimos, mas, em sua origem, representam diferentes momentos históricos e 

comportam distintos elementos simbólicos e ideológicos. São ambos, todavia, componentes 

para a instauração da racionalidade instrumental e tecnocrática que passou a permear tanto a 

relação do homem com a natureza quanto sua concepção de necessidade, satisfação e 

progresso. 

Em seguida trataremos da apropriação dos valores racionalistas, arquitetados pela 

ciência moderna e apropriados pelo sistema capitalista. Nesse momento evidenciam-se duas 

concepções centrais do papel da tecnologia, embasadas na supervalorização da razão humana 

como elemento de resolução de todos os efeitos colaterais do processo. Subseqüentemente, 



28 

apresentaremos a emergência de um novo paradigma, a visão alternativa de tecnologia, com a 

definição e origem de um conceito que transforma o centro dos objetivos das escolhas 

tecnológicas dos valores puramente economicistas para princípios de eficiência e 

confiabilidade sociais e ecológicas. 

No segundo momento desse capítulo, destaca-se a gravidade do problema da 

segurança alimentar, agravado pela concentração da produção e comercialização de alimentos, 

o que gerou argumentos em defesa da agricultura familiar (AF) como instrumento de busca 

pela autonomia produtiva. 

Por fim, discorre-se a respeito da visão histórica do papel da agricultura na estratégia 

brasileira de desenvolvimento e dos argumentos que levaram a fragilização dos agricultores 

familiares nesse processo, para, concluir-se com o reconhecimento de algumas idéias que lhes 

fazem oposição, por evidenciar a capacidade adaptativa, modernizável e produtiva do(s) 

modelo(s) familiar(es), em suas múltiplas variáveis. 

1.1.1 Da Técnica à Tecnologia: as transformações da relação homem-natureza e suas 

conseqüências 

Para Santos (2006), a técnica consiste na “principal forma de relação entre o homem e 

a natureza, (...) [Trata-se de] um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida” (SANTOS, 2006, p. 29). Nesse sentido, o autor nos leva a identificar 

que a dimensão técnica ultrapassa o ato de fazer e utilizar instrumentos, mas comporta as 

características sociais, as quais abrangem a cultura, com seus respectivos conjuntos de 

valores, a história e o conhecimento adquirido em cada contexto social. 

Vargas (1994) oferece um complemento para essa definição ao considerar a técnica 

como um saber fazer que é caracterizador da presença de cultura humana. Esse 'saber', por sua 

vez, está representado pela instrumentalização da natureza e, por intermédio do fazer prático, 

é transmitido e aperfeiçoado através de gerações. 

Logo, o desenvolvimento do „saber‟ técnico, baseado inicialmente na observação e 

experimentação, fundamental, em principio, para a sobrevivência humana, iniciou sob uma 

perspectiva relacional, do homem com a natureza. Esse saber fundamentou a elaboração de 

soluções socialmente aplicadas para problemas específicos da vida cotidiana. Todavia, as 

experiências empíricas que, casualmente ou não, levaram a construção da estrutura técnica em 

cada sociedade não estavam fundamentadas nos padrões científicos atualmente aceitáveis.  

Em sua origem, a técnica possuía uma ligação simbólica e mágica. Ao mesmo tempo 

que remetia a uma ligação e interação com as energias e divindades presentes na natureza, 
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representava a busca por transformar o mundo, intervindo e conduzindo os processos naturais. 

O domínio do fogo e a revolução agrícola são bons exemplos de como a técnica foi capaz de 

exercer grandes transformações na vida humana, como espécie e na organização da sociedade.  

Ao desenvolver a técnica do controle do fogo, o homem adquiriu um instrumento de 

defesa contra os predadores noturnos e um aliado no consumo de alimentos. A revolução 

agrícola, por sua vez, representou o marco decisivo da ação humana na obtenção de 

alimentos. A construção da técnica de plantio, a seleção e domesticação de espécies 

agricultáveis conferiram ao homem a função de produtor, libertando-o da dependência 

exclusiva dos mantimentos coletados do ambiente. Tal transformação, de acordo Mumford 

(1991), foi fundamental para a sedentarização das tribos nômades, embrionando o surgimento 

das cidades. 

Autores como Ellul (1954), Vargas (1994) e Abiko (2003) identificam que, sem 

técnica, não seria possível construir o mundo contemporâneo e exaltam o estreito 

relacionamento entre ciência e técnica, a ponto de esta última ser, freqüentemente, associada à 

simples aplicação e aplicabilidade do conhecimento científico. As descobertas pré-históricas, 

entretanto, não partem de uma explicação metodologicamente embasada, mas da observação 

da natureza, cuja relação de temor, reverência e amizade permeava o aspecto simbólico, 

mágico e até sobrenatural da técnica.
1
 

A ciência foi historicamente precedida pela técnica
2
 e uniu-se a ela a fim de solucionar 

seus problemas, criando o que conhecemos como tecnologia. Porém, entre a técnica da pedra 

lascada e a tecnologia do mundo da informação, na concepção de autores como Vargas 

(1994), Abiko (2003) e Oliveira (2008), encontram-se processos histórico, filosófico, 

ideológico e cultural marcantes.  

Tais processos fazem da técnica, em particular, a conseqüência de uma estrutura 

sociocultural específica, em um momento histórico e em um espaço determinado. No contexto 

geral, ela aparece como resultado da transformação do conceito de natureza, de sua influência 

nas relações humanas, da história da humanidade e, por sua vez, do conhecimento. Sua 

                                                
1 Segundo Vargas (1994) a „forma fálica‟ do arado indicava a idéia de fecundação da Mãe Terra e as novas 

espécies descobertas e/ou domesticadas para alimentação eram tidas como presentes dos deuses (da 

natureza). 

2  De acordo com Ellul (1954), a ciência teve que esperar pela técnica. Contudo, a técnica teve, em certos 
casos, que esperar pela ciência, a fim de desenvolver-se em forma de tecnologia. Essa mutualidade é 

apontada por Rosenberg (1974), Nelson & Rosenberg (1993) e Klevorick et al. (1995). A ciência é vista 

como “líder e seguidora do progresso tecnológico” (NELSON & ROSENBERG, 1993) e fornecedora de 

“oportunidades tecnológicas para a inovação” (KLEVORICK et al., 1995). A tecnologia, por sua vez, 

segundo Rosenberg (1974), atuará no fornecimento de questões a serem respondidas pela ciência e de 

equipamentos de pesquisa que possibilitam o acesso a novas informações, gerando o avanço do 

conhecimento científico.  
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evolução encontra-se, assim como os princípios fundamentais da cultura ocidental, enraizada 

nas contribuições do pensamento grego. 

A partir da observação dos fenômenos naturais, da seleção de seus atributos, 

considerados essenciais e da abstração dos elementos identificados como irrelevantes para sua 

compreensão, surge o „ver‟ dos gregos. A „theoría‟ grega fundamentou-se na busca de 

explicações que, por intermédio da contemplação, permitiram identificar repetições passíveis 

de serem utilizadas em circunstâncias futuras semelhantes. Essa compreensão baseada na 

dimensão contemplativa, por sua vez, conduziria ao controle dos fenômenos naturais, o que, 

progressivamente, substituiu a dimensão mágica pelo conhecimento previdente. 

De acordo com Vargas (1994), dessa dimensão contemplativa surge uma forma de 

conhecimento que a ultrapassa. Trata-se da „techné’, expressão grega criada no século VI a.C, 

que consiste em uma elaboração da técnica, em seu contexto 'primitivo'. A „techné’ 

“pressupõe uma conduta certa numa atividade específica, subordinada a uma série de 

conhecimentos adquiridos através da educação” (VARGAS, 1994, p. 18). Esses 

conhecimentos, ainda que possam estar amparadas em um pressuposto teórico, estão ligados à 

observação direta e à experiência empírica, concretizada por intermédio da prática. 

Essa construção passa a ser característica definida de certas profissões, transmitida 

secretamente nas famílias ou grupos sociais, mas, em parte, documentada minuciosamente, a 

fim de preservar-se para as futuras gerações. De acordo com Vargas (1994), durante o período 

medieval, o conhecimento presente nesses manuscritos foi traduzido e aperfeiçoado nos 

mosteiros católicos e contribuiu para a aprimoração da tecelagem e metalurgia. 

Contudo, embora a filosofia, a „theoría‟ e a „techné’ tenham contribuído para a 

compreensão dos fenômenos naturais, a Natureza possuía grande importância na compreensão 

grega de civilização e sociedade, como nos aponta Aristóteles (2008, p. 54): 

A associação de homens e mulheres é formada por uma tendência da natureza: em 

comum com os outros animais e com as plantas, os homens têm um desejo natural 

de deixar em um outro ser a imagem de si mesmo. Há também, por natureza, 

visando à conservação das espécies, um ser que comanda e outro que obedece: 

aquele que é capaz de previdência, por sua inteligência, é por natureza o senhor; e 

aquele que é capaz, pelo vigor de seu corpo, de pôr em ação aquilo que o senhor 

prevê, é um súdito e, por natureza, um escravo; por conseguinte, senhor e escravo 

tem o mesmo interesse. 

De acordo com estas idéias, o ambiente “natural” ao homem (a cidade), a concepção 

de vida em sociedade formada pela sua natural capacidade associativa, o governo político 

com fins de conservação da cidade por meio da melhor utilização de cada um de seus 
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cidadãos e a hierárquica estrutura social grega seriam determinados pelo ordenamento da 

natureza, definindo os que se enquadram ou não na categoria de homem civilizado. 

Esse papel atribuído à natureza foi transformado durante o período medieval, 

conhecido, formalmente, como o rompimento com a razão grega, ainda que seja nítido o 

alcance das idéias de Platão e Aristóteles nos principais pensadores católicos desse momento
3
. 

O domínio da ideologia católica vencedora foi responsável pela dessacralização da 

natureza, repercutindo na construção do pensamento moderno ao estabelecer a separação 

entre o homem (civilizado) e o meio, compreendido como criação, sobre a qual Deus o teria 

colocado, para que a dominasse:  

E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado [Homem] todas as ervas que dão 
semente, e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há frutos 

que dê semente; isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a 

todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida... 

(BIBLIA SAGRADA: Gêneses I; vs. 29-30). 

Essas idéias, associadas ao conceito da transitoriedade do mundo terreno e a 

expectativa de encontrar a “cidade santa”, causaram uma mudança drástica na relação entre 

homem e seu meio. De acordo com Sábato (1993), essa separação teria sido fundamental para 

a superação dos limites ideológicos, impostos à busca pela dominação da natureza  e para a 

afirmação da técnica como mecanismo de controle e intervenção, levada a cabo pelos 

renascentistas, o que tornou possível a aceleração do progresso técnico e fundamentou as 

bases da ciência moderna.  

O Renascimento
4
, primeiro, e o Iluminismo

5
, em seguida, na visão de Sábato (1993), 

vieram para solucionar o rompimento com a razão que, formalmente, compôs a „idade das 

trevas‟. Seu objetivo seria livrar o homem da prisão dogmática forjada pela Igreja Católica, 

embora a obra de pensadores como Descartes demonstrem uma forte ligação com a premissa 

da existência de Deus ao tentar compreender o ordenamento do mundo.  

                                                
3  Segundo Marías (2000) e Lacerda (2001), Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, os principais pensadores 

cristãos do período medieval, foram fortemente influenciados pela filosofia Platônica e Aristotélica. 

4  “Por Renascimento consideramos não o mero, estreito e falso conceito dos humanistas, mas o começo dos 

tempos modernos. É preciso considerá-lo como o despertar do homem profano, mas em um mundo 

profundamente transformado pelo gótico e pelo cristão” (SÁBATO, 1993, p.39). 

5  O Iluminismo, que despontou no final do século XVII e conferiu ao século XVIII o nome de século das 
luzes, foi assim definido por Kant: "O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem 

que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da 

própria razão independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta 

resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do 

entendimento independentemente da direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem para fazer uso da tua 

própria razão! - esse é o lema do Iluminismo". (Kant, 1784. Uma resposta para a questão: o que é 

iluminismo?). 
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De acordo com Vargas (1994), é durante o período renascentista que surge o conceito 

de tecnologia tal qual nos deparamos atualmente: a atividade de transformação do mundo, 

resolução de problemas práticos, baseada em conhecimentos científicos e criada através de 

processos cientificamente controlados. Contudo, tal expressão é igualmente empregada para 

referir-se aos resultados desses estudos, que podem provocar alterações na estrutura técnica 

socialmente construída. Por sua vez, tem a capacidade de promover transformações na própria 

sociedade, podendo além de modificar processos produtivos, transformar hábitos e valores 

culturais. 

Ainda que a ideologia renascentista tenha se fundamentado no ideal de retorno à 

natureza, serviu antes aos propósitos de dominação colonial e contribuiu para a formação de 

uma racionalidade instrumentalizada. Dessa forma, a ciência e a tecnologia foram utilizadas 

para subjugar a natureza, povos, espaços e culturas tradicionais, tendo como argumento 

características somática, ambientais ou históricas (MONTESQUIEU, 1962; ZEA, 1978; 

ROUSSEAU, 1993; THOMAS, 1996; GOULD, 1999). Segundo Sábato (1993, p. 19-20), 

O Renascimento se produziu por intermédio de três paradoxos: 

1. Foi um movimento individualista que terminou na massificação. 

2. Foi um movimento naturalista que terminou na máquina. 

3. Foi um movimento humanista que terminou na desumanização. 
 

Nesse contexto, a natureza configurou-se como espaço de dominação da razão, 

passível de ser explicada por “leis gerais”, cientificamente elaboradas e, como tal, explorada a 

fim de fazer prosperar o capitalismo, em expansão. A técnica, por sua vez, passou de 

instrumento fundamental à sobrevivência da espécie humana para a condição de meio para a 

super-exploração do trabalho de muitos em benefício de poucos humanos. 

A relação entre técnica e ciência, a partir desse momento torna-se tão importante que, 

para Ellul (1954), não foi o Capitalismo que criou nosso mundo, mas a máquina, emblema 

renascentista da capacidade humana de controlar os fenômenos naturais.  

Compreendemos que o progresso da capacidade técnica, metonimicamente 

representado pela máquina, possibilitou a formação de componentes característicos do sistema 

capitalista: a produção e o consumo em massa. Estabeleceu, também, na sociedade moderna, 

valores de eficiência, funcionalidade e produtividade por ele apropriados, compondo os 

elementos para a construção do mundo em que vivemos. 

A técnica, que viabilizou o “mundo da máquina” (ELLUL, 1954, p. 4), a ciência 

apropriada pela racionalidade instrumental e o capitalismo baseado em valores de produção e 

consumo compõem, no homem “civilizado”, a concepção de natureza como ativo econômico, 

passível de ser monetarizado.  
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Os progressivos problemas sociais e ambientais advindos dessa concepção, por sua 

vez, passaram a ser enxergados, respectivamente, como condição temporária do processo 

evolutivo das sociedades e como o justo preço a ser pago pelo desenvolvimento, construindo 

as condições desumanas de que fala Ellul (1954, p. 4-5) 

Men, now live in conditions that are less than human. Consider the concentration of 

our great cities, the slums, the lack of space, of air, of time, the gloomy streets and 

the sallow lights that confuse night and day. Think of our dehumanized factories, our 

unsatisfied senses, (...) our estrangement from nature. Life in such an environment 

has no meaning. Consider our public transportation, in which man is less important 

than a parcel; our hospitals, in which he is only a number. Yet we call this 

progress...6. 

Os valores foram transformados. A técnica que surge como instrumento do homem 

para o suprimento de suas necessidades, somou-se à ciência e passou a ser meio para a 

instrumentalização do próprio homem, em prol da geração de riqueza. 

Não se entenda com isso que a tecnologia, per si, seja um evento negativo, ao 

contrário muitas conquistas do progresso tecnológico são fundamentais para a melhoria das 

condições de vida e saúde das populações humanas. Mas os ideais de sua aplicabilidade e os 

objetivos aos quais muitos dos avanços tecnológicos são destinados, baseados em princípios 

que fundamentam um sistema excludente, desigual, e marginalizador, são elementos da crise 

social, econômica, ambiental, ou seja, civilizatória, da atualidade. 

1.1.2 A Racionalidade (Econômica) da Tecnologia no Mundo Capitalista 

O progresso tecnológico é responsável por grandes e significativas transformações 

sociais. Contribuiu sobremaneira para a cura e controle de diversas doenças, ampliando a 

expectativa média de vida das populações. Promoveu a ampliação do acesso a variadas fontes 

de informação e criou “máquinas” que facilitam a vida humana ao otimizar o uso do tempo e 

maximizar os efeitos do trabalho. 

Sob a ótica da racionalidade instrumental, entretanto, a natureza aparece como 

instrumento de dominação e artificialização dos processos naturais. Aparece também como 

mecanismo de exploração social utilizado para a ampliação da acumulação do capital e da 

taxa de lucro. 

                                                
6 Os homens vivem agora em condições que são menos humanas. Considere a concentração de nossas grandes 

cidades, as favelas, a falta de espaço, de ar, de tempo, as ruas sombrias e as luzes pálidas que confundem o 

dia e a noite. Pense em nossas fábricas desumanizadas, nossas insatisfações, (...) nosso distanciamento da 

natureza. A vida em um ambiente assim não tem sentido. Considere o nosso transporte público, em que o que 

menos importa é uma parcela dos homens; nossos hospitais, em que ele é apenas um número. No entanto, nós 

chamamos isto de progresso... (ELLUL, 1954, p. 4-5 – Tradução de Sunamita Costa) 
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Analisando-se as contribuições que tratam das funções da tecnologia no sistema 

capitalista, se destacam duas concepções. A primeira entende a Tecnologia como Fator 

Estratégico para o „Desenvolvimento Econômico‟, compreendido como o aumento da 

produção e acúmulo de riqueza. 

De acordo com esse conceito, o desenvolvimento estaria centrado na produção 

industrial, por meio da captação das demandas existentes, da ampliação da capacidade 

produtiva, da criação de produtos e processos capazes de abrir novos mercados e da 

ampliação da porção orgânica do capital, diminuindo os custos da produção e fornecendo 

vantagens competitivas e comparativas ante a concorrência.  

A raiz dessas concepções, todavia, pode ser identificada na própria consolidação do 

Capitalismo Industrial, desencadeado pelo modelo de produção fordista que, segundo Harvey 

(2002), foi concretizado no pós Segunda Guerra Mundial, com o apoio do Estado Keynesiano. 

Nesse momento, as grandes corporações industriais dispunham de tecnologia amadurecida, 

capacidade de ampliação da demanda e ampla estrutura produtiva fundamentada em grandes 

investimentos de capital fixo.  

Entretanto, a estabilidade e expansão do Fordismo, conquistada á preço elevado após a 

depressão de 1929, apenas antecediam um novo período de crise. Já na década de 1960, 

surgem graves problemas diante do início da industrialização em países subdesenvolvidos e o 

conseqüente aumento da competição internacional. Essa conjuntura, associada à queda do 

dólar como reserva internacional estável, gerando taxas de câmbio flutuante, altos índices de 

inflação, instabilidade na demanda pelos produtos e no suprimento energético (crise do 

petróleo, em 1973), lançou o alerta para uma nova grande depressão, ao deixar significativa 

parte da estrutura produtiva fordista ociosa.  

Segundo Harvey (2002), isso serviu para impulsionar uma tentativa de racionalizar e 

reestruturar a produção e intensificar o controle sobre a força de trabalho. Para tanto, utilizou-

se elevadas taxas de inovação tecnológica, comercial e organizacional, por meio da 

automação, novas linhas de produção, construção de novos nichos de mercado, dispersão 

geográfica, fusões de empresas e medidas para acelerar o tempo de giro do capital com base 

na “compressão do espaço-tempo”. Esse conjunto de características recebeu o nome de 

Modelo de Produção Flexível. 

Nessa conjuntura, a capacidade técnica acumulada e a evolução da competência 

tecnológica tornaram-se imperativas para o “desenvolvimento” econômico, destacando-se o 

papel das inovações voltadas para a ampliação da indústria e a consolidação de sua 

capacidade competitiva. 
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A nova ordem instaurada baseia-se em uma concepção da técnica como fator 

facilitador da super-exploração do trabalho. A tecnologia aparece, então, como elemento de 

diminuição dos custos da produção ao reduzir a necessidade de mão-de-obra através da 

mecanização, em busca do aumento progressivo da produtividade com vistas à acumulação, o 

que corrobora a visão tradicionalista do “mundo da técnica confundido com o mundo das 

máquinas” (ELLUL, 1954, p. 3). 

Diante da ampliação exponencial da capacidade produtiva, chegamos a três impasses:  

Primeiro, ao mesmo tempo em que a necessidade de mão-de-obra se reduz, somando-

se a uma fragilização da força de trabalho empregada, a demanda por produtos teria de se 

elastecer na mesma proporção que a possibilidade de oferta, o que não pode ocorrer;  

Segundo, o processo produtivo utiliza recursos que são extraídos da natureza, os quais 

não se ampliam na mesma proporção em que são consumidos, como nos aponta Altvater 

(1995) ao demonstrar o balanço energético do Planeta; 

E finalmente, a produção gera resíduos que são depositados no sistema (Terra), 

destruindo o meio onde vivem as espécies humana e não humanas e os recursos necessários à 

satisfação das necessidades biológicas, potencialmente ampliáveis. 

Estes fatores implicam em um limite claro ao desenvolvimento nos padrões 

tradicionalmente concebidos e ilustram a impossibilidade de que todos os povos equiparem-se 

ao nível norte-americano de consumo, conforme defende Altvater (1995, p. 25) ao afirmar 

que: 

A sociedade capitalista afluente possui um lado ordeiro ao norte, e um lado 

desordeiro ou caótico ao sul. Não parece ser possível espalhar pelo mundo inteiro 

um modo de vida, e de trabalho, que, em primeiro lugar, se baseia em um elevado 

consumo energético e material; que, em segundo, precisa dispor de sistemas 

energéticos e de transformação material eficientes e inteligentes; e que, em terceiro, 

precisa realizar e organizar nessa base uma prática de vida européia-ocidental, 

correspondentes modelos ideológicos e de pensamentos e instituições políticas e 

sociais reguladoras. 

Essa constatação vai de encontro à insustentável compreensão de progresso ilimitado e 

da Terra como fonte inesgotável de recursos auto-renováveis, que corrobora o segundo 

conceito do papel da tecnologia, Instrumento de Controle das Externalidades
7
 geradas no 

processo produtivo. Os problemas gerados por uma máquina, processo ou substância, nesse 

conceito, seriam submetidos à racionalidade humana e solucionados com a criação de outra 

máquina, processo ou substância, em um ciclo baseado na infinitude dos recursos naturais.  

                                                
7
De acordo com Callan e Thomas (2009), externalidades, para economia, consiste em gerar benefícios ou custos 

para indivíduos não envolvidos no processo do mercado. Consiste, portanto em uma falha de mercado, no que se 

enquadram os riscos e danos ambientais. 
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Essa supervalorização da capacidade humana de dominar a natureza e seus processos 

instituiu, como nos afirma Zhouri (2005, p. 13), “uma crítica ambiental à moderna sociedade 

industrial” centrada nos crescentes custos da reprodução do sistema produtivo nos moldes 

traçados pelos apologistas do desenvolvimento. Esses crescentes custos referem-se à segunda 

lei da termodinâmica, a Lei da Entropia, segundo a qual, parte da energia transformada em 

trabalho se degrada e não pode ser recuperada. Boulding apud Mota (1993, p. 301) define da 

seguinte maneira: 

Para manter-se organizado um sistema depende de esforço (energia); A Segunda Lei 

da Termodinâmica, ou lei da entropia, é enunciada como a medida quantitativa da 

irreversibilidade. A entropia é representada pela quantidade de energia que não é 

mais capaz de realizar trabalho e também é a medida do grau de desordem na 

natureza. Nos processos naturais a energia livre é transformada em energia latente, 

dissipada no meio ambiente, portanto não mais disponível para gerar vida nova. 

De acordo com MOTA (2010), o input de energia, importada do ambiente externo, 

principalmente, ou reciclada do ambiente interno, é determinante para a sobrevivência das 

espécies, uma vez que nenhum organismo é auto-suficiente. Essa energia importada é 

constantemente transformada em formas novas de energia, disponíveis na natureza. Segundo 

o autor (2010, p. 2), “as atividades econômicas transformam também energia, trabalham com 

materiais oriundos do ambiente natural e devolvem, para esse ambiente, energia de alta 

entropia”.  

Uhlmann (2002, p. 35) afirma que,“à medida que a entropia aumenta, há um 

decréscimo em energia disponível. A cada vez que um evento ocorre no mundo, alguma 

quantidade de energia fica indisponível para trabalho futuro. Esta energia não disponível (...) é 

a poluição”. A poluição, por sua vez, tanto para Uhlmann (2002, p. 51) quanto para Mota 

(2010, p. 06), atua na degradação dos recursos naturais, voltando-se contra os próprios 

elementos do sistema e quebrando o frágil equilíbrio que rege o Planeta. O uso intensivo dos 

recursos naturais, portanto, é altamente degradante e potencialmente irreversível.  

Essas questões chamam-nos atenção, uma vez que os efeitos nocivos dos objetivos 

da tecnologia, baseados nos dois referenciais citados, não estão restritos à indústria. A 

atividade agrícola, no caso brasileiro caracteriza-se por apresentar custos sociais, econômicos 

e ecológicos significativos. Isso porque, somou o uso da tecnologia como ferramenta 

facilitadora da ampliação da exploração da força de trabalho, justificada pelos valores de 

eficiência econômica difundidos pelo sistema capitalista, à histórica concentração fundiária e 

à submissão ao mercado externo.  
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Dentre os custos sociais destacamos: a ampliação do desemprego rural e 

agravamento do desemprego urbano, devido à intensificação da migração rural-urbana; a 

fragilização da força de trabalho diante do aumento da composição orgânica do capital, o que 

se dá por meio da estratégia de substituição do trabalho humano pela mecanização, e a 

intensificação da concentração da renda. 

Entre os custos econômicos tem-se a subutilização do recurso mão-de-obra, 

abundante em países como o Brasil, associada ao grande percentual de terras improdutivas. E 

como custos ecológicos, concisamente, pode-se destacar: a perda da biodiversidade, pela 

expansão da lavoura monocultora sobre áreas de vegetação nativa; a erosão, desertificação, 

compactação e esgotamento do solo diante da sua utilização intensiva e do uso de maquinaria 

pesada; o amplo uso de agroquímicos capazes de gerar danos ao ecossistema e à vida humana. 

O conceito de tecnologia como mecanismo de controle das externalidades na 

agropecuária verifica-se pela intervenção nos resíduos gerados, passíveis de serem “saneados” 

através de procedimentos de tratamento da poluição. O próprio ambiente é, em certos casos, 

compreendido como externalidade, necessitando, portanto, ser moldado e conduzido no 

ordenamento economicista da agricultura.  

De acordo com Dean (1996), parte significativa da Mata Atlântica brasileira foi 

queimada durante o período colonial. Essa prática tinha a finalidade de controlar pragas, 

nocivas à vida do homem e à produção, e fertilizar a terra destinada ao plantio da cana-de-

açúcar. Representava, portanto, a implementação danosa e inadequada do controle da natureza 

como ferramenta de saneamento do ambiente.  

De acordo com Nascimento & Heller (2005, p. 36), o próprio conceito de 

saneamento ambiental da Organização Mundial de Saúde (OMS), definido como “controle de 

todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer um efeito negativo 

sobre o seu bem-estar físico, mental e social, parte de uma visão antropocêntrica.  

Atualmente, a compreensão da incidência de pragas e doenças como manifestação do 

desequilíbrio e as preocupações com a degradação ambiental causada pela ação humana 

movida pela lógica capitalista, alterou esse conceito. De acordo com Araújo et. al. (2009), o 

objetivo do saneamento ambiental passou a ser “promover a saúde dos seres vivos” com 

vistas à sustentabilidade, alterando os mecanismos de intervenção na natureza.  

Portanto, seja como fator estratégico para o desenvolvimento econômico, seja como 

caminho para remediação dos efeitos nocivos do processo produtivo, estas concepções da 

tecnologia são componentes importantes da crise ambiental, porque partem da idéia da 
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capacidade humana de dominação da natureza por intermédio da técnica e da ciência, que 

fundamentam a própria tecnologia.  

É necessário, todavia, que se registre aqui uma ressalva. A análise dos reflexos da 

racionalidade econômica sob os objetivos da tecnologia dentro do Capitalismo podem atribuir 

a técnica tradicional uma nostalgia nos moldes do “bom selvagem” de Rousseau (1993). 

Entretanto, não se pode conferir apenas aos elementos “high tech” a capacidade de gerar 

danos ambientais, ainda que entre a técnica tradicional e a moderna tecnologia em padrões 

economicistas existam marcantes diferenças ideológicas. 

Essas disparidades podem ser inferidas através da análise de Santos (1999). De 

acordo com esse autor, o mundo se divide em blocos que, emblematicamente, representam 

duas polaridades globais: o Norte, que corresponde a espaços de alta tecnologia, centralidade 

econômica e baixos índices de crescimento demográfico; e o Sul, referindo-se à áreas de 

atraso tecnológico, dependência econômica e elevação da densidade populacional. Porém, as 

diferenças que os caracterizam, não excluem a participação de ambos na construção e 

agravamento do problema mundial da degradação ambiental. 

De acordo com as idéias de Santos (1999, p. 255), pode-se destacar que a crise 

ecológica, apresentada pelo autor como “conseqüência da transnacionalização do 

empobrecimento, fome e má nutrição”, encontra-se presente tanto nos espaços luminosos 

quanto nos opacos
8
, havendo, entretanto, causas diferentes nas duas situações: 

Por um lado, o norte não parece disposto a abandonar os seus hábitos poluidores e 

muito menos a contribuir, na medida dos seus recursos e responsabilidades, para a 

mudança dos hábitos poluidores do sul, que são mais uma questão de necessidade 

que uma questão de opção. (SANTOS, 1999, p.256. Grifo nosso) 

Como exemplificação da aplicabilidade desta teoria tem-se a compleição da estrutura 

de degradação presente no setor agropecuário brasileiro. De um lado estabeleceu-se a cultura 

econômica da poluição. De outro, o agravamento da degradação socioeconômica levou à 

inacessibilidade às condições minimamente aceitáveis de produção, empurrando os 

agricultores para a degradação ecológica. 

No primeiro caso tem-se uma agricultura patronal onde duas características podem 

ser identificadas: a) os grandes proprietários que adoram estruturas de produção tecnicamente 

avançadas, mas cujos objetivos do emprego científico-tecnológico giram em torno da 

conquista de espaço no mercado mundial; b) os latifúndios localizados em regiões onde os 

reduzidos custos da mão-de-obra possibilitam baixos investimentos em maquinário e a cultura 

                                                
8 O conceito de espaços luminosos e opacos é exposto por Santos e Silveira (2004) para expressar diferenças 

espaciais de densidades técnicas e informacionais. 
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tradicionalista de produção os torna praticantes da degradação. Nos dois casos, as decisões 

levam em conta a mais vantajosa relação econômica de custo e benefício.  

Nas áreas onde a agricultura assumiu o investimento na mecanização ou a 

superexploração do trabalho para maximização dos lucros em busca de maiores taxas de 

acumulação, admitiu-se práticas de alto impacto devido a técnicas ineficientes de gestão do 

solo. Os danos ecológicos e sociais, nesse contexto, são opção implícita ao modelo adotado.  

No outro sentido, tem-se a agricultura familiar. Essa estrutura produtiva se destacou 

pela capacidade de absorver mão-de-obra, mas, em sua maioria se compõem de produtores 

economicamente frágeis. Devido aos padrões de investimentos no setor e às dificuldades de 

inserir-se em mercados dinâmicos, foram impossibilitados de aderir aos padrões da tecnologia 

moderna, tidos como ideais. Para esses, as reduzidas condições de renda e educação, a falta de 

acesso aos meios de produção, entre os quais se encontra a terra ou mesmo o forte aspecto 

cultural tornou-os praticantes e usuários de certas técnicas tradicionais predatórias. 

Para a Embrapa Meio Ambiente (2003), imaginar que os danos ambientais estejam 

restritos a produção intensiva apregoada pela revolução verde confere a agricultura 

tradicional, baseada em tecnologias mais simples, uma ingenuidade que não lhe é digna. 

Certas técnicas tradicionais podem ser responsáveis por graves prejuízos ecológicos. 

Nos campos onde predominam certas técnicas de bases tradicionais, observa-se a 

degradação de áreas para uso agrícola. Atualmente, algumas regiões localizadas sofrem com 

problemas de salinização dos solos e outras áreas enfrentam os processos de desertificação, 

fenômenos aos quais espaços sob o clima Semi-Árido estão profundamente sujeitos. Verifica-

se também a devastação de áreas de vegetação nativa para diversos fins, dos quais se pode 

citar o uso da madeira como fonte de energia, caso bastante comum na caatinga nordestina e 

que representa um risco grave ao “bioma mais biodiverso do mundo e o menos conhecido do 

país” (MMA, 2010). 

Outras práticas tradicionais, embora reconhecidamente degradadoras, são 

secularmente empregadas na produção agrícola. É o caso da “queimada controlada” que 

ganha notoriedade por sua já identificada interferência na qualidade do ar, nas características 

físicas, químicas e biológicas dos solos, além dos riscos para a vegetação O Portal São 

Francisco (PSF, 2010) expõe que:  

[Embora sejam associadas ao desmatamento,] mais de 98% das queimadas 

praticadas no Brasil são de natureza agrícola. O agricultor decide quando e onde 
queimar. É uma prática controlada, desejada e faz parte do sistema de produção. Os 

lavradores queimam resíduos de colheita, áreas de savana, pastagens nativas e 

plantadas e palha da cana-de-açúcar para facilitar a colheita.  
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De acordo com Machado (2007) a análise de dados do Programa de Cooperação para 

o Desenvolvimento Socioambiental em Microbacias Hidrográficas no Rio Grande do Sul, 

desenvolvido pelo Sindicato da Indústria do Fumo (Sindifumo), identificou que 90% dos 

agricultores mantinham, no momento da pesquisa, metodologias produtivas agressivas aos 

recursos naturais. Esse estudo identificou modificações tecnológicas como alternativas viáveis 

à conquista de melhores resultados produtivos acompanhados de redução dos impactos 

ecológicos. 

A discussão sobre os danos sociais e ecológicos causados pelo endeusamento 

tecnológico por parte da racionalidade instrumental e das dificuldades geradas por 

determinadas técnicas tradicionais demonstra a insuficiência e prejuízo que qualquer um dos 

extremos é capaz de promover. 

Nesse sentido, torna-se nítida a necessidade de mudança do paradigma vigente que 

fundamenta o papel da tecnologia no desenvolvimento e, principalmente, o conceito de 

desenvolvimento. Deve-se, assim, construir uma visão que abranja, primeiro e principalmente, 

a dimensão social e tenha como preocupação as urgências ambientais que tornam imperativa a 

introdução de valores ecológicos na produção de bens e serviços. 

Essa alternativa é denominada por Leff (2002) de racionalidade ambiental, que 

assume como precondição desenvolver uma compreensão do ambiente que ultrapasse a 

simples dimensão de meio físico. Para o autor, o ambiente aparece como categoria 

sociológica, integrada por processos de ordem física e social, os quais foram dominados e 

excluídos pela racionalidade econômica. 

O Ambiente não é o meio que circunda as espécies e populações (...); é um categoria 

sociológica, relativa a uma racionalidade social, configurada por comportamentos, 

valores e saberes. (...) O ambiente é o OUTRO do pensamento metafísico, do logos 

científico e da racionalidade econômica. (LEFF, 2002, p. 224) 

De acordo com Leff (2002; 2008) a racionalidade ambiental representa uma 

alternativa à racionalidade instrumental que, embora tenha proporcionado grandes avanços, 

contribuições significativas a solução de problemas sociais, por intermédio da especialização 

e do rigor do método científico, comprometeu a compreensão do ambiente em sua 

complexidade.  

Essa construção teórica apresenta como fundamento central a COMPLEXIDADE 

AMBIENTAL defendida por Leff, (2002; 2008) e Morin, (2005; 2007) como determinante 

para a compreensão do ambiente em sua totalidade. Isso se explica já que a separação entre o 



41 

fenômeno observado e o meio onde este se processa acabou por gerar seu entendimento de 

modo infracto, como nos alude Leff (2002) ao definir que 

O Conhecimento, ao fragmentar-se analiticamente para penetrar nos entes, separa o 

que organicamente está articulado (...) [o que] gera um circulo vicioso de 

degradação ambiental que o conhecimento já não compreende nem contém (LEFF, 

2004, p. 58). 

Por isso, a racionalidade ambiental está pautada em um conceito próprio de saber, o 

SABER AMBIENTAL definido como “o saber sobre o campo externalizado pela 

racionalidade econômica, científica e tecnológica da modernidade; mas que, por sua vez, 

conota os saberes marginalizados e subjugados pela centralidade do logos científico” (LEFF, 

2002). 

Enquanto a Racionalidade Instrumental foi apropriada de modo a operacionalizar a 

natureza, a Racionalidade Ambiental, guiada por princípios de sustentabilidade, racionalidade 

e complexidade, tem como objetivo central “satisfazer as necessidades sociais das 

comunidades rurais, respeitando seus valores culturais e desenvolvendo o potencial produtivo 

dos ecossistemas e de seus saberes práticos” (LEFF, 2002. p. 87). 

Considerando que as necessidades apontadas por Leff (2002) pressupõem a criação de 

condições produtivas que privilegiem a autonomia das comunidades rurais, a questão 

tecnológica, dado o mundo da aprendizagem no qual vivemos, salienta-se. Todavia, uma visão 

alternativa da tecnologia necessita instaurar-se, em oposição aos principais conceitos dos seus 

papeis no mundo capitalista. Para tanto, julga-se fundamental desenvolver, no campo, os 

valores ecológicos e as condições técnicas determinantes ao suprimento das demandas por 

alimentos e matéria prima, de forma economicamente viável e ambientalmente coerente, 

visando promover a melhoria das condições de vida das populações rurais mais pobres. 

1.1.3 A Emergência de um Novo Paradigma: a tecnologia alternativa 

A consciência dos danos causados pela racionalidade que fundamentou a busca pelo 

“desenvolvimento” sob os padrões capitalistas de estímulo ao extremo consumo com vistas ao 

máximo lucro tem ganhado destaque nos dias atuais. Essa concepção conduziu a comunidade 

científica à apontar caninhos, a fim de melhor aproveitar os esgotáveis recursos de que o 

Planeta dispõe, em um contexto de necessidades potencialmente ampliáveis e em benefício 

destas e de futuras gerações. 

Embora seja a ciência moderna um dos responsáveis pela visão mecanicista e 

compartimentada da natureza, a busca por soluções apropriadas para a realidade atual passa 
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pela utilização dos conhecimentos
9 

científicos, responsáveis por grandes avanços. Mas supõe, 

igualmente, o resgate dos saberes tradicionais característicos de cada grupo social, integrando 

as diferentes formas de compreender o mundo em uma visão complexa do ambiente. 

Essa articulação, pautada na racionalidade ambiental, na visão integrada e 

integradora dos conhecimentos e no diálogo relacional entre os homens e a Natureza, busca 

construir novas formas, funções e compreensões da tecnologia que articulem o 

desenvolvimento social e econômico à preservação e conservação do ambiente. 

Nesse contexto, a visão alternativa concebe a tecnologia não como ferramenta para 

aumento da produção e diminuição de custos, mas como meio para melhorar a alocação dos 

finitos recursos disponíveis. Compreende-a não como mecanismo destinado a elaborar 

soluções técnicas para resolver os impactos ambientais gerados, mas como forma de 

desenvolver processos que os reduzam significativamente, ao mesmo tempo em que 

promovam a inclusão social e a conquista da elevação real da qualidade de vida das 

populações fragilizadas pela dinâmica do capitalismo. 

1.1.3.1 Definição de Tecnologia Alternativa 

A tecnologia alternativa é denominada, em vários trabalhos, com inexpressivas 

alterações em seu significado, de tecnologia intermediária, adequada, correta, comunitária, 

participativa, ecotecnologia ou, mais freqüentemente, tecnologia apropriada (JÉQUIER, 1976; 

ABIKO, 2003). Em todos esses casos, seu conceito encontra-se imbuído das mesmas 

preocupações com sustentabilidade, racionalidade e complexidade que norteiam a idéia de 

Racionalidade Ambiental (LEFF, 2002).  

No entanto, a expressão “tecnologia apropriada” gerou, de acordo com Howes 

(1979), grandes discordâncias de significado, uma vez que todas as técnicas de produção são 

apropriadas ao interesse de alguém, seja ele social, econômico ou ambiental. É conveniente, 

portanto, explicitar o conceito de apropriado e alternativo para cada autor em seu respectivo 

trabalho.  

Com base nas idéias apresentadas pelo Conselho Empresarial Moçambicano para o 

Desenvolvimento Sustentável (FEMA, 2009) e pela Rede de Agricultura Sustentável (RAS, 

2009), considera-se tecnologia alternativa aquela que enfatiza o uso de fatores de produção 

(recursos naturais, capital e trabalho) que são abundantes localmente, e minimiza o uso dos 

                                                
9
  De acordo com Albagli e Maciel (2004) o que se entende por conhecimento é na verdade a junção de 

diversos conhecimentos que, além de possuírem uma dimensão temporal, possuem uma dimensão espacial, 

caracterizando a multidimensionalidade do saber (ALBAGLI E MACIEL 2004). 
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que são localmente escassos, amortizando a necessidade de importar tecnologia. geralmente, 

são formas encontradas por agricultores, cientistas e outros colaboradores, de reduzir 

impactos ambientais e ultrapassar as dificuldades de obtenção de recursos através da interação 

harmoniosa do homem com o ambiente. Por estar inserida no contexto da propriedade 

possuem forte componente cultural, o que reduz os entraves a sua aplicação.  

De acordo com Abiko (2003), as tecnologias alternativas ocupam um espaço entre a 

técnica tradicional e a tecnologia moderna. Essa característica não a configura como inferior, 

uma vez que surge da visão integrada das necessidades sociais e ambientais, podendo fazer 

uso de elementos dessas duas modalidades na construção de uma solução adequada. 

Conforme esse autor: 

a) A técnica tradicional configura-se por sofrer poucas alterações desde sua origem, 

devido à ausência de uma base teórica para os conhecimentos que a configuram. 

Contudo, atende consideravelmente as necessidades sociais por ser construída a partir 

do conhecimento prático do ambiente e de como viver nele. 

b) A tecnologia moderna, por sua vez, altera-se rapidamente na medida em que se 

transformam e evoluem os conhecimentos técnicos e científicos em que se baseia. 

Sendo parte integrante de um sistema organizacional exógeno às comunidades locais, 

ela se apropria dos recursos e utiliza-se da mecanização com vistas ao aumento da 

produtividade e “eficiência”, baseada em intenso investimento de capital. Torna-se, 

portanto, dependente do consumo ampliado. 

c) A tecnologia alternativa caracteriza-se pela utilização dos recursos existentes nas 

comunidades locais (capital, mão-de-obra e materiais), efetivando-se pela participação 

das comunidades em sua construção. Essa propriedade lhe acrescenta um forte 

componente cultural e uma melhor adequação as especificidades ambientais e 

produtivas. 

No Quadro 1 encontra-se a sistematização das características da técnica tradicional e das 

tecnologias moderna e alternativa, quanto aos fatores que as definem: 

 

 

 



44 

Quadro 1: Características da Técnica Tradicional e das Tecnologias Alternativa e 

Moderna 

Fonte: ABIKO, 2003 (Adaptado pela autora). 

 

De acordo com autores como Viezzer (1994), Codetec, (1979) e Abiko (2003), para que 

determinada tecnologia seja considerada alternativa ou apropriada, deve atender 

simultaneamente a um conjunto de critérios: 

1. Privilegiar a integração com o ecossistema onde é aplicada, exercendo reduzido 

impacto ambiental e favorecendo a relação harmoniosa entre homem e ambiente; 

2. Empreender baixo uso de capital, tornando-se acessível às camadas da população com 

menor renda e restrito acesso a crédito; 

3. Favorecer a utilização dos recursos mais abundantes localmente, incluindo a absorção 

da mão-de-obra, com vistas à autonomia local; 

4. A tecnologia necessita ser de fácil compreensão e adaptação às necessidades sociais, a 

fim de facilitar sua absorção; 

 Tradicional Moderno Alternativa 

Materiais 

•  Simples; 

• Matérias primas locais; 

• Retirados ou produzidos no 

local; 

• Utilização de poucos  

componentes. 

• Sofisticados; 

• Matérias primas de  

diversos locais; 

• Produzidos fora do local de 

uso; 

• Freqüentemente há pré-
fabricação de componentes.  

• Simples ou sofisticados; 

• Matérias primas locais; 

• Produzido de forma 

racionalizada no canteiro; 

• Pré-fabricados que não 

necessitam de equipamento 
pesado. 

Produção 

• Escala muito pequena;  

• Entendida, controlada e 

mantida pelo usuário; 

• Decisões individuais.  

• Grande escala; 

• Entendida e controlada por 

especialistas; 

• Decisões centralizadas.  

• Escala pequena; 

• Entendida, controlada e 

mantida pelo usuário; 

• Decisões individuais ou 

coletivas. 

Mão-de-obra 
• Intensiva ; 

• Usuário ou pequenos 

construtores. 

• Parcialmente substituída por 

equipamentos; 

• Empregada e terceirizada. 

• Intensiva; 

• Usuário ou pequenos 

construtores. 

Energia 
• Pouca;  

• Não comercializada e local. 

• Muita;  

• Comercializada.  

• Pouca; 

• Comercializada e local.  

Equipamentos • Ferramentas simples. • Equipamentos especializados. • Ferramentas simples.  

Capital • Pouco ou nenhum.  • Intensivo.  • Pouco.  

Organização 
• Simples.  • Complexa, só parcialmente no 

local da produção. 

• Complexa, na maioria no 

local da produção.  

Transportes • Homem e animais. • Máquinas especializadas.  • Máquinas leves.  

Forma de 

conhecimento 

• Saberes Populares. • Conhecimento Científico. • Saberes Populares + 

Conhecimento Científico. 

Princípios 

Teóricos 

• Experimentação empírica.  • Racionalidade Instrumental. • Racionalidade Ambiental. 
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5. Não exigir elevados e específicos níveis de especialização, possibilitando o 

treinamento e a capacitação da mão-de-obra pouco qualificada e reduzindo as barreiras 

culturais a sua utilização; 

6. Ser de domínio público. 

Ainda que lhe sejam atribuídos diferentes nomes, nos trabalhos que tratam de 

tecnologia alternativa encontram-se, segundo Castor (1983), três princípios norteadores:  

Primeiro, a preocupação com o significado sócio-político das tecnologias, 

identificando a relação entre a tecnologia e a estrutura social, econômica e política 

apresentada ou que se deseja construir (DICKSON, 1975; WINNER, 1979; CASTOR, 1983). 

Segundo, a atenção ao porte (tamanho) da tecnologia, nível de modernidade e 

sofisticação, ao que está fortemente atrelado o trabalho de Schumacher (1973; 1975). Baseado 

na revolução silenciosa de Gandhi, o autor estabeleceu para a tecnologia intermediaria os 

atributos de pequeno, barato, simples e pacífico. De acordo com essas idéias, haveria a 

maximização dos efeitos positivos caso essas tecnologias estivessem enquadradas em 

características de pequena escala, com reduzido custo, fácil compreensão e baseadas em 

idéias de não-violência (SCHUMACHER, 1973; 1975; CASTOR, 1983; ABIKO, 2003). 

E finalmente, a preocupação com o impacto ambiental causado pelas tecnologias, 

presente em todos os trabalhos. A não agressividade ambiental é elemento fundamental para a 

escolha da alternativa tecnológica aos objetivos e critérios estabelecidos pelas leis de 

mercado, de acordo com a economia neoclássica (LOVINS, 1976; CASTOR, 1983; CALLAN 

e THOMAS, 2009). 

Segundo Castor (1983, p. 42-43), diante destas reflexões, pode-se destacar sete 

critérios de análise das tecnologias alternativas, a saber: a) eficiência econômica, que reflete 

sua capacidade de competir sob as leis de mercado e permitir de modo eficiente a produção de 

alimentos e matéria-prima necessários; b) impacto da tecnologia sobre as escalas de 

funcionamento ou produção do sistema social, o que não implica em admitir irrestritamente a 

superioridade da pequena escala, mas em primar pela adequada correspondência entre a 

tecnologia escolhida e a escala de produção na qual será aplicada; c) grau de simplicidade, 

garantindo a acessibilidade sem que sejam necessários conhecimentos e habilidades 

específicas; d) demanda de capital e trabalho requeridos, apontando para restrição do uso de 

recursos localmente escassos; e) nível de agressividade ambiental; f) demanda de recursos 

finitos, demonstrando sua capacidade de preservar, para futuras gerações, ativos não 
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renováveis; e g) grau de autoctonia e auto-sustentação permitido pela tecnologia, 

demandando, principalmente, recursos disponíveis no local de sua aplicação. 

Compreendemos que essas características deveriam estar per si implícitas no conceito 

de tecnologia. Contudo, dados os objetivos pelos quais foi apropriada pelo capitalismo, a 

expressão e conceito “TECNOLOGIA ALTERNATIVA” torna-se justificada. Representa uma 

opção aos critérios e objetivos de dominação e artificialização da natureza estimulados pela 

Racionalidade Instrumental. Consiste em uma crítica aos danos sociais e ecológicos que a 

visão mecanicista da realidade estabeleceu. 

1.1.3.2 A Origem dessa discussão 

O conceito de tecnologia alternativa, sugerindo que a seleção da tecnologia adequada à 

produção deveria estar fundamentada em valores de eficácia social e ambiental, surgiu como 

uma crítica à visão de eficiência baseada em critérios econômicos que se baseavam na 

capacidade da racionalidade humana desenvolver soluções para o aumento da produtividade e 

lidar com as externalidades do processo. 

Segundo princípios da economia neoclássica, as escolhas das tecnologias a serem 

utilizadas são definidas pelas leis de livre mercado. As empresas decidem, a fim de melhor 

resistirem à concorrência, que tecnologia atende, de forma mais “eficiente”, às suas 

necessidades produtivas. O mercado, por sua vez, escolhe os produtos segundo o preço que 

está disposto a pagar pelos mesmos, diante da informação de que dispõem para a tomada de 

decisão. 

Os efeitos sociais e ambientais dessas escolhas, sejam positivos ou negativos, são vistos 

como externalidade, uma falha de mercado por sub ou superestimar os benefícios da transação 

entre produtor e consumidor, gerando uma ineficiência alocativa de recursos. Esses efeitos, 

segundo Callan e Thomas (2009) seriam resolvidos também pela atuação livre do mercado, 

através da oscilação da disposição a pagar dos consumidores por produtos que utilizem 

tecnologias menos agressivas, indicando o valor conferido à qualidade ambiental. 

Contudo, tais soluções de mercado subentendem que a informação de que dispõe o 

consumidor é perfeita, garantindo-lhe todas as ferramentas necessárias a sua melhor escolha, 

o que não acontece fora dos modelos econômicos, tornando a atuação pública no controle dos 

danos ambientais necessária, o que, por sua vez, é contrário as leis de livre mercado. 

De acordo com Castor (1983), essa concepção conferiu à opção tecnológica uma suposta 

inocência ideológica, admitindo-se a autônoma escolha por parte dos atores envolvidos. Tal 
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compreensão mostra-se incoerente se considerarmos que a tecnologia, não só é responsável 

por modificar sistemas de produção, como também cria valores capazes de alterar estruturas 

sociais bem como cada tecnologia atende não só a necessidades, mas a interesses de certos 

indivíduos ou grupos.  

Na década de 1970, Schumacher (1973), o pioneiro na crítica ao modelo neoclássico e a 

proposição de uma análise alternativa da tecnologia, por meio do trabalho Small is beautiful, 

lança as idéias do envolvimento da sociedade na escolha adequada das tecnologias. Já nesse 

momento o autor enfatizava a necessidade de se estabelecer critérios de eficiência social e 

ambiental como parâmetro central de análise, em substituição à ênfase economicista. 

A aplicação desse conceito, todavia, foi inicialmente proposta como solução paliativa. 

De acordo com Guanziroli et al. (2001), as tecnologias alternativas foram assim denominadas 

porque surgiram como alternativa para a capitalização dos agricultores familiares a fim de, 

posteriormente, inseri-los na trindade da Revolução Verde (variedades selecionadas, 

agroquímicos e irrigação). Para os autores, ainda que esses elementos possuíssem neutralidade 

do ponto de vista técnico, não seria economicamente eqüitativos, considerando-se as 

diferenças de capital entre estes agricultores (camponeses) e os grandes proprietários 

agrícolas. 

Segundo Guanziroli et al. (2001, p. 23), 

As alternativas pesquisadas representavam, em grande medida uma inversão da 

lógica do pacote tecnológico da revolução verde: em vez de adaptar, por intermédio 

de investimentos elevados (agroquímicos e irrigação), os ecossistemas agrícolas às 
variedades de alta capacidade produtiva (HYV – High Yield Varieties), passou-se a 

pesquisar alternativas de adaptação das variedades às restrições de cada ecossistema 

agrícola (...) [considerando como apropriados] determinados tipos de máquinas e 

equipamentos, de menor porte, projetados para operar com eficiência em áreas mais 

exíguas.... 

Contudo, anunciados os problemas ambientais gerados pela manipulação e extrema 

artificialização do meio natural, dentre os quais Almeida (2001, p. 15) destaca “a degradação 

de solos agrícolas; comprometimento da qualidade e quantidade de recursos hídricos; 

devastação das florestas e campos nativos; empobrecimento da diversidade genética dos 

cultivares, (...) e contaminação de alimentos consumidos pela população”, as tecnologias 

alternativas começaram a figurar como solução plausível para todos os agricultores, familiares 

ou patronais.  

Porém esta anunciada viabilidade não está intimamente ligada à forma, mas ao conceito 

de tecnologias alternativas, comportando uma noção ambientalmente racional de eficiência. 

Essa adequação, para Guanziroli et al. (2001), não pode desprezar o contexto cultural, social e 

econômico em que a tecnologia é aplicada, pois assim surgiriam dificuldades, por exemplo, 
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de sua adequação “ótima” às condições de produção, tais como inacessibilidade aos recursos 

necessários à aquisição das tecnologias por parte da população, resistência cultural às 

transformações tecnológicas e degradação ambiental. 

Nesse sentido, a seleção de tecnologias apropriadas a cada contexto produtivo deve 

levar em consideração os condicionantes para a produção. Como exemplo, Guanziroli et al. 

(2001) citam as diferenças das características de cada tecnologia aplicada nos centros 

mundiais do desenvolvimento: no caso dos EUA, devido ao elevado custo oportunidade do 

trabalho, as tecnologias concentravam-se em poupar a utilização desse fator. Já na Europa, a 

restrita disponibilidade de terras para o desenvolvimento da agricultura concentrou o uso de 

tecnologia para o aumento da produtividade. 

Essa concepção corrobora com a idéia de que a tecnologia desenvolvida, bem como o 

conhecimento que possibilita sua construção, estão imersos em um contexto sócio-cultural 

definido, do qual depende sua aplicação eficiente. Altvater (1995, p.26) chama atenção para 

isso ao considerar a estrutura técnica e as construções tecnológicas um produto social e 

cultural, o que faz das C,T&I‟s uma expressão do contexto social, qualificações e 

competências culturais, hábitos e saberes sociais, fundamentais na sua construção e aplicação, 

as quais tipificam determinados espaços e são elaboradas em contextos (tempos) variáveis. 

1.2 AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

Desde o final do século XVIII, Malthus, mediante análise da progressão da reprodução 

dos recursos, comparada à potencialidade da reprodução humana, colocou a fome como uma 

fatalidade irremediável. Todavia, tais projeções catastróficas são desmistificadas por Castro 

(2003) como resultado de uma análise carente de base científica, utilizando-se de três 

argumentos: 

Primeiro, a distorcida relação de causa e efeito. O crescimento populacional não é uma 

variável independente, mas sim está atrelado a fatores naturais e culturais (CASTRO, 2003, 

p.47- 48), específicos de cada grupo humano e espacialmente diversos, portanto, incapazes de 

possibilitar tal generalização 

Segundo, a inconsistência na apresentação dos fatores em questão. As sociedades, no 

período de análise do autor, meados do século XX, que apresentavam as melhores condições 

alimentares eram as de maior densidade populacional, caso da Europa da década de 1960. 

Regiões de densidades populacionais inferiores, na América Latina, África e Ásia, foram 

definidas como espaços de fome endêmica; 
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E, finalmente, segundo Castro (2003), diante da capacidade técnica e do investimento 

racional de ciência e tecnologia na produção de alimentos, seria possível vencer a fome no 

Planeta por gerações, mesmo diante do aumento populacional. Para tanto, todavia, seria 

necessária a utilização de mecanismos de complementação da produção alimentar em países 

periféricos onde, ainda hoje, existem as piores condições nutricionais e que, segundo o autor, 

encontram-se à margem da dinâmica de evolução tecnológica. Para Castro (2003), quatro 

caminhos aparecem então como plausíveis: 

1. Maior e melhor utilização da terra através de técnicas capazes de transformar solos de 

rendimento baixo ou nulo em solos cultiváveis de alto rendimento agrícola. 

2. Aplicação dos conhecimentos de genética e de seleção das plantas, aumentando seu 

rendimento alimentar ou mesmo alterando sua composição química e, portanto, o 

valor nutritivo de certos produtos. 

3. Aplicação de métodos físico-químicos, microbiológicos e bioquímicos capazes de 

transformarem em alimentos produtos não alimentares, tais como: petróleo, certos 

produtos florestais, resíduos da indústria açucareira. 

4. Obtenção de alimentos em grande escala através da exploração racional da riqueza dos 

mares. (CASTRO, 2003, p. 60). 

A relevância da tese defendida pelo autor encontra-se na compreensão da capacidade 

humana de, por intermédio do uso da ciência e da tecnologia, construir soluções para a fome 

no planeta. 

Tecnicamente, não há qualquer dificuldade de alcançar essa vitória. O homem 

dispõe hoje [década de 1960] de conhecimentos tecnológicos que, racionalmente 

aplicados, permitirão a humanidade dispor de alimentos nas quantidades suficientes 

e nas diferentes qualidades indispensáveis ao equilíbrio alimentar da população 

mundial ainda por longos anos, mesmo que esta população aumente duas, quatro ou 

mesmo dez vezes o seu efetivo atual (CASTRO, 2003, p. 59). 

Tais concepções estão enfaticamente voltadas à racionalidade científica, cartesiana, 

que caracterizou a chamada Trindade da Revolução Verde (variáveis selecionadas ou 

geneticamente modificadas, agroquímicos e irrigação) que, embora tenha contribuído para o 

aumento da produtividade agrícola a curto prazo. Todavia, as idéias dessa revolução são 

responsáveis por graves danos ecológicos devido à extrema artificialização da produção 

agropecuária não respeitando o ciclo de restabelecimento dos recursos naturais, tão pouco 

possibilitando a redução dos desequilíbrios alimentares globais.  

Entretanto, a tese de Castro (2003) coloca em pauta a possibilidade da mente humana 

vencer a fome no Planeta, o que não se alcançou até os dias atuais. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas (ONU), uma das metas para o novo milênio é o combate à 
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fome no mundo (ONU, 2005) que, segundo a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), aflige uma em cada seis pessoas, ultrapassando a marca de 

um bilhão de pessoas em 2009 (FAO, 2009). 

Para Santos (1999) o erro Malthusiano no século XVIII pode ser atribuído a fatores 

que acompanharam o crescimento populacional: a) a migração expressiva da população 

européia; b) a explosão demográfica foi acompanhada pela explosão tecnológica 

proporcionando a revolução agrícola, ampliando a produtividade da terra, e a revolução 

industrial, expandindo a produtividade do trabalho. 

Todavia, o contínuo crescimento populacional encontra-se concentrado, 

primordialmente, na periferia do mundo. Nesses espaços os fatores levantados por Santos 

(1999) são impedidos pelas barreiras fronteiriças à migração transnacional e pela situação 

marginal na produção tecnológica mundial, dificultando a ampliação da produtividade da terra 

e do trabalho, torna-os ainda mais frágeis diante da insegurança alimentar que os atinge.  

Isso fica evidente na Figura 1, disponibilizada pela FAO (2010), onde se encontra a 

classificação dos países em desenvolvimento, de acordo com a presença de fome, evidenciada 

pelo percentual da população que se encontra em situação de desnutrição.  

Figura 1: “FAO Hungre Map, 2010
10
” - Prevalência de Desnutrição nos Países em 

Desenvolvimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAO/ONU (2010a). 

 

 

 

                                                
10 Nota: O mapa mostra a prevalência de desnutrição no total da população dos países em desenvolvimento a 

partir de 2005-7 - o período mais recente para concluir quais há dados disponíveis. Desnutrição ingestão 

calórica é abaixo existe quando o requisito mínimo de energia dietética (MOF). O MOF é a quantidade de 

energia necessária para a atividade de luz e um mínimo peso aceitável para atingir a altura, e que varia 

consoante o país e de ano para ano, dependendo da estrutura de sexo e idade da população. 
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Entre os países onde a condição é mais grave, 35% ou mais da população sofrem de 

desnutrição, encontram-se a Etiópia, República do Congo, Zâmbia, Angola e Chade. Na 

América do Sul, a Bolívia possui a pior colocação no quadro da fome, com mais de 25% de 

sua população sofrendo de desnutrição. Para os demais países a desnutrição aflige entre 5% e 

14% de seus habitantes, caso do Brasil, ou menos de 5% da população, onde figuram 

Argentina, Chile e Uruguai. 

As dificuldade em suprir as necessidades nutricionais globais, nas projeções de Castro 

(2003), ainda não se encontrariam na disponibilidade de recursos naturais, nem em sua 

proporção em relação ao contingente populacional que passou de, aproximadamente, 3,5 

bilhões, no momento em que o autor escreveu seu parecer, para quase 7 bilhões atualmente, 

ou na capacidade técnica de produção de alimentos, devido aos grandes avanços 

biotecnológicos que a humanidade vivencia. Trata-se, entretanto, de uma condição global de 

dissimetrias, que incluem a distribuição dos meios de produção, dentre os quais se encontram, 

anunciadas as transformações da pós-modernidade, a competência científico-tecnológica 

necessária à ampliação da produtividade da terra.  

De acordo com a Rede de Ações no Controle de Pesticidas e suas Alternativas na 

América Latina (PAN, 2009), o domínio da produção e, mais enfaticamente, da 

comercialização de alimentos por um restrito grupo de grandes corporações transnacionais, a 

expansão da agricultura industrial e as políticas de comércio internacional tornam inacessíveis 

os recursos alimentares que faltam às populações famintas do mundo. 

Como conseqüência desse controle, prejudica-se a segurança alimentar da população 

humana, cuja independência passa por adquirir capacidade de produzir os alimentos de que 

necessita. Logo, coloca-se como obrigação fundamental o incentivo a sistemas agrícolas 

diversos e a cooperação visando o desenvolvimento sustentável, a redução da fome e a 

elevação do padrão de vida das comunidades rurais. 

Deste modo, torna-se imperativa a reestruturação da produção agrícola uma vez que, 

conforme destaca o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(Pnuma), Achim Stainer, em relatório divulgado por Gualberto (2008), 

Agricultura não é apenas colocar coisas no chão e depois colhê-las. Trata-se da 

combinação entre variáveis sociais e ambientais que determinarão em grande 

medida o futuro da capacidade de prover oito ou nove bilhões de pessoas de forma 

sustentável (STAINER apud GUALBERTO, 2008) 

Para isso, os investimentos no uso do conhecimento científico-tecnológico e na agricultura 

familiar são determinantes. 
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No Brasil, de acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, utilizada como 

parâmetro na realização dos Censos Agropecuários realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a partir de 2006, agricultor familiar é assim definido: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

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

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal 

por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 2º São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o 

caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo 

sustentável daqueles ambientes; 

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o 

caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha 

(dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a 

exploração se efetivar em tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 

II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio 

rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, 

II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente”. 

(BRASIL, Lei N° 11.326, 2006) 

o conceito de agricultura familiar é considerado recente no vocabulário científico que 

até então se referia à “'pequena produção', 'pequena agricultura', 'agricultura de baixa renda' 

ou até 'de subsistência” (CEPAL, 2003, p. 243). Contudo, é utilizado, desde a década de 1990, 

para definir a produção agrícola desenvolvida em “unidades onde a gestão, o trabalho e a 

propriedade dos principais meios de produção (mas não necessariamente da terra) pertencem 

ao produtor direto” (CEPAL, 2003, p. 244). 

Entretanto, a suposta correlação entre agricultura familiar e “pequena produção”, 

“agricultura de subsistência” e de “baixa renda”, não comporta toda a realidade por ela 

abrangida. Na realidade, indica um pressuposto de fragilidade e um julgamento histórico, 

difundido e respaldado em teorias economicistas e sociológicas. Para essas concepções a 

evolução e o crescimento da agricultura fatalmente eliminariam os empreendimentos 

familiares, diante do desenvolvimento dos processos competitivos no mercado de produtos 
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agrícolas, o que embasou o papel conferido à agricultura na estratégia brasileira de 

desenvolvimento. 

1.2.1 A Agricultura na Estratégia Brasileira de Desenvolvimento 

De acordo com SANTOS (1986), até meados do século XX, a abundância de terras e 

de mão-de-obra serviu, na concepção dos economistas neoclássicos, como justificativa para a 

não mecanização da agricultura brasileira. Mas, nas décadas de 1960 e 1970, esse processo se 

acelerou, o que Teixeira (2005) explica como a busca nacional pela adequação ao capitalismo 

industrial, visando o padrão internacional de desenvolvimento. 

Tornar-se desenvolvido, no conceito utilizado consistia em “crescimento econômico, 

urbanização e acesso ao consumo de serviços e mercadorias” (BRITTO-PEREIRA, 2005, p. 

265). Isso implicaria em consolidar e modernizar a indústria nacional, tornando-a competitiva 

no mercado global, para o que seriam necessários investimentos e mão-de-obra. 

Nesse contexto, segundo Guanziroli et al. (2001), a agricultura assumiu papel 

secundário de fornecedora de matéria prima e capital para a industria nacional. Passou então a 

dominar a política brasileira uma teoria urbana para o desenvolvimento rural que, de acordo 

com os autores, implicou na modernização da agricultura. Para tanto, se optou pelo 

fortalecimento das elites rurais e urbanas por intermédio de financiamentos e incentivos que 

possibilitaram a utilização da mecanização poupadora de mão-de-obra no campo ao mesmo 

tempo em que fomentaram a crescente indústria de insumos agrícolas. 

De acordo com Silva (1999) e Almeida (2001), duas estratégias caracterizam a 

proposta do Estado brasileiro pelo desenvolvimento do campo: 

 A “modernização conservadora” - Modernização do latifúndio e a criação de grandes e 

médias empresas de insumos agrícolas, como alternativa à reforma agrária, deixando à 

margem desse projeto os agricultores familiares. 

 Articulação da produção agropecuária com os complexos industriais de produção de 

insumos agrícolas e de transformação internacionais, ao mesmo tempo em que se 

favoreceu a implementação desses complexos nacionalmente. 

Essa estratégia, porém, foi responsável por acentuados danos ecológicos e sociais. Os 

primeiros são atribuídos à intensa manipulação dos ambientes produtivos que embasou a 

modernização agrícola. Apropriando-se do uso intensivo de ciência e tecnologias, com a 

utilização de pacotes tecnológicos importados e considerados de aplicação universal, ignorou 

as especificidades ambientais, sociais e culturais dos locais de sua aplicação. 
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Além disso, o pacote tecnológico adotado, guiado por princípios da Revolução Verde, 

seguiu a lógica economicista, “fundada no imediatismo e na maximização dos resultados 

físicos e econômicos a curto prazo em detrimento da reprodução dos equilíbrios naturais” 

(ALMEIDA, 2001, p. 15), o que se deve, em grande parte, à subordinação à racionalidade 

externa de desenvolvimento e eficiência, responsável também pelos danos sociais suscitados 

diante da estratégia abraçada pelo Brasil.  

Guanziroli et al. (2001) afirmam que, a fim de reduzir a dependência de mão-de-obra 

assalariada, os agricultores patronais substituíram os trabalhadores residentes por temporários, 

o que ampliou os gastos com supervisão e controle, fazendo com que a mecanização 

poupadora de trabalho se tornasse a alternativa economicamente mais viável para a redução 

dos custos da produção, de acordo com os princípios da economia neoclássica (CASTOR, 

1983; GUANZIROLI et a.l, 2001; CALLAN; THOMAS, 2009). 

Já para os economistas marxistas, afirmam ainda os autores, essa estratégia mostra-se 

alocativamente eficaz
 11

 diante da necessidade de se gerar um exército de reserva que atenda 

às demandas crescentes da indústria por mão-de-obra, justificando a escolha de tecnologias 

poupadoras de força de trabalho em um país onde esse é um recurso abundante. 

Como o maquinário utilizado mostrava-se inacessível aos pequenos proprietários, 

diante dos grandes investimentos de capital que se faziam necessários, essa lógica das teorias 

econômicas respaldou a suposta superior eficiência da grande produção, a fim de fornecer os 

recursos e o excedente de mão-de-obra necessários à ampliação da indústria nacional.  

Assim, a mecanização ocupou o espaço do trabalhador rural em grande parte da 

produção agrícola brasileira. Em regiões onde o custo oportunidade
12

 do trabalho é 

demasiadamente pequeno e as características do meio, principalmente no que se refere à 

declividade do terreno
13

, dificultam o uso intensivo de máquinas, elas passaram a ser 

                                                
11 De acordo com CALLAN e TOMAS (2009), a eficiência alocativa requer que os recursos sejam alocados à 

medida que os benefícios adicionais à sociedade se igualem aos custos adicionais incorridos, ou seja, consiste 

na alocação dos recursos da melhor forma possível visando maximizar o resultado esperado e evitando 

gargalos ou desperdícios. 

12 O Custo de oportunidade, de acordo com Pereira et. al. (1990), corresponde a uma tomada de decisão efetiva 

que configura no abandono de alternativas, tomadas como de menor viabilidade econômica. O custo 
oportunidade do trabalho será mais elevado quanto maiores forem as possibilidades de escolha por parte do 

vendedor de mão-de-obra. 

13 De acordo com Galvíncio et. al. (2006), terrenos Classe E, onde as encostas são fortemente inclinadas, com 

faixa de declividade média entre 20 a 25%, há uma grande dificuldade para utilização de maquinário na 

produção agrícola. ”Somente as máquinas agrícolas especiais ou mais leves podem ser usadas e, assim 

mesmo com grandes limitações”. Em terrenos Classe F, onde a faixa de declividade média é superior a 25%, 

praticamente nenhum tipo de máquina agrícola pode trafegar. 
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utilizadas como instrumento de controle das reivindicações da força de trabalho, mantendo 

baixos os salários.  

Esta conjuntura ocasionou a intensificação da migração dos trabalhadores do campo 

para a cidade, seja fugindo das baixas remunerações, seja expulsos pela redução de postos de 

trabalho, o que ampliou o contingente de pobres e desempregados em uma estrutura urbana 

incapaz de comportá-los.  

De acordo com Guanziroli et al. (2001), isso seria indicio de uma interpretação 

errônea da tática utilizada pelo mundo desenvolvido, desprezando-se as diferenças sociais, 

históricas e culturais que permeiam o caso brasileiro. Nos EUA, Europa e Japão, onde o 

capitalismo se associa aos melhores indicadores de desenvolvimento humano, a 

industrialização ocorreu paralelamente a investimentos na agricultura familiar, como forma de 

reduzir o impacto social da construção da ordem urbano-industrial. 

O Brasil, entretanto, na tentativa de desenvolver-se, investiu em tornar-se urbano e 

industrializado como caminho para solucionar a posição de atraso configurada pelos 

antecedentes colonial, agrário e escravista. Contudo, por enxergar na agricultura uma reduzida 

capacidade de promover o crescimento econômico, desprezou-se a capacidade do modelo 

familiar produzir, de forma economicamente viável, os alimentos e matérias-primas de que a 

nova ordem necessitaria. 

A mecanização do campo e o favorecimento das elites rurais, na historicamente 

concentrada estrutura fundiária brasileira, além de comprometerem o equilíbrio social na 

transição da economia de base rural para uma economia urbana e industrial, proporcionou um 

progressivo aumento na pobreza rural e urbana, estimulando a concentração de renda, 

causando um grande desastre social com repercussões ecológicas significativas. Esses efeitos 

são agravados pela grande disponibilidade de terras ociosas, associada a uma subutilização 

massiva de mão-de-obra e a amplos impactos ambientais gerados pela racionalização 

produtiva baseada no ordenamento artificial da natureza. 

A produção agrícola, abalizada na corrosão social ocasionada pela super-exploração 

do trabalho, concentração de recursos e significativos custos ambientais, emblematicamente 

representados pelo elevado uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas, pela aceleração dos 

processos de erosão e desertificação, a subutilização dos recursos naturais devido ao grande 

percentual de terras improdutivas usadas como reserva de valor, configuram o impasse, 

sintetizado por Acselrad (2004, p.7): 
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Se o mundo e seus recursos são finitos, quais são os fins para os quais nós deles nos 

apropriamos? Para produzir tanques ou arados? Para fabricar armas mortíferas ou 

para produzir alimentos para os que têm fome? Ou, poderíamos dizer no caso 

brasileiro, para exportar pasta de celulose e grãos para equilibrar as contas externas e 

cumprir os compromissos com os credores internacionais do país ou para viabilizar a 

agricultura familiar de alimentos? Nessa ótica, Não está em causa apenas a escassez 

futura de meios que se anuncia, mas a natureza dos fins que norteiam a própria vida 

social. 

1.2.2 Agricultura, Tecnologia e Meio Ambiente: (des)vantagens da agricultura familiar 

Salientados os erros estratégicos que marcaram a proposta para o campo no projeto 

nacional de desenvolvimento, asseveraram-se algumas das vantagens sociais e políticas da 

agricultura familiar na construção de uma realidade mais democrática e equitativa, deixadas 

de lado sob o argumento da superior eficiência econômica da grande produção. 

Essa subestimação da agricultura familiar é criticada por diversos autores, utilizando 

como argumentos: a capacidade adaptativa da agricultura familiar em diferentes contextos 

espaciais (sócio-culturais, e econômicos); os custos energéticos e ambientais do latifúndio, 

comparados a estruturas menos agressivas de produção; a equivocada oposição entre setores 

tradicionais e capacidade de absorção de inovação tecnológica; a distorcida relação entre 

escala de produção e eficiência alocativa; e a irracionalidade dos custos sociais, ambientais e 

econômicos da mecanização intensiva em um país onde a mão-de-obra é um recurso 

superabundante. 

Para Wanderley (1998), representante brasileira em pesquisa conjunta com professores 

da França, Canadá, Tunísia e Polônia, mediante a comparação da agricultura familiar nesses 

países, caracterizados por apresentarem modernas sociedades onde os sistemas capitalista e/ou 

socialista (no momento da pesquisa) encontram-se em estágio avançado ou em processo de 

desenvolvimento, concluiu que o modo de produção familiar não representa uma forma 

residual de uma estrutura fadada ao desaparecimento por ter caído na obsolescência.  

Ao contrario, a agricultura familiar ocupa um espaço próprio na economia dessas 

sociedades, cujas diferenças sociais, históricas, culturais, políticas, ou seja, espaciais 

constituem multiformes e diversas realidades da produção familiar. Tais observações 

configuram a grande capacidade de adaptação, característica exaltada por Carneiro e Maluf 

(2003) ao definirem a multifuncionalidade da produção familiar, fator que lhe possibilita ser 

viável em diferentes estruturas sócio-culturais e políticas e em diversas condições ambientais 

e produtivas. 

Castor (1983) destaca a falsa noção de eficiência que embasa o favorecimento à 

produção intensiva. O autor define eficiência, de acordo com o conceito do American 
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Heritage Dictionary of the English Linguage, como ser “capaz de exibir uma alta relação 

entre produto e insumo” (CASTOR, 1983, p. 41), apresentando como referência para essa 

análise a comparação entre a agricultura americana e indiana: 

Qual das duas agriculturas é mais eficiente, a da Índia ou a dos Estados Unidos? A 

resposta convencional seria quase obvia: a americana, pois são obtidas nos Estados 

Unidos safras três vezes maiores na mesma unidade de área. O agricultor americano 

produz muito mais, em média, que seu colega indiano. Se se tomar a demanda 

energética global, porém, verificar-se-á que, nos Estados Unidos, são utilizados dez 

vezes mais insumos energéticos por unidade de área do que na Índia. Portanto, sob o 

aspecto energético, (que é crucial), a agricultura americana é menos eficiente que a 
da Índia. (CASTOR, 1983, p. 41) 

Levando-se em conta as necessidades produtivas a médio e longo prazo, considerando-

se o gasto energético, ou mesmo a degradação de recursos naturais, a maximização da 

produção com base na intensa artificialização do latifúndio, na extrema exploração da 

natureza e no uso intensivo de recursos escassos, mostra-se menos eficiente que a produção 

aliada à dinâmica reprodutiva da natureza, poupando-se os recursos menos abundantes e 

evitando-se a degradação ambiental, ainda mais no caso brasileiro, dada a existência de 

grandes extensões de terras ociosas. 

Guanziroli et al. (2001) evidenciam a equivocada noção de escala que configura-se por 

identificar, na grande produção, maior capacidade de geração de ativos econômicos pela 

concentração de meios de produção. Essa idéia associa os mecanismos de produção na 

agricultura à estrutura industrial, quando os processos produtivos apresentam diferenças 

importantes. Enquanto a indústria exige uma acentuada divisão de trabalho devido à 

simultaneidade das etapas de produção, a agricultura, pelo próprio ciclo biológico das 

espécies cultivadas, possibilita a utilização da mesma mão-de-obra em etapas diferentes do 

processo (aragem, semeadura, colheita). Dessa forma, o ganho de produtividade é a “soma 

dos ganhos de produtividade parciais da terra e do trabalho” (GUANZIROLI et al., 2001, p. 

25), ambos abundantes no caso do Brasil. 

A adoção indiscriminada da grande escala: agrava a concentração dos meios de 

produção no campo, impedindo a democratização produtiva, alcançada pela ampliação do 

número de trabalhadores rurais que dispõem desses meios. Tal condição dificulta a conquista 

da segurança alimentar, através da produção para auto-consumo e da ampliação da 

disponibilidade de alimentos para a comercialização; aumenta substancialmente o custo 

energético e de outros ativos, por unidade de área; acelera a degradação de unidades de 

manejo intensivo, causando danos significativos à recursos hídricos e pedológicos e à 
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diversidade biológica; e desperdiça o potencial produtivo de espaços negligenciados pelo 

latifúndio. 

Outro fator questionado é a incompatibilidade de setores tradicionais, como a 

produção agrícola familiar, e os avanços tecnológicos. Segundo Diniz (2002), não se pode 

negar que, atualmente, o mundo está voltado para a economia do aprendizado, elaborando ou 

absorvendo C,T&I destinadas aos processos produtivos, considerando os limitados recursos 

disponíveis e a sustentabilidade.  

Contudo, contrariamente à visão geral, economia do aprendizado não significa 

economia baseada em alta tecnologia. “Aprendizado refere-se à construção de novas 

competências e estabelecimento de novas especializações (...) insere-se em todas as partes da 

economia, incluindo os setores tradicionais e de tecnologia simples” (DINIZ, 2002, p. 9. Grifo 

nosso). 

A suposta antagonia entre agricultura familiar (tradicional) e o progresso tecnológico, 

na realidade, está impregnada de julgamentos históricos que identificam como atraso a 

produção para consumo próprio e subsistência, fortemente associada às formas familiares de 

produção. Na verdade, além dessas finalidades produtivas não comportarem todo universo da 

AF, estas são as formas menos suscetíveis às crises do mercado financeiro mundial, por 

estarem fundamentadas, principalmente, na disponibilidade local de insumos e suprirem parte 

significativa das necessidades familiares, o que não reduz a capacidade de tais agricultores 

interagirem sadiamente na dinâmica econômica, ou assimilarem inovações tecnológicas. 

As vantagens sociais da produção familiar não excluem as vantagens econômicas 

identificadas, sem as quais a demanda por matéria prima das indústrias dos países 

desenvolvidos tornaria inviável os investimentos e as políticas de apoio a este segmento. Bem 

como a tradicionalidade da estrutura familiar de produção não inviabiliza a sua inserção na 

dinâmica tecnológica e inovativa uma vez que, conforme Lundvall (1996) defende, há um 

destaque para a capacidade de aprender em setores tradicionais da economia, o que é 

fundamental para a sua dinamização. 

De acordo com a Cepal, diferentes teorias econômicas e sociológicas confirmam que a 

força da produção agropecuária nacional está nos empreendimentos familiares que “são 

unidades produtivas capazes de incorporar mudanças tecnológicas importantes, de participar 

de mercados dinâmicos e de operar de forma responsável com o crédito (CEPAL, 2003, p. 

243). 

Isso coloca sob a responsabilidade das políticas governamentais não “proteger” um 

segmento de “pequenos produtores”, mas permitir que mais agricultores tenham acesso às 
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condições necessárias à participação em mercados dinâmicos e promissores, posto que a 

agricultura familiar responde, de acordo com a CEPAL (2003), por um terço da produção 

agropecuária brasileira
14

. 

O desenvolvimento da agricultura familiar, portanto, dependeria da formulação de 

políticas voltadas para apoiar, consolidar e expandir a produção familiar, baseadas na 

disseminação do acesso à terra e ao crédito. Necessita, igualmente, da realização de pesquisas 

que viabilizem o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, intensivas no uso dos recursos 

mais abundantes, como o trabalho e restritivas no uso de recursos escassos, bem como na 

disponibilização consistente de assistência técnica, a fim de aumentar sua eficiência 

econômica e reduzir os impactos ambientais na produção agrícola. 

  

                                                
14  A área total ocupada pela agricultura familiar com produção animal, fruticultura, culturas permanentes e 

temporárias corresponde a 30,5% da área agrícola total. Com relação à produção animal, os agricultores 

familiares produzem 58,5% dos suínos, 52,1% da pecuária de leite, 39,9% das aves e ovos e 23,6% da 

pecuária de corte. Nas culturas permanentes, a produção familiar é responsável por 57,6% da banana, 47% da 

uva, 27% da laranja e 25,5% do café produzido no país. Nas culturas temporárias estes produtores são 

responsáveis por 97,2% do VBP total da produção de fumo, 83,9% da de mandioca, 72,4% da cebola, 67,2% 

do feijão, 48,6% do milho, 33,2% do algodão, 31,6% da soja, 30,9% do arroz e 9,6% da cana (FAO/INCRA 

apud CEPAL, 2003, p. 265). 
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CAPITULO II 

SITUANDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A 

TECNOLOGIA ALTERNATIVA NO PANORAMA 

BRASILEIRO: UM RELATO DAS FRAGILIDADES 

DO NORDESTE 

 

„Só há um tipo verdadeiro de desenvolvimento: o 

desenvolvimento do homem” (Josué de Castro). 
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2.1 EVIDÊNCIAS DA IMPORTÂNCIA DO SETOR AGROPECUÁRIO NACIONAL E 

DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA BRASILEIRA 

Conforme foi apresentado no capítulo anterior, a construção do modelo urbano-

industrial, a partir da década de 1970, legou à agricultura um papel secundário dentro dos 

objetivos econômicos do país, em relação à indústria e ao terciário. No entanto, ampliou o 

poder de uma elite rural que, a custos sociais e ecológicos elevados e, sob a perspectiva de 

uma suposta eficiência, fortaleceu a concentração dos recursos no campo, acentuando a 

presença do latifúndio monocultor com vistas à exportação que, historicamente, caracterizou a 

economia rural brasileira. 

Todavia, esse panorama político, econômico e histórico não anulou a importância 

mundialmente conferida à agricultura do Brasil devido a sua participação nos efetivos 

agrícolas produzidos no Planeta. Segundo os dados disponibilizados pela FAO, em 2009 o 

quinto maior produtor global de cereais, superado apenas pela China, EUA, Índia e Rússia, 

sendo, segundo as estimativas, o maior produtor agrícola potencial da próxima década (FAO, 

2010). 

Além de sua grande representatividade no cultivo de artigos agropecuários, o Brasil 

destaca-se, internacionalmente, no comércio desses produtos. De acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), em 2006, enquanto o Brasil ocupava a 27° colocação no ranking 

total de países exportadores, sustentava-se como o quinto maior exportador de alvitres 

agropastoris. Isso significa, de acordo com Girardi (2009), que o superávit da balança 

comercial nacional deve-se, em grande parte, à relação importação/exportação de produtos 

primários, visto que, como importador o Brasil encontrava-se em 36° lugar. 

A participação do Brasil na produção e oferta de produtos como carne, açúcar, café, 

laranja, soja e milho, torna o país um dos principais celeiros alimentares globais, o que não 

impede, todavia, que milhões de brasileiros miseráveis padeçam de fome calórica ou 

nutricional e das doenças a ela associada. De acordo com o IBGE (2006a), no ano de 2004: 

[Em] 34,8% [dos municípios recenseados] (nos quais viviam 72 milhões de pessoas) 

foi detectada situação de insegurança alimentar (leve, moderada ou grave). A 

insegurança alimentar moderada ou grave, que significa limitação de acesso 

quantitativo aos alimentos, com ou sem o convívio com situação de fome, ocorreu 

em 18,8 % dos domicílios, nos quais viviam 39,5 milhões de pessoas. 

Ainda segundo o IBGE (2006b), é no espaço rural que se concentram os maiores 

percentuais de insegurança alimentar em relação ao total da população, por situação do 

domicílio (Tabela 1): 
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Tabela 1: Domicílios Particulares e seus Moradores, por Situação do Domicílio, Segundo 

a Situação de Segurança Alimentar no Brasil, 2004 

SITUAÇÃO DE 

SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

DOMICÍLIOS 

PARTICULARES 

MORADORES EM 

DOMICÍLIOS 

PARTICULARES (1) 

Total 

Situação do 

domicílio 
Total 

Situação do domicílio 

Urbana Rural Urbana Rural 

Valores Absolutos 

Total (2) 51.802.121 43.820.614 7.981.507 181.428.807 150.529.088 30.899.719 

Com segurança alimentar 33.754.206 29.242.599 4.511.607 109.190.429 93.721.824 15.468.605 

Com insegurança alimentar 18.024.439 14.556.572 3.467.867 72.163.886 56.736.950 15.426.936 

Leve 8.308.975 6.923.966 1.385.009 32.645.194 26.697.916 5.947.278 

Moderada 6.364.308 5.003.621 1.360.687 25.596.991 19.561.233 6.035.758 

Grave 3.351.156 2.628.985 722.171 13.921.701 10.477.801 3.443.900 

Participação em Relação ao Total de Domicílios e Moradores por Situação do Domicílio (%) 

Total (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Com segurança alimentar 65,2 66,7 56,5 60,2 62,3 50,1 

Com insegurança alimentar 34,8 33,2 43,4 39,8 37,7 49,9 

Leve 16,0 15,8 17,4 18,0 17,7 19,2 

Moderada 12,3 11,4 17,0 14,1 13,0 19,5 

Grave 6,5 6,0 9,0 7,7 7,0 11,1 

Participação em Relação ao Total de Domicílios e Moradores por Situação de Segurança 

Alimentar (%) 

Total (2) 100 84,6 15,4 100 83,0 17,0 

Com segurança alimentar 100 86,6 13,4 100 85,8 14,2 

Com insegurança alimentar 100 80,8 19,2 100 78,6 21,4 

Leve 100 83,3 16,7 100 81,8 18,2 

Moderada 100 78,6 21,4 100 76,4 23,6 

Grave 100 78,5 21,5 100 75,3 24,7 

Fonte: IBGE, 2006b. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, 2004. 

(1) Exclusive os moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente de 

empregado doméstico. 

(2) Inclusive os domicílios sem declaração de segurança alimentar. 
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De acordo com a Tabela 1, em 2004, 49,9% dos moradores e 43,4% dos domicílios 

rurais conviviam com a insegurança alimentar. Nos domicílios urbanos esses percentuais 

caem para 33, 2% dos domicílios e 37,7% da população. Contudo, tendo em vista que, desde 

1970, a maioria da população brasileira mora em cidades, 80,8% dos domicílios e 78,6% do 

total da população em situação de insegurança alimentar é urbana.  

A partir dessas constatações, dois pontos se evidenciam: 

a) A venda de alimentos dá-se de acordo com as relações de oferta e procura, facilmente 

manipuladas pelos grandes produtores que podem reduzir o plantio de determinados 

viveres a fim de elevar seu preço comercial e/ou escolher mercados mais vantajosos para 

inserir seus produtos, limitando acesso aos mesmos ao poder aquisitivo e não à demanda 

nutricional; 

b) A disposição dos meios de produção, restritos e heterogeneamente distribuídos entre a 

população rural, impede a conquista da autonomia camponesa em termos de garantia de 

sua base alimentar e dificulta seu acesso ao mercado, enquanto fornecedor de alimentos, o 

que compromete a ampliação da oferta e, por sua vez, eleva os preços, dificultando 

também o acesso da população urbana a alimentos em quantidade e qualidade 

satisfatórias. 

Saliente-se que, o Governo federal, nos últimos oito anos, avançou em políticas de 

combate à pobreza, à deficiência alimentar e de incentivo ao desenvolvimento agrário, com 

significativas repercussões no campo, a exemplo do Programa Bolsa Família – PBF, do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan, do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf e do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar – PAA. 

Todavia, embora a observação desse quadro indique uma melhora, ainda há muito que 

se avançar, como demonstra o trabalho de Maia (2010), que apresenta a comparação das 

condições de vida e renda da população pobre urbana e rural, nos anos de 2003 e 2009 

(Gráfico 1), que mostra a distribuição percentual dos entrevistados de acordo com a 

suficiência da quantidade de alimentos consumidos por suas famílias. 

De acordo com o Gráfico 1, embora os percentuais da população para os quais a 

quantidade de alimento consumido pela família é suficiente tenha aumentado tanto nos 

domicílios urbanos (de 51,1% para 62,3%) quanto nos rurais (de 38,1% para 49,9%), ainda é 

representativa a participação no total da população de habitantes para os quais a alimentação 

pode, com maior ou menor freqüência, ser insuficiente, os quais, em 2009, abrangiam 37,7% 

dos domicílios urbanos e 50,1% dos domicílios rurais. 
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Gráfico 1: Percentual de Resposta para a Questão: “das afirmativas a seguir, qual 

aquela que melhor descreve a quantidade de alimento consumido por sua 

família”, Brasil, 2003 e 2009 

Fonte: MAIA, 2010. 

Outro importante ponto a ser ressaltado dentro da participação brasileira na pauta de 

exportações mundial, conforme Girardi (2009), é sua ênfase ao agronegócio. No Atlas da 

Questão Agrária Brasileira o autor expõe alguns dados sobre as principais culturas que 

compõem o agronegócio brasileiro (Tabela 2), evidenciando sua importância na pauta de 

exportações nacional: 

Do valor total das exportações agropecuárias brasileiras, cerca de 80% são relativos 
a apenas nove produtos/complexos, os quais são responsáveis por 73,4% de toda 

área plantada e por 84,7% do superávit da balança comercial dos produtos 

agropecuários. O saldo positivo da balança comercial agropecuária em 2006 estava 

dividido da seguinte maneira: soja 21,7%, carnes 20%, sulcroalcooleiro 18,2%, café 

7,9%, couro 7,6%, fumo 4%, sucos de frutas (principalmente laranja) 3,7%, 

produtos florestais 1,5% e algodão 0,7% (GIRARDI, 2009); 

Esses produtos, somados ao milho, compõem a base do agronegócio no Brasil. 

Entretanto, o destaque conferido à grande produção com vistas ao mercado externo foi 

agravado pela confusão entre a produção desse segmento e o total produzido pelo setor 

agropecuário, o que contribuiu para a desarticulação da defesa de outros sistemas 

agropastoris, fortalecendo o discurso de encantamento pelo agronegócio, alienando-se os 

custos socioambientais gerados no processo. 
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Tabela 2: Situação do Agronegócio Brasileiro em 2006 

Fonte: GIRARDI, Atlas da Questão Agrária Brasileira, 2009. 

** Em 2006, a área de pastagem era de 172.333.073 hectares. 

TIPO DE PRODUÇÃO 
ÁREA 

PLANTADA 
(HÁ) 

% DA ÁREA 
TOTAL DE 

LAVOURAS 

QUANTIDADE 
EXPORTADA (EM 

NATURA E/OU 
PROCESSADA) 

(TON.) 

VALOR DAS 
EXPORTAÇÕES 

(MIL US$) 

% NO VALOR 
DAS 

EXPORTAÇÕES 
TOTAIS* 

% NO VALOR DAS 
EXPORTAÇÕES 

AGROPECUÁRIAS* 

% NO VALOR 
DAS 

EXPORTAÇÕES 
DO 

AGRONEGÓCIO* 

RANKING DO 
BRASIL NAS 

EXPORTAÇÕES 
MUNDIAIS EM 

2004 
(VALOR) 

Lavoura Temporária  55.858.771 89,6 ... ... ... ... ... ... 

Lavoura Permanente 6.493.925 10,4 ... ... ... ... ... ... 

TOTAL Lavouras 62.352.696 100 ... ... ... ... ... ... 

Soja 22.082.666 35,4 39.709.701 9.308.112 6,8 18,8 23,3 2° 

Carne ... ... 4.916.388 8.346.452 6,1 16,9 20,9 1° 

Bovina ... ... 1.502.200 3.858.929 2,8 7.8 9,7 ... 

Frango ... ... 2.712.959 3.203.414 2,3 6,5 8,0 ... 

Suína ... ... 484.217 990.118 0,7 2,0 2,5 ... 

Demais carnes ... ... 217.012 293.991 0,2 0,6 0,7 ... 

Cana-de-açúcar 6.179.262 9,9 ... 7.771.690 5,7 15,7 19,5 ... 

Açúcar ... ... 18.870.134 6.166.960 4,5 12,5 15,4 1° 

Álcool ... ... 2.733.244 1.604.730 1,2 3,2 4,0 ... 

Madeira, celulose e 
papel ... ... 14.304.092 7.162.589 5,2 14,5 17,9 ... 

madeira e suas 
obras ... ... 6.071.550 3.159.304 2,3 6,4 7,9 ... 

Celulose ... ... 6.245.734 2.484.043 1,8 5,0 6,2 ... 

Papel ... ... 1.986.808 1.519.242 1,1 3,1 3,8 ... 

Café 2.331.560 3,7 1.543.368 3.311.339 2,4 6,7 8,3 1° 

Fumo e tabaco 497.899 0,8 577.483 1.730.290 1,3 3,5 4,3 5° 

Laranja 813.354 1,3 1.772.042 1.468.748 1,1 3,0 3,7 1° 

Milho  12.997.372 20,8 3.937.999 481.882 0,4 1,0 1,2 4° 

Algodão 911.710 1,5 304.504 338.224 0,2 0,7 0,8 5° 

Total do 
Agronegócio 45.813.823 73,5   39.919.326 29,O 80,8 100 ... 

*Exportações totais brasileiras (mil US$)  137.471.000 

*Exportações agropecuárias brasileiras (mil US$) 49.423.585 
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Tais princípios ideológicos favoreceram a marginalização de uma camada socialmente 

frágil, mas abundante, os agricultores familiares que, sob a justificativa de sua suposta 

ineficiência, seu provável desaparecimento e da necessidade de mão-de-obra para a indústria, 

foram mantidos com reduzido acesso à terra e a outros meios de produção, ao crédito e ao 

mercado. 

Essas restrições, todavia, não impediram que a agricultura familiar (AF) se tornasse 

um importante elo entre produção e emprego de mão-de-obra no Brasil, conforme evidencia a 

comparação entre os agricultores inseridos nas condições previstas pela Lei 11.326 e os 

demais produtores agrícolas, com base em dados do Censo Agropecuário do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006c). 

De acordo com o IBGE, em 2006, 38% do valor bruto da produção agrícola veio da 

agricultura familiar, ainda que esta ocupasse apenas 24,3% da área total dos estabelecimentos 

rurais e representasse 84,4% do número destes, com área média de 18,37 hectares cada. Em 

contraposição, a agricultura não familiar, que ocupa 75,7% da área total e corresponde a 

apenas 15,6% dos estabelecimentos, os quais possuem extensão média de 309,18 ha, produziu 

o equivalente a 62% do valor bruto da produção agrícola. Isso evidencia que a concentração 

dos meios de produção configurada pela grande propriedade, não pode ser, sem exagero, 

indício de superior eficiência produtiva já que, enquanto os agricultores familiares produziam 

R$ 677,00 /ha/ano, a produção não familiar alcançou apenas R$358,00/ha/ano. 

Esses valores tornam-se ainda mais importantes se considerar que são os produtores 

familiares os responsáveis por 87% da produção de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 

38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja, além de 58% do leite, 50% das aves, 

59% dos suínos e 30% do efetivo bovino (IBGE, 2006c), apontados como os principais 

responsáveis pelo fornecimento dos alimentos consumidos pelos brasileiros, além de serem 

destacados como um “segmento [que] passou a integrar as mais destacadas cadeias produtivas 

agropecuárias e a contribuir para o dinamismo do agronegócio nacional entre o final do século 

20 e esta década” (BUAINAIN; DI, 2009, p. 3). 

Outro fator de destaque para os níveis de produção e produtividade alcançados pela 

agricultura familiar é que estes se encontram fortemente atrelados ao emprego intensivo de 

mão-de-obra. Segundo o IBGE (2006d), 74,4% da força de trabalho empregada na 

agropecuária encontram-se na agricultura familiar, com uma relação de 15,3 pessoas/100 ha, 

enquanto os produtores não abrangidos pela lei 11.326 representam, apenas, 25,6% dos 

trabalhadores no setor (1,7 pessoa/100 ha), evidenciando a maior capacidade da AF 
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maximizar o uso de força de trabalho, que é um recurso abundante no país, em contraposição 

á produção baseada no uso intensivo de maquinário poupador de mão-de-obra. 

Em comparação com o retrato da agricultura familiar brasileira apresentado no Censo 

Agropecuário de 1996, a participação da produção familiar no valor bruto de produção (VBP) 

ampliou-se de 38%, em 1996, para 40%, em 2006, no que se destaca, segundo o IBGE, o 

crescimento da atividade nas regiões Norte e Nordeste em, respectivamente, 11% e 9%.  

O variação do VBP da agriculta familiar, nesse período, foi acompanhado do 

crescimento percentual do numero (de 85% para 88%) e da área (de 31% para 32%) dos 

estabelecimentos rurais, bem como do percentual de pessoas ocupadas (77% para 79%), 

reforçando a representatividade dessa camada de produtores agrícolas cuja importância social 

e econômica ampliou-se. 

Contudo, mesmo havendo uma destacada ampliação do papel desses agricultores no 

setor agropecuário brasileiro, existe uma grande heterogeneidade no segmento, conforme 

mostra a Tabela 3, da distribuição do número e área dos estabelecimentos, do valor bruto da 

produção agrícola e dos valores de financiamento total obtidos por tipos de AF‟s. Tais tipos 

foram definidos pelo Convênio FAO-INCRA, segundo grupos de renda, em “A,B,C e D que 

são, respectivamente, agricultores familiares capitalizados, em processo de capitalização, em 

níveis de reprodução mínima e abaixo da linha de pobreza
15

” (BIANCHINI, 2007, p. 01). 

De acordo com a Tabela 3, o Grupo A, de maior renda, representa 406.291 

estabelecimentos (8,4% do total), os quais detêm uma área média de 59,4 ha. O Grupo B 

representa 993.751 estabelecimentos equivalentes a 20,4% do total com área média de 34 ha e 

o Grupo C corresponde a 823.547 estabelecimentos (16,9% do número total), com uma 

extensão média de 22,1 ha. É no grupo D, cuja renda média é a mais baixa, que se encontra a 

maior parte dos estabelecimentos familiares (1.915.780), os quais correspondem a  39,4% do 

número total, com área média de, apenas 16,5 ha. 

Quanto à renda total por unidade de área, os grupos A, B e C obtêm uma renda total 

por hectare de R$ 259,00, R$ 103,00 e R$ 60,00, respectivamente, valores estes que são 

superiores aos R$ 40,00/ha produzidos pelos agricultores patronais. O grupo familiar D 

apresenta renda total de R$ 6,00 por unidade de área.  

                                                
15 O principal critério para encaixe em determinado grupo foi a relação entre Renda Total e o Salário com Base 

no Valor do Custo de Oportunidade, sendo o valor do custo de oportunidade o valor da diária média estadual 
na agricultura acrescida de 20% e multiplicando-se pelo número de dias úteis. O grupo A com renda superior 

a 3 SR (Salários) , o grupo B com renda entre 1 e 3 SR, o grupo C com renda entre 0,5 e 1 SR e o grupo D 

com renda inferior a 1 SR. A Renda Total é a soma do Valor Bruto da Produção mais a Receita Agropecuária 

Indireta acrescido do Valor da Produção Industrial (BIANCHINI, 2007, p.01). 
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Tabela 3: Tipos de Agricultores Familiares, segundo Número e Área dos 

Estabelecimentos, Valor Bruto da Produção e Financiamento Total (FT), 

Brasil, 1997 

TIPOS DE 

AGRICULTORES 

FAMILIARES 

ESTAB. 

TOTAL 

% 

ESTAB. 

S/ 

TOTAL 

ÁREA 

TOTAL (ha) 

% 

ÁREA 

S/ 

TOTAL 

VBP
1
 

(Mil R$) 

% VBP 

S/ 

TOTAL 

FT
2
 

(Mil 

R$) 

% FT 

S/ 

TOTAL 

A 406.291 8,4 24.141.455 6,8 9.156.373 19,2 433.295 11,7 

B 993.751 20,4 33.809.622 9,6 5.311.377 11,1 228.965 6,2 

C 823.547 16,9 18.218.318 5,2 1.707.136 3,6 68.911 1,9 

D 1.915.780 39,4 31.599.055 8,9 1.942.838 4,1 206.656 5,6 

Total  4.139.369 85,1 107.768.450 30,5 18.117.725 37,9 937.828 25,3 

Fonte: IBGE, 1997. CEPAL, 2003, p. 304. BIANCHINI,  2007, p.01.  

(1) Valor Bruto de Produção. 

(2) Financiamento Total. 

De acordo com CEPAL (2003), nessa distribuição dos estabelecimentos dos 

agricultores familiares, mais de 2,7 milhões de estabelecimentos (66% dos estabelecimentos 

familiares) enquadram-se entre os mais pobres (Tipos C e D), produzindo apenas 7,7% do 

VBP agropecuário (Tabela 3). Esse percentual de estabelecimentos engloba uma expressiva 

parcela do segmento de agricultores familiares que se encontram em situação marginal na 

estrutura social e na dinâmica econômica nacionais. 

Essa situação, todavia, não se apresenta homogeneamente no território brasileiro. 

Diante das diversas identidades regionais, com suas especificidades históricas, sociais, 

econômicas e ecológicas, configurou-se uma disparidade na distribuição espacial das 

transformações desencadeadas pelo “projeto de modernização” nacional, o que está refletido, 

atualmente, nas diferenças macrorregionais quanto à posse da terra, ao emprego de trabalho, 

capital e tecnologia e à respectiva produtividade alcançada, tornando certos espaços e 

determinados grupos, caso dos agricultores familiares, principalmente dos tipos C e D, 

socialmente mais frágeis no tocante aos efeitos da dinâmica capitalista. 

Neste capítulo, na busca por compreender nosso objeto de estudo, buscar-se-á situar a 

Agricultura Familiar no panorama das Disparidades Regionais no Brasil, segundo as 

categorias Trabalho, Capital e Tecnologia, em um retrato que evidencia as fragilidades 

nordestinas nesse cenário, como uma justificativa para o direcionamento dos esforços desta 

pesquisa para compreensão da agricultura familiar na região e, em especial, no ambiente 

semi-árido.  

Em seguida, o item 2.2 tratará da presença das tecnologias alternativas dentro da 

política governamental, através do Plano Plurianual do Ministério de Ciência e Tecnologia 
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(PPA–MCT) para os anos de 2008 a 2011. Por fim, serão apresentadas algumas instituições 

brasileiras que atuam como produtoras e difusoras de tecnologias alternativas para o 

desenvolvimento socioambiental das propriedades e populações marginalizadas do ambiente 

rural. 

2.2 A AGRICULTURA FAMILIAR NO PANORAMA BRASILEIRO DE DISPARIDADES 

REGIONAIS: TERRA, TRABALHO, CAPITAL E TECNOLOGIA  

A trajetória econômica brasileira é marcada por uma expressiva desigualdade social e 

espacial na distribuição dos meios de produção responsável pelas dissimetrias quanto à 

participação na riqueza nacional e por uma intensa preocupação com o mercado externo, 

herança do imperialismo português que gerou um grande comprometimento com as demandas 

internacionais e com os padrões econômicos exteriores. 

Em decorrência disso, as decisões para o campo na estratégia de instauração de uma 

sociedade urbana e industrializada no Brasil, serviram, antes, à consolidação da estrutura rural 

do país, caracterizada pela fragilização social, redução da capacidade de ampliação da 

produção e pela degradação ambiental, decorrentes da concentração dos meios de produção, 

dentre os quais a terra destaca-se como um dos principais fatores de crise. 

2.2.1: Terra: um paradoxo de abundancia e escassez 

O grave problema da questão agrária brasileira não é desconhecido e suas 

conseqüências são alvo de estudos que fazem referência à formação territorial brasileira, em 

obras de autores como Prado Jr. (1979), Silva (1993), Andrade (1998), Freyre (2004) e 

Furtado (2005), desenhando um panorama que mostra os reflexos da origem colonial 

brasileira que, somada ao latifúndio, à monocultura com vistas ao mercado externo e à 

utilização de mão-de-obra escrava, constituiu o Brasil como em um país agro-exportador, 

deixando marcas profundas na distribuição da posse da terra. 

De acordo com Fernandes e Negreiros (2004), o quadro configurado pela origem da 

propriedade rural brasileira agravou-se diante da promungação da Lei de Terras, datada de 

1850 que, associada à Constituição de 1891, colocou as terras devolutas, que antes eram 

distribuídas por doação, herança das capitanias e sesmarias do Brasil colônia, sob o domínio 

do Estado, restringindo o acesso a esse recurso que, a partir de então, se daria apenas por meio 

da compra. 

A Lei Áurea, por sua vez, criou um exército de mão-de-obra livre, historicamente 

voltado para atividades no setor primário, desprovido de terra para trabalhar e de educação 
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para adaptar-se à condição de liberdade e às leis do mercado que se estabeleciam ante o 

sistema capitalista que se consolidava. Isso acarretou o fortalecimento da crise que a 

distribuição de terras representa no Brasil, tal como explica Prado Jr.(1979) ao reconhecer que 

o cerne da questão agrária brasileira não se encontra na escassez de recursos, mas em um 

sistema econômico construído para manter recursos abundantes sob domínio restrito de certos 

grupos. 

É isso que consiste essencialmente a nossa questão agrária. E ela se resume nisto: 

que a grande maioria da população rural brasileira, a sua quase totalidade, com 

exclusa (sic) e unicamente de uma pequena minoria de grandes proprietários e 

fazendeiros, embora ligada a terra e nela exercer sua atividade, tirando daí seu 
sustento, se encontra privada de livre disposição da mesma terra em quantidade que 

baste para lhe assegurar um nível adequado de subsistência (PRADO JR, 1979, p. 

32) 

De acordo com os dados de estrutura fundiária no Brasil (Tabela 4), disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, relativos ao ano de 

2003, somados, os imóveis com extensão de 500 ha a mais de 2000 ha correspondiam a 3,5% 

do número e abrangiam 56,1% da área total dos imóveis rurais.  

As propriedades com mais de 2000 ha representavam, no ano considerado, menos de 

1% dos imóveis rurais e concentravam 31,6% da área total, perfazendo uma extensão média 

de 4.110,8 hectares. Enquanto isso, 31,6% do total dos imóveis compreendiam apenas 1,8% 

da área total e possuíam extensão média de ínfimos 5,7 ha.  

Tabela 4: Estrutura Fundiária Brasileira por Extrato de Área Total, 2003 

ESTRATOS DE ÁREA 

TOTAL (HA) 
IMÓVEIS 

% DOS 

IMÓVEIS 

ÁREA 

TOTAL (ha) 

% DE 

ÁREA 

ÁREA 

MÉDIA (ha) 

Até 10  1.338.711 31,6% 7.616.113 1,8% 5,7 

De mais 10 a menos de 25 1.102.999 26,0% 18.985.869 4,5% 17,2 

De 25 a menos de 50 684.237 16,1% 24.141.638 5,7% 35,3 

De 50 a menos de 100 485.482 11,5% 33.630.240 8,0% 69,3 

De 100 a menos de 500  482.677 11,4% 100.216.200 23,8% 207,6 

De 500 a menos de 1000  75.158 1,8% 52.191.003 12,4% 694,4 

De 1000 a 2000  36.859 0,9% 50.932.790 12,1% 1.381,8 

Mais de 2000  32.264 0,8% 132.631.509 31,6% 4.110,8 

Total 4.238.421 100% 420.345.382 100,00% 99,2 

Fonte: INCRA. Situação do Agronegócio, 2003. 

Segundo os dados do INCRA, 57,6% do total de imóveis possuíam, em 2003, menos 

de 25 ha (Tabela 4), o que está muito abaixo de uma medida adequada ás necessidades 

produtivas, mesmo em pequena propriedade, uma vez que, é “na classe [de estabelecimentos 
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com extensão] de menos de 100 hectares [...] que se concentra a maior parte da pobreza rural” 

(ALVES; LOPES; CONTINI apud ALVES, 2001, p. 15). 

Isso nos leva a identificar que, em um contexto de pobreza e exclusão, onde o nível 

educacional da população e o padrão técnico da produção representam uma estrutura arcaica e 

pouco eficiente, a dimensão da propriedade é fator relevante. Conforme Alves (2001, p.14-

15), 

Na agricultura que usa, como insumos, terra e mão-de-obra, a variação da área 

explica a variação da renda bruta, num ambiente em que, no âmbito da família, não 

há escassez de braços para o trabalho. Quando a família reduz o número de filhos e 

passa a ter acesso ao mercado de trabalho urbano, a área começa a perder a 
capacidade de explicar as variações da renda bruta. E quando a agricultura se 

moderniza e a terra passa a ter pequena participação no custo de produção, então a 

área que o estabelecimento domina é uma medida pobre do bem-estar da família 

rural. Vivemos uma fase de transição: muitos agricultores já escaparam da 

agricultura tradicional. Mas, a grande maioria, especialmente no Nordeste, não se 

livrou dos grilhões do atraso.  

Tais níveis de concentração fundiária e as graves conseqüências para os pequenos 

proprietários tornam-se ainda mais alarmantes quando se leva em conta o percentual nacional 

de grandes propriedades improdutivas (Tabela 5), comprometendo a capacidade de se ampliar 

o cultivo de alimentos e restringindo à elite rural o acesso à terra, em parte utilizada como 

reserva de valor e/ou instrumento de especulação imobiliária.  

Tabela 5: Distribuição das Grandes Propriedades e das Propriedades Improdutivas por 

Região, Brasil, 2003 

REGIÃO 

GRANDES PROPRIEDADES 
GRANDES PROPRIEDADES 

IMPRODUTIVAS 

PROPRIEDADES 

IMPRODUTIVAS 

POR REGIÃO 

(%) Número Área Número Área 

Absoluto %  Hectares %  Absoluto %  Hectares % Número Área 

Centro-Oeste  36.819 32,5 91.461.952 42,2 17.689 30,3 49.661.413 37,1 48,0 54,3 

Norte  15.731 13,9 55.420.983 25,5 12.613 21,6 45.523.438 34,0 80,2 82,1 

Nordeste  16.721 14,7 31.442.011 14,5 12.205 20,9 24.749.872 18,5 73,0 78,7 

Sudeste  26.490 23,3 21.754.531 11,4 10.409 17,9 10.049.587 7,5 39,3 46,2 

Sul  17.716 15,6 13.861.336 6,4 5.413 9,3 3.788.530 2,9 30,6 27,3 

Brasil  113.477 100 213.920.813 100 58.329 100 133.772.840 100 51,4 62,5 

Fonte: INCRA/SNCR.  Apuração Especial 11/2003. 

O percentual das grandes propriedades e suas respectivas áreas, segundo dados do 

INCRA (Tabela 5), revela que no Brasil, no ano de 2003, 51, 4% das grandes propriedades 
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são improdutivas, correspondendo a 62,5% da área dos latifúndios do país. No tocante a área 

improdutiva, por região, sobressaem a macrorregião Centro-oeste com 37,1%, seguida pela 

região Norte com 34,0% e pelo Nordeste com 18,5% dos imóveis rurais ociosos do Brasil. 

Porém, pela análise do quadro regional de improdutividade dos latifúndios, tem-se que 

80,2% das grandes propriedades da Região Norte e 73,0% das do Nordeste são improdutivas, 

o que mostra uma concentração de terras ainda mais alarmante nessas regiões que no Centro-

Sul do país onde, embora a posse de terras seja também concentrada e a improdutividade seja 

marcante, o percentual das propriedades improdutivas encontra-se abaixo dos 50% do total de 

propriedades em cada macrorregião. 

Esse quadro de concentração fundiária e improdutividade que marca o rural no Brasil 

causa danos ainda maiores aos AF‟s, limitando a produção familiar a espaços mínimos e 

desigualmente distribuídos dentro desse grupo social. De acordo com dados do Censo 

Agropecuário de 2006, a menor participação dos estabelecimentos familiares no total de 

estabelecimentos rurais encontra-se na Região Centro-oeste, onde os mesmos perfazem 

68,52% do número e ocupam 9,07% da área total dos estabelecimentos (Tabela 6). 

Tabela 6: Distribuição dos Estabelecimentos Rurais Familiares e Não Familiares por 

Região, Brasil, 2006 

REGIÃO 
TOTAL DE ESTABELECIMENTOS 

PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO 

AO TOTAL REGIONAL (%) 

Total Familiar Não familiar Total Familiar Não familiar 

N° de Estabelecimentos 

Centro-Oeste 317.478 217.531 99.947 100 68,52 31,48 

Norte  475.775 413.101 62.674 100 86,83 13,17 

Nordeste 2.454.006 2.187.295 266.711 100 89,13 10,87 

Sudeste 922.047 699.978 222.069 100 75,92 24,08 

Sul 1.006.181 849.997 156.184 100 84,48 15,52 

Brasil  5.175.489 4.367.902 807.587 100 84,4 15,6 

Área dos Estabelecimentos 

Centro-Oeste 103.797.329 9.414.915 94.382.414 100 9,07 90,93 

Norte  54.787.298 16.647.328 35.982.703 100 30,39 65,68 

Nordeste 75.594.443 28.332.600 47.261.841 100 37,48 62,52 

Sudeste 54.233.064 12.789.019 41.444.044 100 23,58 76,42 

Sul 41.526.157 13.066.592 28.459.566 100 31,47 68,53 

Brasil  329.941.393 80.250.453 249.690.940 100 24,32 75,68 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 
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No Centro Oeste, a extensão média dos estabelecimentos familiares é de 43,3 ha, 

enquanto as propriedades não familiares dispõem de uma área média de 944 ha, as quais, 

embora indiquem uma disparidade evidente, correspondem às extensões médias mais elevadas 

dos estabelecimentos familiares e não familiares dentre todas as macrorregiões brasileiras, 

conforme exposto no Gráfico 2. 

Gráfico 2: Área Média em Hectares dos Estabelecimentos Rurais Familiares e Não 

Familiares por Região, Brasil, 2006 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.  

No panorama regional, a posição mais crítica quanto à extensão dos estabelecimentos 

ocupadas pela produção familiar é observada na Região Nordeste onde estes correspondem a 

89,13% do total regional, compreendem a apenas 37,48% da área das unidades agrícolas 

nordestinas e apresentam a menor área média (12,95 ha) dentre as regiões brasileiras. A 

situação revela-se mais grave quando se leva em conta que, de acordo com o Censo 

Agropecuário 2006, a Região Nordeste possui 50% dos estabelecimentos familiares nacionais, 

os quais correspondem a, apenas, 35% da área ocupada pelo total brasileiro dessas unidades 

produtivas (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Distribuição Regional do Numero e da Área dos Estabelecimentos da 

Agricultura Familiar no Brasil, 2006 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 

A constituição acima apresentada vem confirmar o cenário descrito pela Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2006), com base em estudo do INCRA, o qual 

verificou que, no ano de 2003, enquanto apenas 2,6% dos imóveis podem ser classificados 

como grandes propriedades, 63,8% dos imóveis rurais cadastrados no Brasil são minifúndios 

e 26,6%, pequenas propriedades, somando 90,4% dos imóveis rurais com dimensão de até 

quatro módulos.  

Contudo, o caráter dissimétrico da agropecuária no Brasil não se restringe à posse da 

terra. Antes, se estende a outras características dentre as quais destacamos o emprego de força 

de trabalho, capital e tecnologia que, social e espacialmente, apresentam-se distribuídos de 

forma heterogênea, o que se reflete na desigual produtividade do setor agrícola. 

2.2.2 Mão-de-obra, Capital e Tecnologia 

A idéia de racionalidade produtiva consiste na maximização da utilização de recursos 

abundantes e na redução do uso dos recursos escassos ou dificilmente disponíveis, em busca 

da auto-suficiência e de menores custos da produção. Todavia, a agropecuária brasileira 

evoluiu para um quadro de ampla utilização de maquinário, poupador de mão-de-obra, 
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promovendo a redução dos empregos rurais na agricultura patronal, em um modelo que 

subutiliza um dos recursos mais significativos em grande parte dos países em 

desenvolvimento, a força de trabalho. 

Essa escolha tem sua explicação na histórica hiper-valorização dos padrões externos 

de vida e produção, herança da origem colonial brasileira, o que gerou: primeiro, o estimulo à 

importação de um modelo pré-aprovado de tecnologia, negligenciando-se as especificidades 

locais e ignorando-se a trajetória dos países que o adotaram, assim como as estratégias desses 

países para uma transição do rural-agrário para o urbano-industrial socialmente menos 

desequilibrada; segundo, a idéia de que um setor agropecuário pautado na ampla utilização de 

mão-de-obra seria indício de subdesenvolvimento, tomando como referência a suposta 

superioridade das atividades intelectuais em relação às atividades que exigem maior força 

física, idéia esta que o filósofo grego, Aristóteles (2008), já defendia. 

As conseqüências dessa estratégia são, hoje, evidentes. Com base nos valores da 

população absoluta e da população ocupada na agropecuária, de 1970 a 2006 (Tabela 7.1), 

observa-se que, enquanto a população residente brasileira duplicou, com maiores 

crescimentos acumulados nas regiões Norte (264,19%), Centro-oeste (191,55%) e Sudeste 

(99,65%), a mão-de-obra empregada nas atividades agropecuárias reduziu-se 

progressivamente, a partir de 1980 (Tabela 7.2).  

 

Tabela 7.1: População Residente Absoluta e População Ocupada na Agropecuária, Brasil 

e Grandes Regiões, 1970-2006 

REGIÃO 

POPULAÇÃO RESIDENTE ABSOLUTA 
POPULAÇÃO OCUPADA NA 

AGROPECUÁRIA 

1970 1980 1995/1996 2006* 1970 1980 1995/1996 2006 

Centro-oeste 4.551.391 6.806.720 10.500.579 13.269.564 775.272 1.108.118 1.018.201 1.009.886 

Norte 4.124.818 6.619.755 11.288.259 15.022.071 1.086.722 2.018.423 1.877.797 1.655.645 

Nordeste 28.111.551 34.815.439 44.766.851 51.609.036 7.568.830 9.333.166 8.210.809 7.698.631 

Sul 16.496.322 19.031.990 23.513.736 27.308.919 4.191.785 4.391.811 3.383.311 3.282.960 

Sudeste 39.850.764 51.737.148 67.000.738 79.561.023 3.945.271 4.312.211 3.440.735 2.920.420 

Brasil  93.134.846 119.011.052 157.070.163 186.770.613 17.567.880 21.163.729 17.930.853 16.567.544 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010. Baseado em IBGE, Censos Demográficos de 
1970, 1980. Contagem populacional 1995/1996. Censos Agropecuários de 1970, 1980, 1995 e 2006. 

* Estimativa populacional para o ano de 2006. 
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Tabela 7.2: Crescimento Acumulado e Crescimento Médio Anual da População 

Residente Absoluta e da População Ocupada na Agropecuária, Brasil e 

Grandes Regiões, 1970-2006 

REGIÃO 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 

RESIDENTE ABSOLUTA (%) 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 

OCUPADA NA AGROPECUÁRIA (%) 

1970/ 

1980 

1980/ 

1995-96 

1995-96/ 

2006 

1970/ 

2006 

1970/ 

1980 

1980/ 

1995-96 

1995-96/ 

2006 

1970/ 

2006 

Crescimento Acumulado no Período 

Centro-oeste 49,55 54,27 26,37 191,55 42,93 -8,11 -0,82 30,26 

Norte 60,49 70,52 33,08 264,19 85,73 -6,97 -11,83 52,35 

Nordeste 23,85 28,58 15,28 83,59 23,31 -12,03 -6,24 1,71 

Sul 15,37 23,55 16,14 65,55 4,77 -22,96 -2,97 -30,33 

Sudeste 29,83 29,50 18,75 99,65 9,30 -20,21 -15,12 -16,79 

Brasil  27,78 31,98 18,91 100,54 20,47 -15,28 -7,60 -5,69 

Médio Anual do Período 

Centro-oeste 4,11 2,75 2,37 3,02 3,64 -0,84 -0,08 0,74 

Norte 4,84 3,39 2,90 3,66 6,39 -0,72 -1,25 1,18 

Nordeste 2,16 1,58 1,43 1,70 2,12 -1,27 -0,64 0,05 

Sul 1,44 1,33 1,51 1,41 0,47 -2,58 -0,30 -0,68 

Sudeste 2,64 1,63 1,73 1,94 0,89 -2,23 -1,63 -0,83 

Brasil  2,48 1,75 1,75 1,95 1,88 -1,64 -0,79 -0,16 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010. Baseado em IBGE, Censos Demográficos de 

1970, 1980 Censos Agropecuários de 1970, 1980, 1995 e 2006. 

De acordo com as Tabelas 7.1 e 7.2, no período de 1970 a 1980, tanto os valores 

absolutos da população quanto o contingente populacional ocupado no setor primário 

cresceram uma média anual de 2,48% para a população residente e 1,88 para a população 

ocupada em atividade agropecuária, acumulando um crescimento de 27,78% e 20,47%, 

respectivamente. 

Nos período posterior, de 1980 a 1995/96 a população residente continuou crescendo, 

ainda que em um ritmo menos acelerado. Em 1995/96 o total populacional brasileiro era, 

aproximadamente, 32% maior que o observado em 1980. O numero desses habitantes 

empregados em agricultura e pecuária, entretanto, acumulou uma redução de 15,28%, em uma 

média anual de -1,64%, nesses anos. 
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Ao todo, entre os anos de 1970 e 2006, enquanto o número de habitantes do Brasil 

cresceu 100,54%, a força de trabalho agropecuária reduziu em 5,69%, o que se deve, 

substancialmente, a ampliação do uso intensivo de maquinário, incentivada pelo estado 

desenvolvimentista com sua política de modernização da agricultura brasileira e apropriada 

pelo Estado Neoliberal como forma de reduzir custos, diminuindo a necessidade de empregar 

mão-de-obra, o que contribuiu para a expulsão do trabalhador rural para os centros urbanos, 

prejudicando tanto a cidade como o campo. 

São as regiões Norte e Centro-oeste que apresentam algum crescimento em sua 

participação no total nacional da colocação de mão-de-obra no setor primário, entre os anos 

de 1970 e 2006, resultado da aceleração da ocupação no interior do território nacional e da 

ampliação da fronteira agrícola na região amazônica, com fins, primordialmente, de criação 

de gado e a monocultura da soja, fortalecendo o agronegócio. Nesse mesmo período, o Sul e 

Sudeste brasileiros apresentaram as mais destacadas reduções do uso de trabalho humano na 

agropecuária, enquanto o Nordeste manteve-se estável, com baixo crescimento. 

Essas transformações quantitativas quanto ao emprego de força de trabalho no setor 

primário do país mantiveram o domínio da macrorregião nordestina na participação nacional, 

participação esta que cresceu de 43,08% nos anos 1970 para 46,47%, em 2006 (Tabela 8).  

O grande destaque da região Nordeste quanto ao emprego de trabalho humano na 

agricultura se explica diante da ampla disponibilidade de mão-de-obra com baixa 

qualificação, tornando o custo oportunidade do trabalho muito baixo, o que contribui para 

desestimular amplos investimentos do agronegócio em maquinário redutor de mão-de-obra. 

Tabela 8: Evolução da Participação Percentual da População Regional Ocupada Em 

Atividade Agropecuária em Relação ao Total Nacional do Setor, Brasil, 1970-

2006 

REGIÃO 

% DA POPULAÇÃO REGIONAL OCUPADA EM 

ATIVIDADE AGROPECUÁRIA NO TOTAL NACIONAL 

1970 1980 1995/1996 2006 

Centro-oeste 4,41 5,24 5,68 6,10 

Norte 6,19 9,54 10,47 9,99 

Nordeste 43,08 44,10 45,79 46,47 

Sul 23,86 20,75 18,87 17,63 

Sudeste 22,46 20,38 19,19 19,82 

Brasil 100 100 100 100,00 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010. Baseado em IBGE, Censos Agropecuários 

de 1970, 1975, 1980, 1985, 1996 e 2006. 



78 

Outro fator que contribui para a elevada participação do Nordeste no total nacional da 

população empregada em atividade agropecuária é a participação da Agricultura Familiar na 

região. De acordo com o Censo Agropecuário 2006, na macrorregião Nordestina, 82,68% da 

mão-de-obra regional estava empregada na AF (Tabela 9), correspondendo a mais de 51% do 

total dos agricultores do país. Enquanto isso, a Região Norte tem 83,60% de sua população 

empregada na agricultura familiar, mas contribui com apenas 10% da população nacional 

ocupada no setor. 

Tabela 9: Distribuição da População Total Ocupada em Agricultura Familiar e Não 

Familiar por Região, Brasil, 2006 

REGIÃO 

PESSOAS OCUPADAS (VALORES 

ABSOLUTOS) 

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA 

MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NA 

REGIÃO (%) 

Total 
Agricultura 

Familiar 

Agricultura 

Não Familiar 
Total 

Agricultura 

Familiar 

Agricultura 

Não Familiar 

Centro-Oeste 1.009.886 532.009 477.877 100 52,68 47,32 

Norte  1.655.645 1.384.089 271.556 100 83,60 16,4 

Nordeste 7.698.631 6.365.483 1.333.148 100 82,68 17,32 

Sudeste 3.282.960 1.799.346 1.483.614 100 54,81 45,19 

Sul 2.920.420 2.241.298 679.122 100 76,75 23,25 

Brasil  16.567.544 12.322.225 4.245.319 100 74,38 25,62 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006. 

Consideramos que, dentro desse cenário, ainda que a absorção de mão-de-obra seja um 

efeito positivo alcançado pela produção agrícola familiar, essa concentração se apresenta 

como uma fragilização social e econômica. Isso se explica, uma vez que, o baixo custo 

oportunidade do trabalho, principalmente no Norte-Nordeste, os níveis reduzidos de 

qualificação profissional e o restrito acesso à terra, retiram de grande parte dos agricultores 

familiares as opções de escolha do comprador de sua força de trabalho. 

Essa posição periférica é observada em outros aspectos importantes para o 

desenvolvimento do setor e da AF com vistas à redução de desigualdades histórica, 

socioeconômica e politicamente instituídas. Um desses fatores que contribuem para 

perpetuação das condições marginais dos agricultores familiares, especialmente no Nordeste, 

é o baixo investimento de capital (Tabela 10). 
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Tabela 10: Investimentos Realizados no Setor Agropecuário e Participação Regional no 

Total Nacional de Investimentos, Brasil, 1970-1996 

REGIÃO 1970 1975 1980 1985 1996 

Valores Absolutos 

Centro-oeste 722.107,53 2.347.109,53 6.530.530,76 5.816.388,84 2.312.914,76 

Norte 199.599,44 627.257,33 1.342.737,09 1.832.966,27 606.421,64 

Nordeste 912.104,03 2.240.162,09 4.712.052,30 4.745.348,26 1.220.765,91 

Sul 2.601.800,45 5.000.698,05 7.629.332,97 7.583.676,87 2.694.579,06 

Sudeste 2.811.966,33 5.166.211,24 13.365.211,29 10.738.111,23 3.204.349,32 

Brasil 7.247.577,78 15.381.438,23 33.579.864,42 30.716.491,47 10.039.030,69 

Participação Regional relativo ao total nacional 

Centro-oeste 9,96 15,26 19,45 18,94 23,04 

Norte 2,75 4,08 4 5,97 6,04 

Nordeste 12,58 14,56 14,03 15,45 12,16 

Sul 35,9 32,51 22,72 24,69 26,84 

Sudeste 38,8 33,59 39,8 34,96 31,92 

Brasil 100 100 100 100 100 

Fonte: IBGE. Censo agropecuário, 1995/1996; IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1970, 1975, 

1980 e 1985 

Enquanto o setor agropecuário no Sul e Sudeste, em comparação com a região 

nordestina, não é intensivo na utilização da força de trabalho, o é em investimentos no setor 

primário. Segundo dados do IBGE, entre os anos de 1970 e 1996 (Tabela 10), embora a 

participação da Região Centro-Oeste tenha decrescido em 1985, atingiu, em 1996, 23,04% 

dos investimentos nacionais do setor agropecuário, progressivamente atraídos pela região que 

se configurou como celeiro produtivo para o agronegócio. Enquanto isso, as regiões Sudeste e 

Sul apresentam, ao longo do período, as mais elevadas participações com, respectivamente, 

31,92% e 26,84% dos investimentos realizados em 1996. 

Já as regiões Norte-Nordeste juntas receberam, no último ano do período considerado, 

pouco mais de 18% do total brasileiro investido no setor, dos quais 12,16% ocorreram na 

macrorregião nordestina, o que representa pouquíssimos investimentos quando se considera o 

peso que as atividades agropastoris têm em sua economia, conforme indicam os percentuais 
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da região no total nacional em termos do número de estabelecimentos agropecuários e da 

mão-de-obra empregada (Tabelas 6 e 8, respectivamente). 

Tal situação se apresenta mais crítica quando observamos a distribuição nacional dos 

financiamentos das atividades produtivas fundamentais para a economia do país (Tabela 11). 

No ano de 2006, acompanhando a concentração dos financiamentos no setor industrial, as 

regiões Sul e Sudeste, juntas, receberam 75,43% dos financiamentos agrícolas e 88,58% dos 

financiamentos agroindustriais do país. Somando-se à participação dessas regiões a do 

Centro-oeste na repartição dos valores financiados, a concentração da distribuição dos 

recursos chega a 92,74% na agricultura e 94,37% na agroindústria.  

Tabela 11: Participação Percentual das Regiões nas Contas de Financiamento, Brasil, 

2006 

REGIÃO FINAGRIC FINAGROIND FININD FINPEC 

Centro-Oeste 17,31 5,79 5,02 33,64 

Norte 1,04 0,36 0,91 6,25 

Nordeste 6,22 5,28 4,87 11,1 

Sudeste 36,11 57,86 79,6 27,09 

Sul 39,32 30,72 9,61 21,92 

BRASIL 100 100 100 100 

Fonte: Romero; Ávila, 2010. 

Já os financiamentos destinados à pecuária apresentam-se concentrados no Centro-Sul, 

com participação de 82,65% dos valores financiados, o que se explica pela importância do 

efetivo pecuário da região Centro-Oeste no total nacional. Em todos os casos, foram as 

regiões Norte e Nordeste as que menos atraíram financiamentos no ano considerado. 

Quanto aos agricultores familiares, os dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 

2006) relativos ao número de estabelecimentos que declararam “ter recebido” financiamento 

(Tabela 12), distribuídos por categoria de destinação dos recursos, classificados de acordo 

com o Manual de Crédito Rural (BCB, 2010), indicam que, o Nordeste brasileiro apresenta o 

maior número de estabelecimentos familiares que declararam receber financiamento nas 

modalidades investimento, manutenção e, principalmente, comercialização. Isso se atribui ao 

destaque da região na participação nacional dos estabelecimentos ocupados com agricultura 

familiar associado à ampliação do montante de recursos destinados ao setor pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 
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Tabela 12: Número de Estabelecimentos que Receberam Financiamento e Participação 

Regional no Total Nacional de Estabelecimentos que Receberam 

Financiamento, por Tipo, Brasil, 2006  

REGIÃO 

INVESTIMENTO
1 

CUSTEIO
2 

COMERCIALIZAÇÃO
3
 

MANUTENÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO 

Familiar 
Não 

Familiar 
Familiar 

Não 

Familiar 
Familiar 

Não 

Familiar 
Familiar 

Não 

Familiar 

Valores Absolutos 

Centro-Oeste 12.864 4.862 14.657 10.914 196 211 3.038 1.503 

Norte  19.691 3.062 12.235 2.571 437 90 6.179 938 

Nordeste 192.617 18.922 65.514 8.671 5.674 695 41.820 4.016 

Sudeste 49.465 13.419 43.920 23.453 964 837 14.354 4.144 

Sul 69.344 11.179 269.548 41.145 1.014 436 8.427 1.799 

Brasil  343.981 51.444 405.874 86.754 8.285 2.269 73.818 12.400 

Participação Regional relativo ao total nacional 

Centro-Oeste 3,7 9,5 3,6 12,6 2,4 9,3 4,1 12,1 

Norte  5,7 6,0 3,0 3,0 5,3 4,0 8,4 7,6 

Nordeste 56,0 36,8 16,1 10,0 68,5 30,6 56,7 32,4 

Sudeste 14,4 26,1 10,8 27,0 11,6 36,9 19,4 33,4 

Sul 20,2 21,7 66,4 47,4 12,2 19,2 11,4 14,5 

Brasil  100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 

(1) “Aplicado em bens ou serviços cujo desfrute se estende por vários períodos de produção” (BCB, 2010).  

(2) “Cobre despesas normais dos ciclos produtivos” e/ou custos de pesquisas voltadas à produção (BCB, 2010). 

(3) “Cobre despesas próprias da fase posterior a colheita ou destinados a converter em espécie os títulos oriundos 

de sua venda ou entrega pelos produtores ou suas cooperativas (BCB, 2010). 

Entretanto, esses números omitem que “mais de 3,5 milhões de estabelecimentos da 

agricultura familiar não obtiveram financiamento” (IBGE, 2006b) o que, segundo declararam 

os agricultores, ocorreu por medo de contrair dívidas, devido à excessiva burocracia, à falta de 

pagamento do empréstimo anterior, à carência de garantia pessoal ou por desconhecerem os 

mecanismos para sua obtenção.  

Contudo, o número de estabelecimentos familiares que declararam ter recebido 

financiamento torna-se pouco expressivo se levarmos em consideração os valores destinados 

ao financiamento da agricultura empresarial em comparação aos destinados à agricultura 

familiar, em específico pelo PRONAF, conforme dados fornecidos pela Organização das 

Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR, 2011) relativos à distribuição do financiamento 

rural, constantes na Tabela 13. 
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Tabela 13: Financiamento Rural das Safras 2003/2004 a 2010/2011 

PROGRAMAS 

VALORES FINANCIADOS (em R$ milhões) 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

1. Custeio e Comercialização 21.400 28.750 33.200 41.400 49.100 54.800 66.200 75.600 

1.1 a Juros controlados 16.400 17.700 20.900 30.100 37.850 45.053 54.200 60.700 

1.2 a Juros livres 5.000 11.050 12.300 11.300 11.250 9.747 12.000 14.900 

2. Investimento 5.750 10.700 11.150 8.600 8.900 10.200 14.000 18.000 

2.1 Programas do BNDES/Mapa 4.000 8.100 8.550 6.100 6.100 6.500 10.000 10.500 

2.2 Demais linhas/programas 1.750 2.600 2.600 2.500 2.800 3.700 4.000 7.500 

3. Agricultura Empresarial 27.150 39.450 44.350 50.000 58.000 65.000 92.500 100.000 

4. Agricultura Familiar (Pronaf) 5.400 7.000 9.000 10.000 12.000 13.000 15.000 16.000 

TOTAL GERAL 32.550 46.450 53.350 60.000 70.000 78.000 107.500 116.000 

Participação da Agricultura Empresarial e da Agricultura Familiar no Total de Financiamentos 

Agricultura Empresarial 83,4 84,9 83,1 83,3 82,9 83,3 86,0 86,2 

Agricultura Familiar (Pronaf) 16,6 15,1 16,9 16,7 17,1 16,7 14,0 13,8 

TOTAL GERAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: OCEPAR, 2011.  

De acordo com os dados de financiamento rural (Tabela 14), mais de 80% dos valores 

totais distribuídos, no período de 2003 a 2011, foram destinados à agricultura empresarial, 

enquanto o PRONAF recebeu 16,6% dos recursos em 2003, decrescendo sua participação 

para 13,8%, no último ano, o que evidencia a reduzida prioridade dos agricultores familiares, 

maioria absoluta da população empregada em atividade agropecuária, na distribuição dos 

financiamentos pelo setor público. 

Outro indicador importante de desigualdade socioespacial do desenvolvimento do 

setor primário brasileiro diz respeito aos esforços de estímulo à dinâmica inovativa, que pode 

ser exemplificado pela participação macrorregional nas interações entre universidades e 

empresas para fins de cooperação científico-tecnológica. Tais interações, além de 

incentivarem a produção de inovações para o setor, são determinantes para a consolidação do 

Sistema Nacional de Inovação
16

 o que, em um país historicamente agrícola e com uma 

                                                
16 Sistema Nacional de Inovação (National System of Innovation-NSI) é definido como “uma construção 

institucional, produto de uma ação planejada e consciente ou de um somatório de ações não planejadas e 

desarticuladas, que impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas” 

(ALBUQUERQUE, 1996, p. 57).  
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participação tão expressiva dos produtos primários em sua pauta de exportações, não pode 

ocorrer negligenciando a agropecuária.  

Albuquerque et al. (2008), em uma análise da interação entre Universidades/Institutos 

de Pesquisa e o setor produtivo no Brasil, com base no Censo 2004 do Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq, estabelece o ranking das áreas de conhecimento mais interativas do país, 

segundo os  respectivos números de grupos de pesquisa que possuem relacionamentos com 

empresas. 

Conforme os autores, na base preliminar da pesquisa, a Agronomia - área de 

conhecimento multidisciplinar que, dentre as ciências agrárias abarcadas, mais diretamente 

está ligada à compreensão e desenvolveimento da agricultura, para tanto fazendo uso de 

soluções técnicas e tecnológicas - aparece com o maior número de grupos de pesquisa 

interativos (168) e o segundo maior número de empresas (263) que se relacionam com grupos 

dessa área de conhecimento, como expõe a Tabela 14. 

Tabela 14: Grupos de Pesquisa (Total e Interativos) por Área de Conhecimento, e 

Empresas que Interagem com esses Grupos, Brasil, 2004 

ÁREA DO CONHECIMENTO GRUPOS 
GRUPOS 

INTERATIVOS 

EMPRESAS/ 

INSTITUIÇÕES 

Agronomia 793 168 263 

Engenharia Elétrica 447 132 232 

Ciência da Computação 548 101 162 

Engenharia Covil 377 100 225 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica 274 98 283 

Química 818 94 131 

Engenharia Mecânica 278 89 176 

Medicina 1.257 84 89 

Geociências 477 83 131 

Engenharia Química 226 59 114 

Ciência e Tecnologia da Alimentação 297 57 142 

Veterinária 340 55 78 

Engenharia de Produção 219 54 185 

Ecologia 339 51 106 

Zootecnia 261 49 98 

Engenharia Florestal 130 45 90 

Administração 492 41 89 

Educação 1.194 41 58 

Engenharia Sanitária 143 39 82 

Farmácia 245 34 49 

Física 637 34 49 

Outros (1) 9.678 625 1.043 

Total 19.470 2.151 3.875 

Fonte: Albuquerque et al. (2008). 

(1) Inclui mais 55 áreas de conhecimento. 
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Após a seleção dos grupos de pesquisa que, dentre os 168 grupos de Agronomia 

interativos, apresentavam, no Diretório do CNPq, dados completos sobre sua cooperação com 

o setor produtivo, restaram 158 grupos interativos (Tabela 15). A atualização das informações 

referentes a estes 158 grupos selecionados revelou a ocorrência de 817 relacionamentos com 

um total de 267 empresas (Tabela 16), quatro a mais que as destacadas por Albuquerque et al. 

(2008). 

A análise dessas interações mostra uma variação regional que reflete a competência 

acumulada e dissimetricamente distribuída das universidades e institutos que recebem 

demandas para o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas no setor primário e 

evidencia a desigual aplicação de C&T na produção. 

Tabela 15: Distribuição Regional dos Grupos de Agronomia Interativos e seus 

Relacionamentos, Brasil, 2004 

REGIÃO GRUPOS RELAC. 

PARTICIPAÇÃ

O NO TOTAL 

DE GRUPOS 

(%) 

PARTICIPAÇÃO NO 

TOTAL DE 

RELACIONAMENTOS 

(%) 

Centro-oeste 9 33 5,70 4,04 

Norte 11 57 6,96 6,98 

Nordeste 22 91 13,92 11,14 

Sudeste 72 415 45,57 50,80 

Sul 44 221 27,85 27,05 

Brasil 158 817 100 100 

Fonte: CNPq. Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa, 2004. 

Tabela 16: Distribuição Regional das Empresas que Interagem com Grupos de 

Agronomia e seus Relacionamentos, Brasil, 2004 

REGIÃO EMPRESAS RELAC. 

PARTICIPAÇÃO 

NO TOTAL DE 

EMPRESAS (%) 

PARTICIPAÇÃO NO 

TOTAL DE 

RELACIONAMENTOS 

(%) 

Centro-oeste 
21 56 7,87 6,85 

Norte 
14 48 5,24 5,88 

Nordeste 
37 101 13,86 12,36 

Sudeste 
123 407 46,07 49,82 

Sul 
72 205 26,97 25,09 

Brasil 267 817 100 100 

Fonte: CNPq. Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa, 2004. 



85 

Como é esperado, as macrorregiões Sudeste e Sul apresentam o maior número de 

relacionamentos entre grupos de pesquisa e setor produtivo no país, participando com, 

respectivamente, 45,57% e 27,85% dos grupos de Agronomia interativos (Tabela 15) e 

46,07% e 26,97% das empresas que com eles interagem (Tabela 16).  

Outro fator de destaque das referidas macrorregiões é a capacidade de suprir as 

demandas de suas empresas por interações com Universidades e/ou Institutos de Pesquisa. 

Mais de 80% das empresas do Sul e Sudeste que se relacionaram com grupos da área de 

Agronomia interagiram com instituições de suas próprias regiões. 

Essa representatividade é um reflexo de experiências de cooperação fortuitas que 

geraram e acumularam competências científico-tecnológicas. Ao mesmo tempo, indica que os 

empresários dessas regiões compreendem a necessidade de investir em ciência e tecnologia 

para a inserção e sobrevivência em mercados mais exigentes e competitivos. 

Nesse quesito, o Nordeste apresenta-se em posição intermediária, superior ao Norte e 

Centro-oeste, com esforços significativos na construção de relações cooperativas de produção 

científico-tecnológica entre o setor agropecuário e Universidades/Institutos de Pesquisa, 

detendo 13,92% dos grupos de Agronomia e 13,86% das empresas interativas, conforme os 

dados das Tabelas 15 e 16, respectivamente.  

Entretanto, segundo a base de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

(2004), os grupos nordestinos com relacionamentos identificados pertencem a, apenas, 13 

instituições
17

 e são responsáveis por 95% das demandas de suas empresas, o que, tanto pode 

indicar a auto-suficiência regional quanto pode sugerir a falta de competência para atrair 

maior interesse de outras regiões em interagir com grupos da região. 

Contudo, é necessário destacar que nem todas as empresas que interagem com grupos 

de Agronomia atuam em atividades no setor primário. Com base na distribuição dos 

relacionamentos de empresas com grupos de Agronomia, de acordo com as seções da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
18

 (Tabela 17), identificou-se que, 

                                                
17 Dentre as treze instituições nordestinas que apresentaram grupos de Agronomia interativos no Censo do 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (2004), os quais participaram em 92 relacionamentos 

identificados, destacam-se: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (19 relacionamentos); 

Universidade Federal do Ceará – UFC (16 relacionamentos); Universidade Federal da Paraíba – UFPB (15 

relacionamentos) e Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia – FTC (12 relacionamentos). 

18 “A CNAE [Classificação Nacional de Atividades Econômicas] é o instrumento de padronização nacional dos 

códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 
Administração Tributária do país [...] aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na 

produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, 

estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes 

autônomos (pessoa física)” (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2011). 
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no Brasil, as empresas que mais interagem com tais grupos são indústrias de transformação, 

as quais representam 21, 18% dos relacionamentos, seguidas por empresas que atuam em 

atividades profissionais, científicas e técnicas com 16,28%. Apenas em 3° lugar estão os 

empreendimentos do setor primário (seção CNAE A), com 14,81%. 

Tabela 17: Distribuição das Empresas que interagem com Grupos de Agronomia por 

Seção CNAE1, Brasil, 2004 

SEÇÃO 

CNAE
 ESPECIFICAÇÂO 

N° DE 

RELAC. 

% DO 

TOTAL 

DE REL. 

A
2 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura 121 14,81 

B Indústrias extrativas 4 0,49 

C Indústrias de transformação 173 21,18 

D Eletricidade e gás 9 1,10 

E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 9 1,10 

G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 52 6,36 

K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 3 0,37 

M Atividades profissionais, científicas e técnicas 133 16,28 

N Atividades administrativas e serviços complementares 17 2,08 

O Administração pública, defesa e seguridade social 88 10,77 

P Educação 66 8,08 

S Outras atividades de serviços 98 12,00 

NA CNAE não identificado na Base de dados 44 5,39 

Total de Relacionamentos das Empresas com Grupos de Agronomia 817 100 

Fonte CNPq. Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa, 2004. 

(1) Classificação CNAE 2.0. 
(2) As empresas CANE A que interagem com grupos de Agronomia enquadram-se nas divisões 01 - 

Agricultura, pecuária e serviços relacionados e 02 - Produção florestal. 

Analisando a distribuição regional de grupos que interagem com empresas do setor 

primário, inseridos na Seção CNAE “A” (Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca ou 

aqüicultura) verifica-se que as participações não mostram significativas diferenças em relação 

ao observado nos relacionamentos dos grupos de Agronomia, constantes na Tabela 17. 

De acordo com as Tabelas 18 e 19, as 113 empresas do setor primário, que o Censo do 

Diretório do CNPq (2004) destaca como interativas, são responsáveis por 329 

relacionamentos com, respectivamente, 134 grupos de pesquisa, em diversas áreas do 

conhecimento, mas com destaque para as ciências agrárias com 251 interações identificadas. 
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Tabela 18: Distribuição Regional das Empresas CNAE A Interativas e seus 

Relacionamentos, Brasil, 2004 

REGIÕES 
EMPRESAS 

CNAE A 
RELAC. 

PARTICIPAÇÃO 

NO TOTAL DE 

EMPRESAS (%) 

PARTICIPAÇÃO NO 

TOTAL DE 

RELACIONAMENTOS (%) 

Centro-oeste 11 25 9,73 7,60 

Norte 10 23 8,85 6,99 

Nordeste 20 67 17,70 20,36 

Sudeste 43 144 38,05 43,77 

Sul 29 70 25,66 21,28 

Brasil 113 329 100 100 

Fonte: CNPq. Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa, 2004. 

Tabela 19: Distribuição Regional dos Grupos que interagem com Empresas CNAE A e 

seus Relacionamentos, Brasil, 2004 

REGIÕES GRUPOS RELAC. 

PARTICIPAÇÃO 

NO TOTAL DE 

GRUPOS (%) 

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL 

DE RELACIONAMENTOS (%) 

Centro-oeste 
6 12 4,48 3,65 

Norte 
7 15 5,22 4,56 

Nordeste 
23 48 17,16 14,59 

Sudeste 
68 183 50,75 55,62 

Sul 
30 71 22,39 21,58 

Brasil 
134 329 100 100 

Fonte: CNPq. Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa, 2004. 

Desse total, as regiões Sul e Sudeste, somadas, dispõem de 73,14% dos grupos 

interativos e 63,71% das empresas CNAE A que demandam estas interações no Brasil. 

Enquanto isso, o Norte e Centro-oeste totalizam 9,7% dos grupos e 18,58% das empresas. Já o 

Nordeste ocupa posição intermediária na espacialização dos grupos observados, o que se 

deve, em especial, à participação das universidades federais e estaduais de Pernambuco e 

Bahia que concentram o maior numero de relacionamentos. 

Entretanto, esses esforços empregados na produção de C&T no Nordeste têm seus 

desdobramentos positivos comprometidos, principalmente por dois fatores: a) o reduzido 

número de instituições que participam do processo, causando uma extrema concentração das 

competências geradas e acumuladas, mesmo a nível intra-regional; b) os degradantes níveis 

educacionais da região que, embora apresenta significativas iniciativas de interação entre as 
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esferas de ciência e tecnologia, a fim de induzir a dinâmica inovativa no setor primário, 

concentra socialmente seus resultados positivos. 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada 

em 2009 (IBGE, 2010), cerca de 50% da população da Região Nordeste com 15 anos ou mais 

possui menos de 5 anos de estudo. Mais de 18% da população dessa região foram 

considerados sem instrução ou com menos de um ano de estudo, percentual esse superior até 

mesmo ao da Região Norte (11,5%), enquanto a média brasileira é de 10% da população, 

sendo 7% no Sudeste e apenas 6,6% no Sul.  

Essa realidade configura-se mais preocupante para o segmento dos agricultores 

familiares. O Censo Agropecuário 2006 possibilita uma análise da situação educacional dos 

AF‟s brasileiros, em comparação com os produtores não familiares, tomando como base o 

número de agricultores que declararam “saber ler” e “ter qualificação profissional” (Tabela 

20).  

Tabela 20: Pessoal Ocupado nos Estabelecimentos com Laço de Parentesco com o 

Produtor que Sabiam Ler e Possuíam Qualificação Profissional, Brasil, 

2006 

REGIÃO AGRICULTURA TOTAL 
SABIAM 

LER 

TINHAM 

QUALIFICAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO 

RELATIVA AO 

TOTAL (%) 

Sabiam 

Ler 

Tinham 

qualificação 

Centro-

Oeste 

Familiar 497.518 357.640 12.242 71,9 2,5 

Não familiar 202.159 153.894 16.721 76,1 8,3 

Norte 
Familiar  1.299.549 800.098 10.969 61,6 0,8 

Não familiar 167.971 110.923 5.525 66,0 3,3 

Nordeste 
Familiar 5.593.328 2.916.103 37.385 52,1 0,7 

Não familiar 616.198 362.972 20.256 58,9 3,3 

Sudeste 
Familiar 1.554.915 1.143.828 37.672 73,6 2,4 

Não familiar 420.622 326.992 40.850 77,7 9,7 

Sul 
Familiar 2.091.391 1.766.963 71.821 84,5 3,4 

Não familiar 357.526 297.380 33.286 83,2 9,3 

Brasil 
Familiar  11.036.701 6.984.632 170.089 63,3 1,5 

Não familiar 1.764.478 1.252.163 116.640 71,0 6,6 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 

De acordo com os dados da Tabela 19, enquanto que, em todas as regiões, as pessoas 

que sabiam ler representavam mais de 50% do total regional, as pessoas com qualificação 
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profissional perfaziam menos de 10%, quadro esse sintomático por indicar diferenças 

significativas entre acesso à educação e formação profissional. Mesmo na região Sul que 

apresenta a melhor situação no quadro dos agricultores que declaram “saber ler”, 84,5% dos 

agricultores familiares e 83% dos não familiares na região, os percentuais de qualificação 

profissional são mínimos, de 3,4% na AF e 9,3% para os demais. 

Embora pareça uma ferramenta elementar, no Nordeste, apenas 58,9% dos 

agricultores não familiares declararam “saber ler”. Esse percentual cai para 52,1% entre os 

agricultores familiares, dentre os quais 0,7% alegaram ter qualificação profissional, 

apresentando a pior situação do país.  

Isso se torna ainda mais alarmante levando-se em conta os elevados índices de 

analfabetismo funcional
19

. De acordo com o IBGE (2010b), no ano de 2009, o Nordeste 

possuía 30,8% de seus habitantes com 15 anos ou mais enquadrados na categoria de 

analfabetos funcionais. No meio rural, tal situação é observada em mais de 50% do total de 

habitantes nessa faixa etária, portanto, superior ao percentual nacional que é de 40,7%. 

A disposição regional dos indicadores ora considerada, a saber: a posse da terra; a 

presença de investimentos de capital, a disponibilidade de mão-de-obra e os investimentos e 

esforços para a produção de C,T&I, responsáveis pelo estímulo à construção de 

capacidades de aprender e comunicar, mesmo em setores tradicionais, constituem no país 

diferentes padrões de eficiência econômica e ambiental na produção. 

Essas dissimetrias, comprovadamente, atingem todas as macrorregiões brasileiras, 

quando se compara a agricultura patronal com a familiar. Embora o modelo familiar de 

produção dê sinais de sua viabilidade econômica, social e ambiental, é este o segmento onde a 

maior parte dos produtores sofre pela marginalidade no acesso aos meios de produção, 

dificultando sua inserção no mercado, o que se julga fundamental para o seu 

desenvolvimento. 

Diante dessa realidade, Muniz e Stringheta (2005), referindo-se à inovação 

organizacional e tecnológica na produção agrícola, identificam a necessidade de preparar o 

agricultor para compreender e trabalhar a propriedade como um sistema sustentável, o que, 

associando a busca pela segurança alimentar, não só geraria novos produtos, mas também 

induziria à criação de novos processos e à organização de pesquisas, reduzindo a lacuna 

                                                
19 A taxa de analfabetismo funcional, de acordo com o IBGE (2009), refere-se a “porcentagem de pessoas de uma 

determinada faixa etária que tem escolaridade de até 3 anos de estudo em relação ao total de pessoas na 

mesma faixa etária. 
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existente entre a tecnologia e o sistema produtivo do setor primário, principalmente para os 

atores em situação de exclusão e marginalidade na posse de fatores de produção. 

Identificam-se nas instituições, publicas e privadas, produtoras e difusoras de 

tecnologias alternativas, atores importantes nesse processo de reorganização da produção 

familiar, extensivo a agricultura patronal, de modo a inserí-los em uma lógica produtiva que 

esteja de acordo com os princípios enfatizados na Racionalidade Ambiental. Convem, 

portanto, identificar algumas iniciativas e organizações brasileiras orientadas para essa 

direção. 

2.3 TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS NO BRASIL: UM BREVE PANORAMA 

2.3.1 A Presença das Tecnologias Alternativas nas Iniciativas do Governo Federal: um 

retrato a partir do Ministério de Ciência e Tecnologia. 

Com base na análise dos atuais países centrais da economia mundial, autores como 

Sales Filho (2002), Pacheco (2007) e Suzigan e Albuquerque (2008) destacam os 

investimentos em ciência e tecnologia como fundamentais para o desenvolvimento nacional. 

Estes princípios influenciaram as políticas públicas brasileiras, desde 1972, com o Primeiro 

Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) e 1973 com o Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (I PBDCT), evidenciados por Sales Filho (2002), ao destacar que: 

A revolução tecnológica, principalmente nas últimas décadas, repercute 

profundamente sobre o desenvolvimento industrial e o comércio internacional, 

passando o crescimento econômico a ser cada vez mais determinado pelo progresso 

tecnológico (SALES FILHO, 2002, p. 400). 

Desde então, o governo brasileiro passou a assumir como determinante investir em 

tecnologia a fim de conferir maior competitividade à economia do país no mercado mundial, 

em um contexto de ênfase à urbanização, às atividades industriais e à modernização 

conservadora da agropecuária nacional, conforme Silva (1999), o que se pautou na lógica da 

racionalidade instrumental destinada à conquista da eficiência econômica. 

Entretanto, salientados, nas últimas décadas, os danos ambientais que essa 

compreensão causou e sua ineficácia do ponto de vista social, surge a necessidade de 

reorientar as políticas públicas brasileiras, de modo a considerarem o desenvolvimento social 

como elemento fundamental ao desenvolvimento nacional.  

Essa nova lógica insere-se, igualmente, nas políticas governamentais de incentivo e 

apoio à produção de ciência e tecnologia e orienta alguns dos atuais programas, projetos e 

ações desenvolvidos ou financiados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, ora destacado 

por sua ligação direta com a comunidade e o processo de desenvolvimento científico-
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tecnológico. Apresentam-se, logo, como um veículo para compreendermos o conceito, a 

aplicação e o espaço conferido as tecnologias alternativas, inseridas na definição do MCT 

para tecnologias sociais e tecnologias sustentáveis. 

O Ministério de Ciência e Tecnologia é o órgão do governo federal responsável pela 

política nacional de pesquisa científica, tecnológica e de inovação e pelo planejamento, 

coordenação, supervisão e controle das atividades de C,T&I. Suas ações classificam-se 

segundo quatro eixos centrais que norteiam os programas e projetos apoiados e financiados 

pelo MCT, a saber: I-Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de C,T&I; II-Promoção 

da Inovação Tecnológica nas Empresas; III-Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas 

Estratégicas; IV-Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social. Interessa-

nos, particularmente as duas últimas. 

Dentro da linha de Pesquisa e Desenvolvimento em áreas estratégicas para o 

Brasil, encontram-se iniciativas com o objetivo de desenvolver pesquisa e inovação, 

formação de recursos humanos e cooperação em setores identificados como importantes para 

o futuro econômico, social e ambiental do país. Dentre estas, o MCT (2011a) destaca: “a 

Biotecnologia e Nanotecnologia, P&D voltado para o Agronegócio e para o desenvolvimento 

da Amazônia e o Semi-Árido; a Biodiversidade e Recursos Naturais”, dentro da qual a 

questão energética (Eletricidade, Hidrogênio, Petróleo, Gás, Carvão Mineral e Energias 

Renováveis) é fundamental. 

Para esses fins estratégicos, entre as fontes de financiamento gerenciadas pelo MCT 

encontra-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (FNDCT), criado 

pelo Decreto-Lei nº 719, de 31.07.1969. Destina-se a reunir os recursos arrecadados pelos 

Fundos Setoriais
20

, um política criada em 1999 por ocasião do processo de privatização das 

empresas estatais brasileiras, a fim de assegurar os investimentos em C,T&I em setores 

determinantes para a economia nacional por parte de empresas que se utilizam de recursos 

naturais pertencentes à união. 

Além de investimentos em setores chave da economia nacional, o FNDCT destina-se a 

arrecadar recursos para fins transversais destacados por tratarem de assuntos de interesse 

socioambiental, determinantes para o desenvolvimento equilibrado do país.  

                                                
20 De acordo com Pacheco (2007, p. 192), a Política de Fundos Setoriais é inspirada na criação do CT-Petro, em 

1997, após a aprovação da Lei do Petróleo, que iniciou sua operação em 1999. “A proposta inicial tratava da 
criação dos seguintes Fundos: Petróleo, Informática, Telecomunicações, Energia, Recursos Hídricos, 

Transporte, Mineral, Aviação Civil, Saúde, Aeroespacial, Software e Inspeção Veicular. O Fundo de Software 

acabou dando origem ao Fundo Verde-Amarelo, o de Inspeção Veicular nunca foi criado, em seu lugar 

originou-se o Fundo de Biotecnologia”. 
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De acordo com a Finep (2010), atualmente existem dezesseis fundos: 14 concernentes 

a setores específicos (Aeronáutico, Agronegócio, Amazônia, Aquaviário, Biotecnologia, 

Energia, Espacial, Hidroviário, Tecnologia da informação, Mineral, Petróleo, Saúde, 

Transporte e Telecomunicações) e dois transversais, Fundo Verde-Amarelo, para interações 

entre universidades e empresas, e o Fundo de Infra-estrutura. 

Com exceção do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações 

(FUNTTEL) que é gerido pelo Ministério das Comunicações, todos os recursos arrecadados 

são alocados no FNDCT. Os valores arrecadados são distribuídos pela Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), a fim de serem utilizados em projetos de pesquisa com vistas ao 

progresso científico e tecnológico, à inovação e à construção de competências profissionais.  

Dos recursos arrecadados pelo FNDCT, 30% devem ser, por obrigatoriedade legal, 

investidos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. Representa, portanto, um importante 

empreendimento no combate aos desequilíbrios socioespaciais, por meio do incentivo a 

pesquisa e desenvolvimento de inovações que levem ao progresso dos setores específicos de 

cada fundo, ampliando sua competitividade ao promover o aumento da produtividade, a 

redução de custos de produção, a melhoria da qualidade dos produtos e a eficiência do uso 

final. 

De igual modo, esse processo constrói, amplia e consolida a geração de competências 

profissionais por meio das interações entre o setor produtivo e as instituições científicas, 

capazes de elaborar soluções para as demandas sociais especificas de cada região brasileira e 

as necessidades ambientais que configuram-se tanto como problema econômico, quanto 

social, de repercussões que extrapolam as fronteiras estaduais ou regionais. 

Esses desdobramentos da política de fundos setoriais interligam-se à quarta linha de 

ação do MCT (Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social) que 

representa uma das mais importantes preocupações da política pública nos dias atuais: a 

redução da pobreza e a melhoria das condições de vida da população mais carente 

acompanhadas da construção de processos produtivos economicamente eficientes e 

ambientalmente racionais.  

Esse pretendido desenvolvimento social passa pela melhoria das condições 

educacionais e técnicas, o que implica na “promoção, popularização e aperfeiçoamento do 

ensino de ciências nas escolas, bem como a produção e a difusão de tecnologias e inovações 

para a inclusão social” (MCT, 2011a). 



93 

Tais iniciativas inserem-se dentro do Plano Plurianual do MCT, para o período de 2008 

a 2011, por meio do Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e 

Desenvolvimento Social. Dedicado à democratização do acesso às questões cientificas e 

tecnológicas, esse programa tem como objetivo gerar trabalho, renda e melhoria da qualidade 

de vida da população de forma ambiental e produtivamente sustentável por meio da 

popularização do acesso ao conhecimento e da construção e socialização de sistemas 

agroecológicos de produção, o que implica em: 

Apropriação local de ciência, tecnologia e inovação, no sentido de aportar 

conhecimento para melhor atender às demandas sociais específicas, combater 

disparidades intra e inter regionais, possibilitando uma melhor compreensão da 

dimensão do aprendizado, vai ao encontro da tendência de se pensar em políticas 

públicas que valorizem as potencialidades e especificidades regionais (MCT, 2009). 

A fim de que seu papel social seja plenamente desenvolvido, o referido autor identifica 

que o Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social 

deve envolver as populações marginalizadas urbanas e rurais no que se inserem as 

comunidades tradicionais
21

; pessoas com insegurança alimentar e nutricional; pequenos 

produtores e populações de regiões deprimidas social e economicamente: 

Dentro das ações apontadas pelo CTIDS (2010) como pertencentes a esse programa, 

destacamos três (a Implementação e modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos 

(CVT), o Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social 

e o Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional), 

pelos seus prognósticos animadores para as populações marginalizadas dedicadas a atividades 

tradicionais, entre as quais está inserida grande parte dos agricultores familiares: 

A implementação e modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) 

iniciou em 2003, em colaboração com Universidades, Centros de Formação e Ensino 

Tecnológico (CEFET), Secretarias Estaduais e Municipais de C,T&I. os CVTs, segundo o 

IBICT (2008), são unidades de ensino e profissionalização. Estão voltados para a difusão do 

acesso ao conhecimento científico e tecnológico, conhecimentos práticos em serviços técnicos 

e processos produtivos em áreas específicas, voltadas para o aproveitamento e ampliação das 

potencialidades locais e regionais. 

                                                
21Segundo o Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, compreende-se como Povos e Comunidades 

Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição.  
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Oito áreas de atuação dos CVTs foram escolhidas por representarem um potencial para 

desenvolvimento local e regional. São elas: agricultura, pesca e pecuária; confecções, 

artesanato e cerâmica; capacitação para pessoas com deficiência; tecnologias da informação, 

simulação e comunicação; gestão, serviço, capacitação tecnológica diversificada e divulgação 

científica; cultura, patrimônio e turismo; tecnologia de alimentos e gastronomia; construção 

civil, naval, movelaria, eletro e metal-mecânica. A Figura 2 mostra a distribuição regional das 

áreas de atuação dos CVTs. 

Figura 2: Distribuição Regional dos Centos Vocacionais Tecnológicos, Segundo Temas 

de Atuação, Brasil, 2010 

Fonte: MCT. Instituto brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2010. 

De acordo com a Figura 2, é nas regiões Sudeste e Nordeste que há a maior 

diversidade de especialidades entre os Centros Vocacionais Tecnológicos. Entre as áreas de 

maior espaço no contexto nacional, tem-se gestão, serviços, capacitação tecnológica e 

divulgação científica, presente em 16 estados brasileiros, e agricultura, pesca e pecuária, 

presente em 14 estados. 

O governo federal brasileiro investiu na implantação e modernização desses centros 

tecnológicos R$ 387,75 milhões, no período de 2007 a 2010. Como resultado dos recursos 
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investidos, no ano de 2009, o Ministério de Ciência e Tecnologia divulgou que 134 CVTs 

estavam implantados e 232 estavam em processo de implantação, os quais se distribuem 

regionalmente de acordo com a Figura 3. 

Figura 3: Distribuição regional dos Centros vocacionais tecnológicos implantados e em 

implantação, Brasil, 2009 

Fonte: MCT. Centros Vocacionais Tecnológicos, 2009. 

A segunda ação dentro do Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão 

e Desenvolvimento Social é o Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o 

Desenvolvimento Social, pensada com o objetivo de “apoiar projetos e programas voltados à 

pesquisa, inovação e extensão de tecnologias para o desenvolvimento social” MCT (2011a), 

destinadas à resolução de problemas sociais, tais como trabalho e renda, habitação, 

saneamento ambiental, agricultura familiar, educação, esporte e lazer. 

Dentro dessa perspectiva, foram arrecadados 173,37 milhões de reais, entre os anos de 

2007 e 2010, dos quais, 23,10 milhões vieram do FNDCT, reafirmando o papel de interesse 

social desse fundo, com fins, primordialmente, de investir em projetos de criação e difusão de 

três “tipos” de tecnologia:  
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a) As TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: uma área interdisciplinar do conhecimento que visa 

desenvolver produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços funcionais á 

atividade e participação de pessoas com deficiência (CAT, 2007). 

b) As TECNOLOGIAS SUSTENTÀVEIS: caracterizadas pelo MCT (2011b) por sua 

preocupação com a preservação dos recursos naturais e com os problemas associados aos 

resíduos. Partem da premissa de que “processos de tecnologia limpa são caminhos 

ambientalmente saudáveis e economicamente viáveis”, atuando junto a comunidades 

tradicionais e/ou socialmente deprimidas, ligadas à gestão cooperativa e ao 

aproveitamento de resíduos, entre as quais se inserem os agricultores familiares.  

c) As TECNOLOGIAS SOCIAIS - nesse trabalho denominadas de Tecnologias alternativas 

- são compreendidas como produtos, técnicas e/ou metodologias inovadoras, 

desenvolvidas a partir da interação entre conhecimento científico e o saber da 

comunidade, de modo a construir soluções de transformação social que viabilizem a 

redução da pobreza, o combate à fome e à exclusão. Esse conceito implica na construção 

de tecnologias que possibilitem o aumento da eficiência produtiva associada à elevação da 

qualidade de vida das populações carentes. Apoiar a difusão de tecnologias sociais 

aplicadas à agricultura familiar e à agroecologia é um dos objetos de projetos financiados 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. 

De acordo com o MCT, a construção dessa iniciativa perpassa pela compreensão da 

justiça social como fator de desenvolvimento. Os projetos financiados devem, portanto, ter 

como foco central a valorização dos saberes e potencialidades locais e ser construídos com 

base em metodologias participativas que objetivem compreender a realidade em sua 

complexidade. Para tanto, conta-se com a “interação entre os conhecimentos técnicos, 

ecológicos, sociais, econômicos, culturais e políticos” (MCT, 2011b). 

A terceira ação do Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e 

Desenvolvimento Social, Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança 

Alimentar e Nutricional, é legitimada pela compreensão de que, embora o Brasil tenha 

adquirido destaque internacional entre os maiores produtores mundiais de alimentos, ainda há 

uma significativa parcela da população nacional que não dispõe de alimentos básicos em 

quantidades suficientes.  

Considerando as idéias de Castro (2003), ao identificar as contribuições que o 

progresso tecnológico tem a oferecer no combate à fome e subnutrição, esta ação do 

Ministério de Ciência e Tecnologia objetiva fornecer respostas científico-tecnológicas e 

inovativas para o problema da segurança alimentar das populações carentes, conforme 
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determinação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
22

 (Lei 11.346, de 15 de 

setembro de 2006). 

Para tanto, ainda segundo o MCT (2011c), foram disponibilizados 52,79 milhões de 

reais, entre os anos de 2007 e 2010, dos quais R$17,3 milhões (32,8%) vieram do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Vale salientar também a 

participação do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (MAPA/Embrapa) que contribuiu com 5,3% (R$ 2,80 

milhões) dos valores arrecadados no período considerado, os quais se dedicam a: 

Apoiar projetos de pesquisa, estudos, programas e ações destinados ao 

desenvolvimento da Segurança Alimentar e Nutricional, a fim de garantir a todos o 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis, contribuindo assim para a 

Inclusão Social e a redução das desigualdades regionais (MCT, 2011c). 

Identificadas as necessidades sociais que o problema da garantia da segurança 

alimentar e nutricional representa, o MCT inseriu entre suas metas para a construção de 

soluções científico-tecnológicas socialmente acessíveis, com vistas a melhorar o quadro da 

população em situação de fome e desnutrição:  

a) implantar um projeto de tecnologia social para segurança alimentar e nutricional sustentável, 

destinado a atender grupos de povos e comunidades tradicionais, em risco de insegurança 

alimentar e nutricional nos municípios com até 200 mil habitantes; 

b) desenvolver processos produtivos agroecológicos em áreas de risco de insegurança alimentar 

e nutricional; 

c) mapear a cultura alimentar da população brasileira e desenvolver e implementar incubadoras 

públicas de tecnologia social na área de segurança alimentar e nutricional em todas as regiões 

do país. 

Apesar da importância da atuação do Governo Federal, destacada aqui através do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, todos os programas, projetos e iniciativas listados não são 

suficientes diante das necessidades das populações marginalizadas. Ainda é clara a condição 

de atraso científico-tecnológico e os baixos padrões educacionais das comunidades carentes, 

urbanas e, principalmente, rurais, entre os quais se encontra grande parte dos agricultores 

familiares.  

                                                
22 Em especial o Capítulo I, art. 4o, inciso III, que se refere “a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação 

da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade 

social”. 
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Essa ineficiência das políticas públicas torna necessária a atuação de organizações que 

trabalham na produção e difusão de tecnologias alternativas e na construção de competências 

produtivas voltadas para a compreensão da propriedade de forma integrada e sustentável. 

Voltados ao desenvolvimento das comunidades rurais que se encontram na periferia da 

economia nacional, esses empreendimentos compõem um panorama que interessa-nos 

conhecer. 

2.3.2 Tecnologias Alternativas para a Agricultura Familiar: alguns centros brasileiros 

Considera-se a agricultura familiar um sistema de produção potencialmente eficiente, 

socialmente integrador e ambientalmente coerente, mas marginalizado do ponto de vista 

econômico. Inserir esses agricultores em estruturas tecnológicas mais adequadas às 

necessidades sociais é determinante para melhorar sua condição de vida e torná-los 

economicamente produtivos sob o ponto de vista da racionalidade ambiental. 

Na tentativa de contribuir para a inserção desses agricultores em um contexto 

socialmente menos excludente, surgiram iniciativas de produção técnica e científica 

empenhadas na criação e divulgação de tecnologias alternativas de baixo custo, voltadas para 

a produção agrícola, associadas à difusão de princípios agroecológicos, visando “satisfazer as 

necessidades sociais das comunidades rurais, respeitando seus valores culturais e 

desenvolvendo o potencial produtivo dos ecossistemas e de seus saberes práticos” (LEFF, 

2002. p. 87). 

Entre as instituições produtoras e difusoras de tecnologias alternativas agrícolas 

aplicadas à agricultura, principalmente, à produção familiar, encontram-se empreendimentos 

governamentais (vinculados aos Ministérios de Ciência e Tecnologia; Educação; Agricultura 

Pecuária e Abastecimento; e Meio Ambiente), Organizações não Governamentais (ONGs) e, 

principalmente, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), enquadradas 

na Lei 9.790, de 23 de março de 1999, que “dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos” instituindo os termos de parceria com o governo, que 

lhes permite obter recursos das esferas pública e privada. 

No levantamento realizado, identificaram-se três categorias de organizações de acordo 

com seu caráter político e institucional e sua dedicação, parcial ou exclusiva, à reestruturação 

socioambiental do empreendimento agrícola familiar, no que a inserção de um padrão 

alternativo de tecnologia é determinante. São elas: 

a) Organizações Públicas de Pesquisa Agropecuária que trabalham na produção de P&D 

para o setor agropecuário nacional, apresentam alguns projetos voltados para a inserção de 



99 

novas tecnologias na agricultura familiar. Entretanto, por verem no agronegócio o 

caminho mais seguro para o crescimento econômico nacional, têm sua atenção voltada 

para a grande empresa agrícola; 

b) Redes de Intercambio e Difusão de Tecnologias Alternativas que, embora não estejam 

focadas na produção de novas tecnologias, identificam na colaboração entre os atores, 

indivíduos ou instituições, seja por meio da troca de experiências vivenciadas localmente, 

seja pelo intercambio ou pela interação para a produção de tecnologias alternativas, um 

importante instrumento de discussão e cooperação na solução de problemas comuns aos 

envolvidos no processo; 

c) Institutos Produtores e Difusores de Tecnologias Alternativas voltados à Pesquisa e à 

difusão das tecnologias produzidas, adaptadas ou importadas através das redes de 

intercambio ou de cooperações isoladas com outras instituições. Essas organizações 

caracterizam-se por uma ligação com a comunidade onde atuam e por dedicarem-se 

igualmente, à (re)educação dos agricultores e jovens a fim de fornecer-lhes as ferramentas 

necessárias para melhoria de sua condição social, através da transformação de sua relação 

com a natureza dentro do processo produtivo. 

Dentre as várias organizações que trabalham pelo desenvolvimento rural sustentável 

destacamos, no Quadro 2, iniciativas que desenvolvem atividades considerando a capacitação 

técnica e a produção e difusão de tecnologias alternativas (sociais, sustentáveis) como parte 

importante do processo de desenvolvimento socioespacial, o que representa uma reorientação 

produtiva acompanhada da melhoria das condições de vida e renda das populações rurais 

carentes. 

Dentre os empreendimentos listados no levantamento realizado (Quadro 2), salienta-se 

a participação da ASA–Articulação no Semi-árido Brasileiro, da CAATINGA-Centro de 

Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Alternativas; do 

IPA–Instituto Agronômico de Pernambuco; do SABIÁ- Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico e o SERTA–Serviço de Tecnologia Alternativa, por sua atuação dentro do 

estado de Pernambuco, com especial atenção a produção familiar em clima semi-árido. A este 

último determos nossa atenção a partir de agora. 
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Quadro 2: Instituições Produtoras, Adaptadoras e Difusoras de Tecnologias para a Agricultura Familiar  

 
INSTITUIÇÃO OBJETIVO CENTRAL ABRANGÊNCIA TIPO 

1 Agência MANDALLA -  

A Agência Mandalla é uma rede de programas sociais que tem como objetivo “gerar 

transformações sociais a partir da democratização do conhecimento e fomento ao 

desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis” por meio da capacitação de jovens e 
adultos rurais para o ingresso no mercado de trabalho. 

América Latina e 

África 
ONG 

2 
AMAVIDA - Associação Maranhense 

para a Conservação da Natureza 

Integra a Plataforma de Tecnologias Sociais com o objetivo de promover a conservação dos 

recursos naturais através de prática de uso equilibrado, saudável e sustentável, ao 

desenvolver e propor técnicas alternativas que favoreçam o convívio harmonioso do 
homem (valioso bem natural) com seu entorno. 

Maranhão OSCIP 

3 
APACO - Associação dos Pequenos 

Agricultores do Oeste Catarinense 

Organiza os agricultores/produtores primários para desenvolverem suas atividades de 

forma cooperada. Para tanto, busca implementar um modelo de desenvolvimento, baseado 

na solidariedade e sustentabilidade, estimulado a adoção de princípios agroecológicos na 
produção, garantindo acesso mais justo ao mercado e oferecendo assistência técnica e 

transferência tecnológica para os agricultores familiares. 

Santa Catarina. ONG 

4 
ASA – Articulação no Semi-árido 

Brasileiro 

A ASA é um fórum para organizações da sociedade civil que reúne mais de 700 

organizações de diversos segmentos em prol do desenvolvimento social, econômico, 

político e cultural do semi-árido brasileiro 

Nordeste, Minas 

Gerais e Espírito 

Santo 

ONG 

5 
AS-PTA – Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa. 

A AS-PTA participou da constituição e atua em diversas redes da sociedade civil voltadas 
para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, difundindo os princípios 

agroecológicos como instrumento na busca pela sustentabilidade da agricultura familiar, 

construindo espaços de aprendizado coletivo e articulando organizações e movimentos da 
sociedade para influenciar elaboração, implantação e monitoramento de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento social das famílias agricultoras. 

Nacional ONG 

(continua) 
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(continuação) 

 
INSTITUIÇÃO OBJETIVO CENTRAL ABRANGÊNCIA TIPO 

6 Banco de Tecnologia Social 

Consiste em um banco de dados que disponibiliza informações sobre as tecnologias 
certificadas pelo Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Integra soluções 

que podem ser conhecidas e consultadas por tema, área de atuação, entidade executora, 

público-alvo, região, estado. O banco de dados contempla informações sobre problemas 
solucionados, municípios atendidos, recursos necessários para implementação, entre outros 

detalhamentos das tecnologias sociais certificadas. 

Nacional 
Fundação 

BB 

7 
BNAF -Banco nacional da 

Agricultura Familiar 

Atua no repasse de tecnologias e de informações estratégicas para gerenciamento de 

pequenas propriedades, para o agricultor familiar. Em troca o Banco Nacional de Agricultura 

Familiar recebe o agricultor beneficiado a apresentação de resultados da produção, serviços, 

pagamento em dinheiro e, principalmente, informações sobre as tecnologias e dados 
recebidos 

Nacional OG 

8 

CAATINGA - Centro de Assessoria 

e Apoio aos Trabalhadores e 
Instituições Não Governamentais 

Alternativas 

Promove a Agroecologia como forma de garantir o bem estar das famílias agricultoras do 

sertão nordestino, desenvolvendo projetos que contribuam para a sustentabilidade dos 
agroecossistemas locais e de educação agroecológica em parceria com agências 

internacionais e com programas de Governo. Visa  também contribuir para a formulação de 

políticas públicas que contemplem as necessidades dos agricultores familiares do semi-árido 
e a articulação de parcerias para a definição de estratégias e propostas técnicas capazes de 

dar condições  dignas de vida e produção a essa população. 

Nordeste OSCIP 

9 
DESER - Departamento de Estudos 

Sócio- Econômicos Rurais 

Grupo de organizações rurais que se propõem à acompanhar experiências locais, 
sistematizando as informações e o conhecimento elaborado por essas experiências a fim de 

subsidiar políticas públicas e assessorar organizações civis e governamentais no âmbito da 

agricultura familiar. 

Nacional ONG 

10 
Embrapa - Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária 

Desenvolve pesquisas e repassa tecnologias simples e de fácil acesso e conhecimentos 

voltados a construção de alternativas de sistemas de produção para agricultura familiar 

focadas na agregação de valor. 

Nacional OG 

(continua) 
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(continuação) 

 
INSTITUIÇÃO OBJETIVO CENTRAL ABRANGÊNCIA TIPO 

11 
IPA –Instituto Agronômico de 

Pernambuco 

Embora tenha sua área de atuação focada no desenvolvimento do agronegócio no Estado de 

Pernambuco, produz e adapta tecnologias e presta assistência técnica e através de projetos de 
extensão rural aos agricultores de base familiar. 

Pernambuco OG 

12 
IPB - Instituto de Permacultura 

da Bahia 

Estuda e divulga a permacultura como modelo para criação de soluções que propiciem o 

convívio harmonioso com a natureza e a valorização das culturas e saberes populares através 

do intercâmbio com entidades e redes ambientais, culturais, científicas, de ensino e de 
desenvolvimento social, bem como o desenvolvimento de estudos, pesquisas e tecnologias 

alternativas, a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 

Bahia ONG 

13 

IPEMA- Instituto de 

Permacultura e Ecovilas da Mata 

Atlântica 

Promove o desenvolvimento sustentável e integração de natureza econômica, social e 

ambiental por meio da utilização de tecnologias da permacultura em sistemas diversificados de 
agricultura orgânica, consórcios e plantios perenes de agricultura, arquitetura, saneamento e 

artesanato, visando uma produção diversificada, integradora e cooperativa 

São Paulo OSCIP 

14 
ITS – Instituto de Tecnologias 

Sociais 

Impulsiona o desenvolvimento e difusão de tecnologias de interesse social por meio da 
criação, gestão e implementação de programas, projetos e ações ambientais, educacionais, 

culturais, de saneamento, de saúde, de segurança alimentar e nutricional. 

Nacional OSCIP 

15 PETROBRAS 

Atua, através do Plano de Fomento à Agricultura Familiar, na organização social e inserção 
dos agricultores familiares na cadeia produtiva do Biodiesel Petrobras, através do incentivo a 

construção de cooperativas que produzam, beneficiem, transportem e comercializem matéria-

prima junto à Petrobras Combustível. Através desse plano desenvolve estratégias de fomento a 

Agricultura Familiar, tais como: o estabelecimento de ações para o desenvolvimento da 
produção consorciada de oleaginosas e sua comercialização; o fortalecimento das cooperativas 

já existentes e a promoção de incubação de novas cooperativas de produtores familiares; a 

organização das cooperativas em redes regionais de fornecimento de insumos a produção de 
biodiesel. 

Nacional OG 

(continua) 
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(continuação) 

 
INSTITUIÇÃO OBJETIVO CENTRAL ABRANGÊNCIA TIPO 

16 
REDE de Intercâmbio de 

tecnologias alternativas 

Promove a identificação, intercâmbio e difusão de experiências de tecnologias alternativas, 

que se contrapõem aos impactos da “revolução verde” no meio rural, para a agricultura 
familiar, junto a famílias, grupos e organizações comunitárias. 

Minas Gerais ONG 

17 

RedLayc - Rede Latino-

americana e do Caribe de 

Segurança Alimentar e 
Desenvolvimento Sustentável 

Reúne projetos, organizações e pessoas de vários países da América Latina e Caribe com o 

objetivo de desenvolver lideranças sociais, difundir tecnologias alternativas e compartilhar 
experiências bem sucedidas de ações voltadas à busca pela segurança alimentar, pelo 

desenvolvimento sustentável e pela superação do quadro de pobreza vivenciado, 

principalmente, pelas comunidades rurais. 

América Latina ONG 

18 
RTS - Rede de Tecnologias 

Sociais 

Ligada ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia IBCIT/MCT, destina-se 
a reunir, organizar, articular e integrar um conjunto de instituições (atualmente são 892) com o 

propósito de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável mediante a produção, 

difusão e reaplicação de Tecnologias Sociais. 

Nacional OG 

19 
SABIÁ- Centro de 

Desenvolvimento Agroecológico 

O Centro Sabiá é uma organização de natureza técnico-ecológica e educacional que busca 

desenvolver a agricultura familiar dentro dos princípios da agroecologia, produzindo e 

aplicando os sistemas Agroflorestais. 

Pernambuco ONG 

20 
SERTA – Serviço de Tecnologia 

Alternativa, 

Trabalha para formar jovens, educadores/as e produtores/as familiares com vistas a 

mobilização social e construção de bases tecnológicas e sociais que o desenvolvimento 

sustentável requer. 

Pernambuco OSCIP 

21 Sicoob-Coopere 

Cooperativa que responde as necessidades de serviços financeiros e assistência técnica aos 

pequenos produtores, mediante a promoção da economia solidaria com vistas ao 

desenvolvimento. 

Bahia ONG 

Fonte: AMAVIDA, 2011; APACO, 2011; ASA, 2011; AS-PTA, 2010; Banco de Tecnologia Social, 2011; BNAF, 2011; CAATINGA, 2008; DESER, 2011; Embrapa, 2010; 

IPA , 2011; IPB, 2008; IPEMA, 2011; ITS, 2011; LaDCIS, 2008; MANDALLA , 2011; PETROBRAS, 2011; REDE, 201, RedLayc, 2011; PTA , 2008; RTS, 2011; SABIÁ, 

2011; SERTA, 2008; SICOOB, 2011. 
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   CAPITULO III 

IMPACTOS DA TECNOLOGIA ALTERNATIVA NA 

AGRICULTURA FAMILIAR EM CLIMA SEMI-ÁRIDO: 

INFERÊNCIAS A PARTIR DO SERVIÇO DE 

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (SERTA) NO AGRESTE 

E SERTÃO PERNAMBUCANOS 

Já que existe no sul esse conceito 

Que o nordeste é ruim, seco e ingrato 

Já que existe a separação de fato 

É preciso torná-la de direito 

Quando um dia qualquer isso for feito 

Todos dois vão lucrar imensamente 

Começando uma vida diferente 

Da que a gente até hoje tem vivido 

Imagine o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente [...] 

Em Recife o distrito industrial 

O idioma ia ser nordestinense 

A bandeira de renda cearense 

"Asa Branca" era o hino nacional 

O folheto era o símbolo oficial 

A moeda, o tostão de antigamente 

Conselheiro seria o inconfidente 

Lampião, o herói inesquecido 

Imagine o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente 

O Brasil ia ter de importar 

Do nordeste algodão, cana, caju 

Carnaúba, laranja, babaçu 

Abacaxi e o sal de cozinhar 

O arroz, o agave do lugar 

O petróleo, a cebola, o aguardente 

O nordeste é auto-suficiente 

O seu lucro seria garantido 

Imagine o Brasil ser dividido 

E o nordeste ficar independente [...] 

(Nordeste Independente 

Composição: Bráulio Tavares/Ivanildo Vilanova) 
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3.1 SEMI-ÁRIDO: UM CASO DE IRREDUTÍVEL SUBDESENVOLVIMENTO? 

Regionalizar, para a ciência geográfica corresponde à delimitação racional de unidades 

espaciais segundo características elencadas. Segundo Gomes (2006, p. 53), a palavra Região 

“pode assim ser empregada como uma referência associada à localização e à extensão de um 

certo fato ou fenômeno [...] e  como referência a um  conjunto de área onde há o domínio de 

determinada característica” que a distingue das demais. De acordo com Haesbaert (2011), esse 

fator de distinção pode ocorrer do ponto de vista da homogeneidade ou do ponto de vista da 

coesão funcional e/ou simbólica. 

No caso do Nordeste brasileiro, embora Andrade (1998) tenha tentado expressar a 

diversidade ambiental, logo, produtiva presente na região, ao apresentá-la subdividida de 

acordo com suas características climato-botânicas em Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, 

esta é ainda conhecida como o reduto da pobreza do Brasil, onde os piores indicadores sociais 

e econômicos estão concentrados e, portanto, o desenvolvimento não poderia chegar. 

Esse irremediável subdesenvolvimento que caracterizaria a Região Nordeste estaria 

atrelado à presença de condições ambientais identificadas como pouco favoráveis, no que é 

determinante a ocorrência do clima semi-árido, presente em 11% do território nacional, na 

porção norte de Minas Gerais e em oito estados da Região Nordeste, com exceção do 

Maranhão, conforme ilustra a Figura 4. 

Figura 4: Região Nordeste - Área de Abrangência do Clima Semi-Árido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – Secretaria de Programas Regionais, 2009 

Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/programasregionais/index.asp> 
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O Semi-árido ou, de acordo com a classificação de Köppen, clima BSh (onde B= 

clima seco, S = de estepe, h = de baixas latitudes), conforme Ayoade (2006), é definido por 

apresentar precipitações médias entre 800 e 350 mm anuais, com chuvas concentradas em 

curtos períodos (de 3 a 4 meses) e médias térmicas sempre superiores a 18°C.  

Sob tais condições, verificam-se elevados níveis de evapotranspiração potencial, 

devido às altas temperaturas e à má distribuição pluviométrica, constituindo-se um ambiente 

que se caracterizaria por um déficit hídrico no qual a agricultura, sem esforços “não poderia 

acontecer”, conforme defende a ideologia dominante, expressa na visão do Ministério da 

Integração Nacional (2009) para quem: 

Sob a ótica do desenvolvimento regional, o semi-árido constitui-se em uma das sub-
regiões que mais dependem de uma intervenção estatal eficiente, voltada para a 

eliminação dos efeitos desestruturadores decorrentes das adversidades climáticas a 

que está submetido. 

Essa chamada “adversidade climática” presente no semi-árido não é uma idéia recente, 

mas foi marcante desde o processo de ocupação do interior do Nordeste brasileiro. Conforme 

Andrade (1998), o Sertão semi-árido iniciou seu processo de povoamento com as entradas de 

gado impulsionadas pela ampliação da demanda por terras para a monocultura da cana-de-

açúcar na Zona da Mata, acompanhada de um incremento na atividade pecuária, no período 

colonial.  

Como o açúcar ocupava papel de destaque na economia da época e a criação de gado 

demandaria terras destinadas a esse produto, expulsou-se a pecuária extensiva da Zona da 

Mata, legando a essa atividade os espaços interiores, onde o clima não era favorável á 

indústria canavieira ou mesmo a agricultura intensiva sob as condições técnicas do período. A 

criação de gado passou, então a ocupar grandes propriedades nos sertões, atuando como fator 

de atração populacional que, em muitos casos, retratam a história da origem de muitos 

municípios no Agreste e Sertão. 

Nesse contexto, Andrade (1998), destaca a concentração fundiária como fator presente 

na ocupação e povoamento do interior da Região Nordeste. Essa característica interessa-nos 

particularmente por representar um antecedente histórico que limitou a posse da terra como 

elemento presente no desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. 

Por apresentar limitações ao cultivo da cana-de-açúcar, principalmente, por suas 

características pluviométricas perpetuou-se a idéia do semi-árido como ambiente improdutivo. 

Ainda mais quando se considera a produção agrícola nos moldes familiares, caracterizados, 

no Brasil, pelos baixos investimentos de capital e tecnologias. Essas concepções, somada à 

lógica de adequação da natureza às necessidades logísticas da produção, compreende a 
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disponibilidade de água como fator fundamental ou mesmo suficiente para remediação do 

desafio de “conviver com o clima”. 

Esta preocupação é retratada, ainda hoje, no grande número de políticas, programas e 

projetos de intervenção pública elaborados pelo Governo federal, dentre os quais, 

sucintamente, podem ser citados: 1) Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Semi-Árido – CONVIVER, que tem como objetivo fundamental “reduzir as 

vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-regionais com maior 

incidência de secas” (MIN. Secretaria de Programas Regionais, 2009); 2) Programa 

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, destinado à “diminuição dos níveis de pobreza 

no País” em áreas de escassez ou subutilização de recursos hídricos; 3) Programa Proágua 

Semi-árido, com a finalidade de “garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade 

para o semi-árido brasileiro, com a promoção do uso racional desse recurso” (MIN. Secretaria 

de Infra-estrutura hídrica, 2009). 

Contudo, o problema da agricultura no semi-árido não é, simplesmente, a 

disponibilidade de água, como defendem as políticas de assistência hídrica. Tão pouco, as 

concentradas pluviosidades são argumento suficiente para explicar as dificuldades 

vivenciadas ou representam a totalidade da riqueza desse bioma. A produção familiar 

desprovida de fatores básicos ao seu desenvolvimento (terra, crédito, tecnologia), gera o 

desperdício ou a subutilização de recursos disponíveis nas propriedades e a degradação 

ambiental na realização do processo produtivo. 

Por enxergar o problema de garantir a sobrevivência dessa população, o Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN, 1959), coordenado por Celso Furtado, 

no relatório que deu origem à Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, identificava a necessidade de reestruturar a economia da região que se assinalava 

como uma das mais pobres do país. Essa característica foi atribuída à ocorrência simultânea 

de condicionantes naturais, históricos e estruturais, que construíram e mantiveram nesse 

recorte espacial uma situação periférica em relação aos espaços mais dinâmicos do país. 

O GTDN (1959) chamou atenção para a necessidade de repensar a região, ao apontar 

as dificuldades representadas pelos fatores ecológicos presentes no semi-árido, que ocupa 

mais da metade do território nordestino, onde as características de solo, clima e vegetação, 

agravadas pela concentração fundiária e pela ausência de investimentos, acarretavam baixa 

produtividade agrícola e reduzido rendimento aos rebanhos, o que  agrava a situação de 

pobreza dessa população. 
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A partir dessas constatações elaborou-se uma estratégia para o desenvolvimento do 

Nordeste onde o autor identificava a necessidade de reorientar sua lógica produtiva, o que 

consistia em: reduzir a agricultura de subsistência e inserir esses agricultores no mercado; 

redistribuir as atividades econômicas no território nordestino; incentivar o processo de 

industrialização do Nordeste, principalmente, em áreas onde a atividade agrícola encontrava 

grandes dificuldades; garantir a destinação de recursos através do Fundo de Investimentos do 

Nordeste -FINOR.  

Tais idéias, por afetarem a ordem econômica vigente, logo, exigirem mudanças na 

estrutura de poder, não foram levadas adiante devido ao acidente histórico representado pela 

ditadura no Brasil. Apresentam, contudo alguns pontos importantes.  

Primeiro e positivamente, ressalta a incoerência da idéia de um Nordeste fadado ao 

subdesenvolvimento e à improdutividade. Todavia destaca, igualmente, a concepção de 

transformação e adaptação ecológica à produção, desestimulando a busca por soluções de 

convivência com as condições ambientais e colocando o bioma como fator negativo. Bem 

como, despreza a produção para a subsistência e auto-consumo, como inviáveis do ponto de 

vista econômico. A produção para essas finalidades, contudo, é uma arma para o suprimento 

de importantes, ainda que não todas, necessidades familiares e é vital para a segurança 

alimentar. 

Essas concepções de estímulo a grande produção para o mercado guiada pelo 

racionalismo instrumental que busca moldar a natureza às necessidades capitalistas de 

maximização do lucro, fez uso do progresso técnico para “superar” as ditas “adversidades 

climáticas”. Aplicando-se soluções tecnológicas e aproveitando-se das características 

ecológicas (principalmente quantidade de radiação solar), construíram-se condições de 

produtividade e qualidade que alcançaram os padrões internacionais. 

É o caso da hortifruticultura no Vale do Rio São Francisco, apontada por Fernandes 

et.al. (2011) como um dos pólos de modernização produtiva do Nordeste brasileiro, apoiado 

num sofisticado sistema de irrigação por aspersão de copa. Essa técnica foi importada da 

produção israelita no Deserto do Negev para a qual é determinante o controle das quantidades 

de água, a fim de retardar-se a salinização dos solos, e dos horários da irrigação, com o 

objetivo de evitar desperdícios hídricos através da evaporação. 

Cria-se, assim, um micro-clima que, associando os elevados níveis de insolação a 

quantidades adequadas de água, consegue atingir, no caso da uva, a produção de 14 toneladas 

por hectare e duas safras e meia por ano. Sob tais condições, o semi-árido apresenta-se como 
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um aliado e um fator diferencial, já que, os produtores de uva da região Sul, devido a sua 

condição climática, só produzem uma safra anual. 

A inserção da tecnologia na produção agrícola do vale do Sub-médio São Francisco dá 

à paisagem um tom paradoxal - extensas plantações de frutas destinadas, principalmente, ao 

mercado externo, ao lado de uma vegetação angustiada de caatinga hiperxerófila no período 

de estiagem- conforme ilustram as figuras 5, 6 e 7 da convivência da plantação de mangas 

com a caatinga, separadas por uma cerca e pela aplicação de tecnologias de irrigação. 

Figura 5: Caatinga Hiperxerófila em                    Figura 6: Plantação de Mangas em  

    Petrolina                                                         Petrolina    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto de: Sunamita Iris Costa, junho de 2007                        Foto de: Sunamita Iris Costa, junho de 2007 

 

Figura 7: A convivência da Fruticultura com o Semi-árido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto de: Sunamita Iris Costa, junho de 2007 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto de: Sunamita Iris Costa, junho de 2007 
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Essas transformações, baseadas em elevados investimentos de capital são responsáveis 

pela diversificação produtiva na região (Figura 8) e pela elevação da produtividade agrícola 

que conferiu posição de destaque da participação da Microrregião de Petrolina no PIB 

pernambucano (Tabela 21). 

Figura 8: Pólo de Irrigação Petrolina-PE/Juazeiro-BA  

Fonte: Embrapa, 2007 (Foto: arquivo Embrapa Semi-Árido). 

De acordo com a Tabela 21, a Microrregião de Petrolina, pertencente à Mesorregião do 

Sertão do São Francisco, em 2006, apresentou a quarta maior participação no Produto Interno 

Bruto Total do estado de Pernambuco, atrás de Recife (50,05%) e das Microrregiões de Suape 

(12,90%) e do Vale do Ipojuca (6,53%), devido aos empreendimentos do Porto de Suape e do 

Estaleiro Atlântico Sul. Todavia, apresentou o maior PIB Agropecuário do estado (22,38% do 

PIB Agro de Pernambuco), mostrando o peso das atividades desse setor na economia da 

microrregião e sua representatividade na economia pernambucana. 
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Tabela 21: Produto Interno Bruto das Microrregiões Pernambucanas e sua Participação no PIB Estadual, segundo Setor Econômico, 

Pernambuco, 2006 

MICRORREGIÃO 
VALORES ABSOLUTOS 

PARTICIPAÇÃO NO PIB 
PERNAMBUCANO 

Total Agropecuária Indústria
1 

Serviços
2 

Total Indústria Serviços Agropecuária 

Pernambuco 32.944.127,50 1.468.799,08 6.117.597,13 20.701.818,18 100 100 100 100 

Recife 16.487.364,45 61.548,97 2.663.380,45 10.929.303,57 50,05 43,54 52,79 4,19 

Suape 4.250.538,08 18.399,51 1.400.088,90 1.936.934,24 12,90 22,89 9,36 1,25 

Vale do Ipojuca 2.152.226,95 119.708,99 308.337,84 1.511.956,93 6,53 5,04 7,30 8,15 

Petrolina 1.411.721,62 328.732,30 165.773,01 800.041,18 4,29 2,71 3,86 22,38 

Mata Setentrional Pernambucana 1.354.948,80 195.031,78 257.804,79 805.673,45 4,11 4,21 3,89 13,28 

Mata Meridional Pernambucana 1.174.317,26 127.379,33 207.847,88 758.195,04 3,56 3,40 3,66 8,67 

Garanhuns 921.685,86 117.082,65 117.925,41 623.966,67 2,80 1,93 3,01 7,97 

Itamaracá 707.577,18 28.509,84 307.637,46 297.095,66 2,15 5,03 1,44 1,94 

Pajeú 630.748,50 64.359,81 63.468,27 455.508,28 1,91 1,04 2,20 4,38 

Vitória de Santo Antão 540.805,00 38.175,76 108.423,98 335.194,51 1,64 1,77 1,62 2,60 

Araripina 507.323,98 49.288,68 69.104,10 360.790,61 1,54 1,13 1,74 3,36 

Alto Capibaribe 489.576,36 17.725,92 61.639,91 372.395,34 1,49 1,01 1,80 1,21 

Itaparica 452.687,82 35.776,64 206.523,76 190.674,84 1,37 3,38 0,92 2,44 

Médio Capibaribe 451.339,56 57.298,88 42.868,36 330.295,23 1,37 0,70 1,60 3,90 

Brejo Pernambucano 391.150,91 54.884,43 38.214,99 282.611,25 1,19 0,62 1,37 3,74 

Sertão do Moxotó 389.589,28 42.870,79 39.869,45 282.847,48 1,18 0,65 1,37 2,92 

Vale do Ipanema 323.095,52 83.080,70 23.683,19 204.178,48 0,98 0,39 0,99 5,66 

Salgueiro 294.200,03 28.715,64 32.652,16 215.052,83 0,89 0,53 1,04 1,96 

Fernando de Noronha 13.230,35 228,46 2.353,22 9.102,58 0,04 0,04 0,04 0,02 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Sistema de Contas Regionais Referência, 2009. 

1) Compreende os valores produzidos pelas indústrias de transformação e extrativa mineral, construção civil e serviços industriais de utilidade pública. 

2) Compreende os valores produzidos por atividades de comércio, transporte e comunicação, intermediação financeira, administração pública, aluguéis e outros serviços
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Todavia, esse exemplo de sucesso econômico, não indica, sem exageros ideológicos, 

um sinal de desenvolvimento, visto ser resultado dos investimentos do grande capital visando 

sua reprodução ampliada. Social e ambientalmente, há questões a serem consideradas. 

Primeiro, a irrigação não é uma tecnologia de aplicação universal. Além de exigir 

disponibilidade de água de qualidade em quantidades abundantes, é necessária a presença de 

solos com condições químicas (baixa densidade de sais) e físicas (boa drenagem e baixo 

adensamento) para a longevidade da área irrigada. 

Além das características vitais para a eficiente irrigabilidade sob as condições 

edafoclimáticas do semi-árido, tem-se, de acordo com a Embrapa (2007), que enfrentar o 

problema da compactação dos solos, pela ação antrópica no continuo e intensivo uso de 

maquinário pesado. Não representa, portanto, uma solução para convivência com o bioma, 

mas sua artificialização baseada em elevados investimentos e alta tecnologia.  

Segundo, há uma heterogeneidade espacial da distribuição de fatores sócio-políticos e 

econômicos. Enquanto a agricultura irrigada do submédio São Francisco ganha o mundo com 

produtos que resultam de elevado investimento de capital, tecnologia e competências 

profissionais, outras regiões e o próprio entorno dessa área irrigada ainda caracterizam-se pela 

presença majoritária de agricultura de sequeiro (Figura 9), restrita à produção de culturas de 

ciclo curto (milho, feijão, mandioca e sorgo), profundamente susceptíveis às condições de 

tempo e clima.  

Figura 9: Plantio de Milho (a), Consórcio Feijão – Milho (b), Feijão em Ponto de Colher 

(c), e Sorgo, Guandu Granífero e Forrageiro (d) em Área de Sequeiro 

Fonte: Embrapa, 2007 
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Esses camponeses vêem sua subsistência em risco por estarem atrelados a um sistema 

no qual impera o subaproveitamento produtivo. Nessa estrutura aparecem práticas 

tecnicamente obsoletas, não por serem pautadas em saberes tradicionais ou remeterem-se a 

métodos antigos, tendo em vista que muitas soluções tradicionais para convivência com 

condições ecológicas rigorosas são cientificamente corroboradas como viáveis e eficientes. 

Mas sim porque certas práticas, reproduzidas secularmente, são comprovadamente danosas, 

caso da queimada controlada, da “limpa” do terreno e da retirada da cobertura vegetal 

original, freqüentes no semi-árido. 

Dessa forma, tais espaços de produção agropastoril, em clima semi-árido, configuram-

se como área de acentuada fragilidade social, logo, de amplo interesse para o 

desenvolvimento de estudos, tecnologias e políticas que visem à transformação das condições 

produtivas, portanto, de renda e de vida dessa população à margem da dinâmica econômica. 

Essas características são, igualmente, visíveis na agricultura familiar desenvolvida no 

semi-árido Pernambucano que abrange cerca de 70% do território (Figura 10), estando 

presente em todo o Sertão (Mesorregião do Sertão Pernambucano e Mesorregião do São 

Francisco), com ocorrência dos climas BShw (onde B= clima seco, S = de estepe, h = de 

baixas latitudes, w = chuvas de verão) e BShw‟(onde w‟ = chuvas de verão retardadas no 

outono) e na maior parte da Mesorregião do Agreste do estado, que apresenta o clima 

BShs‟(onde s‟ = chuvas de inverno antecipadas no outono).  

Figura 10: Tipos Climáticos do Estado de Pernambuco (Classificação de Köppen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : Andrade, 2003 
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Dentro desse universo que o semi-árido pernambucano abrange, selecionou-se para 

vias de caracterização do espaço onde o fenômeno estudado se manifesta, a Microrregião do 

Sertão do Moxotó. Esse lócus de observação foi escolhido por abrigar o centro tecnológico do 

SERTA (Serviço de Tecnologias Alternativas), em Ibimirim-PE, instituição produtora e 

difusora de tecnologias alternativas agrícolas de baixo custo, voltadas ao desenvolvimento da 

agricultura familiar nesse clima. As características fisiográficas e sociais da referida 

microrregião são, portanto, base empírica para o desenvolvimento e adaptação destas 

tecnologias as características ecológicas que predominam no espaço abrangido pela atuação 

da organização. 

Nesse sentido, o último capítulo desta dissertação se deterá, inicialmente, à descrição 

do ambiente (características ecológicas, sociais e econômicas) sob as quais a agricultura 

familiar desenvolve-se na microrregião do Sertão do Moxotó, identificando as condições sob 

as quais estes agricultores produzem.  

Em seguida, abordará, com maior detalhamento, o Serviço de Tecnologia Alternativa – 

SERTA, identificando pontos importantes da trajetória da organização para a construção de 

sua filosofia de ação, bem como os objetivos e algumas estratégias adotadas para a 

mobilização social de pessoas, organizações e negócios.  

Por fim, a fim de compreendermos alguns dos principais Impactos das Tecnologias 

Alternativas, produzidas e/ou adaptadas para a Agricultura familiar em clima Semi-árido e 

difundidas através da atuação do SERTA-Ibimirim, apresentaremos o resultado do trabalho de 

campo, onde se identificou a percepção da instituição e dos agricultores sobre o processo.  

Será apresentada, primeiro, a visão do SERTA quanto às conquistas e dificuldades 

vivenciadas pela instituição e, depois, o resultado dos questionários aplicados com os Agentes 

de Desenvolvimento Local – ADL‟s (Anexo 1), formados pelo SERTA, a fim de compreender 

se e como esses atores identificam as mudanças nas condições de vida, produção e renda 

alcançadas a partir do acesso às tecnologias alternativas e aos valores transmitidos pelo 

SERTA. 

Os dados primários que embasam a análise contida nesse capítulo foram reunidos em 

duas etapas. No primeiro momento, realizou-se uma visita exploratória com o objetivo de 

conhecer a estrutura funcional do Serviço de Tecnologias Alternativas e realizar entrevistas 

com representantes da organização, a fim de conhecer a visão do SERTA sobre o trabalho e as 

tecnologias que desenvolve. 

Através de contatos com os gestores da instituição, foi apontado o Sr. Sebastião Alves, 

vice-presidente, como a pessoa mais indicada a responder os questionamentos desta pesquisa, 
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por sua proximidade operacional na realização das formações dos Agentes de 

Desenvolvimento Local (ADL‟s), no monitoramento das propriedades modelo, que os ADL‟s 

formados constroem em suas unidades de produção e, principalmente, pelo seu papel central 

de “inventor”, criando e/ou adaptando grande parte das tecnologias alternativas difundidas 

pelo SERTA. Também nesse momento, teve-se a oportunidade conhecer alguns importantes 

atores na trajetória do Serta. Dentre estas se destacam o Sr. Germano de Barros, atual 

presidente do SERTA-Ibimirim e aluno da primeira turma formada no SERTA, em Glória do 

Goitá, e o Professor Abdalaziz de Moura, criador da Proposta Educacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável (Peads) que embasa as práticas do Serviço de Tecnologias 

Alternativas. 

O segundo momento foi destinado à aplicação de questionários com os ADL‟s, 

técnicos formados e em formação pela organização (Anexo 1). Essa etapa ocorreu durante a 

diplomação das turmas formadas, desde 2006, pelo SERTA-Ibimirim, reunindo um 

significativo universo dos(as) agricultores(as), professores(as) e filhos(as) de agricultor(a) de 

diversos municípios do Sertão e Agreste pernambucanos. Também nessa ocasião, entrou-se 

em contato com o posicionamento de representantes do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, da secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do estado de Pernambuco 

(SECTMA-PE) e da Prefeitura de Ibimirim que ofereceram um painel interessante da opinião 

do poder público executivo sobre a organização, completando o panorama que conheceremos 

a seguir. 

3.2 SERTÃO DO MOXOTÓ - PE: CARACTERÍSTICAS NATURAIS E SOCIAIS DO 

LÓCUS DE OBSERVAÇÃO EM UM TÍPICO SEMI-ÁRIDO 

A microrregião do Sertão do Moxotó, localizada na porção central do Estado de 

Pernambuco, é uma das Regiões de Desenvolvimento instituídas pelo Governo Estadual. 

Compõe-se de sete municípios, a saber. Arcoverde, Betânia, Custódia, Ibimirim, Inajá, Manarí 

e Sertânia. Faz divida com as mesorregiões do Agreste Pernambucano e São Francisco 

Pernambucano (a oeste), com a microrregião do Pajeú (ao norte) e com o Estado da Paraíba (a 

nordeste) (Figura 11). 

Segundo Jatobá (2003), geologicamente, a Microrregião do Moxotó encontra-se, 

principalmente, sobre terrenos ígneos e metamórficos do pré-cambriano, atravessados pelo 

Lineamento Pernambuco, os quais fazem parte das unidades geomorfológicas do Planalto da 

Borborema e da Depressão Sertaneja, com altitudes médias de 500 m e a ocorrência de 
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relevos residuais de até 800 m de altitude como a Serra do Buíque, em Ibimirim e a Serra do 

Jabitacá, em Sertânia. 

Figura 11: Microrregião do Sertão do Moxotó  

Fonte: CONDEPE/FIDEM 

Há também a presença de terrenos sedimentares nos municípios de Inajá e Ibimirim, 

os quais fazem parte da Bacia do Jatobá. Nesses terrenos a capacidade de infiltração da água 

torna possível a formação de mananciais subterrâneos explorados para fins de abastecimento e 

irrigação.  

De acordo com Jatobá (2003), nessa região ocorrem, conforme a nova definição do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), principalmente os solos do tipo 

Luvissolo Crômico Órtico (Bruno não Cálcico) e Neossolos Regolíticos e Quartzarênicos 

havendo também a ocorrência de Argissolos e Neossolos Litólicos. 

Nessa região o clima BSh apresenta-se nas versões BShs‟, onde as precipitações 

ocorrem nos meses de outono e inverno, e BShw‟, onde há chuvas de verão, retardadas no 

outono. As médias térmicas variam entre 20 e 24°C e as precipitações médias anuais estão, na 

maior parte do território da Microrregião do Moxotó, entre 500 mm e 800 mm.  

Essas condições climáticas fazem da hidrografia da região uma rede de cursos fluviais 

temporários, com seu caudal restrito ao período de chuva. São constituídos pelos rios 

pertencentes à Bacia Hidrográfica do Moxotó (Figura 12) e uma pequena porção da Bacia 

Hidrográfica do Rio Pajeú, ambos integrantes da Bacia do Rio São Francisco. 

Sob tais circunstâncias estabeleceu-se, conforme Ab‟saber (2010), o bioma da 

caatinga, como vegetação hiperoxófila arbustiva e herbácea, predominantemente caducifólia, 

ou seja, que perde completamente a folhagem no período de estiagem, onde é comum a 
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presença de espécies como aroeira, mandacaru, jatobá e angico, particulares ao clima semi-

árido. 

Figura 12: Rio Moxotó, vista da Ponte, Ibimirim-PE 

Foto de: Sunamita Iris Costa, julho de 2011. 
 

Sua localização no interior do estado pernambucano e as condições fisiográficas que a 

compõem justificam o destaque histórico de três elementos que propiciam o processo de 

ocupação do território (século XVII), hoje pertencente à Microrregião do Sertão do Moxotó: a 

presença abundante de água, fornecida pelo Rio Moxotó; a pecuária extensiva que deu origem 

a latifúndios pecuários e a atuação da Igreja Católica. 

No território sob as características ecológicas descritas, estabeleceu-se uma população 

marcada por reduzidos níveis educacionais e de renda. De acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA (2000), 34,3% dos habitantes da Microrregião do Sertão do 

Moxotó com 15 anos ou mais eram analfabetos e 39,1% dessa população encontrava-se em 

situação de indigência
23

 (Tabela 22).  

Entre os municípios que compõem a região, a situação mais crítica encontra-se em 

Manarí (53,6% da população em situação de indigência e 57,0% dos habitantes com 15 anos 

                                                
23 Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$37,75, equivalentes a 1/4 do salário 

mínimo vigente em agosto de 2000. 
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ou mais eram analfabetos, Inajá (57,8% de indigentes e 45,1% de analfabetos) e Ibimirim 

(54,9% de indigentes e 42,3% de analfabetos), no ano de 2000 (Tabela 22). Mais grave ainda 

observando-se que, em Ibimirim e Inajá, o percentual da população em condição de 

indigência passou de, respectivamente, 46,38% para 54,88% e de 54,41% para 57,78%, entre 

os anos de 1991 e 2000, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2010). 

Tabela 22: Indicadores Sociais da Microrregião do Sertão do Moxotó Percentual da 

População em Situação de Indigência e Analfabetismo, Referente ao Total de 

Habitantes e Incide de Desenvolvimento Humano, 2000 

MUNICÍPIOS 

2000 

Indigentes
*
 

(%) 

Analfabetos
**

 

(%) 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

Sertão do Moxotó 39,1 34,3 IDHM
***

 IDHM-L IDHM-E IDHM-R 

Arcoverde 24,0 24,1 0,708 0,721 0,772 0,631 

Betânia 51,8 38,5 0,593 0,663 0,662 0,455 

Custódia 38,9 36,7 0,653 0,735 0,679 0,546 

Ibimirim 54,9 42,3 0,566 0,609 0,611 0,478 

Inajá 57,8 45,1 0,566 0,597 0,624 0,477 

Manarí 53,6 57,0 0,467 0,512 0,546 0,343 

Sertânia 38,4 33,6 0,648 0,707 0,693 0,543 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010. Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento/Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada/Fundação João Pinheiro. 

* Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$37,75, equivalentes a 1/4 do salário mínimo 

vigente em agosto de 2000. 

**Pessoas com 15 anos ou mais 

*** Componentes do IDH-M: IDHM-E, para Educação; IDHM-L, para Longevidade (ou Saúde) e IDHM-R, 

para Renda. 

Ainda de acordo com a Tabela 22, os Índices de Desenvolvimento Humano 

encontram-se em níveis médios e baixos, aquém da média brasileira para o mesmo ano 

(IDHM 0,766), com exceção do município de Arcoverde, onde todos os indicadores mostram-

se os mais favoráveis da Microrregião. Dentre os indicadores do IDH, o mais baixo em todos 

os municípios é o índice médio de renda, o que se atribui a elevada informalidade e a 

ocupação de mão-de-obra desqualificada a baixos salários. 

No ano de 2009, dos 212.556 habitantes residentes no Sertão do Moxotó, apenas 7% 

(14.973 habitantes) encontravam-se empregados formalmente. Dessa margem populacional, 

conforme Gráfico 4, 39% possuem rendimentos que vão de mais de um salário mínimo à um 

salário e meio. Mais de 73% dessa força de trabalho recebe até dois salários mínimos. 
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Gráfico 4: Número de Empregados no Mercado Formal por Classes de Renda na 

Microrregião do Sertão do Moxotó em 31.12. 2009 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 

Quando se considera os rendimentos obtidos pelo total da população (Gráfico 5), o 

quadro mostra-se ainda mais crítico. 53% das pessoas com 10 anos ou mais aparecem no ano 

de 2000, de acordo com o IBGE, como sem rendimentos, 28% da população considerada 

possui rendimentos de até um salário mínimo.  

Gráfico 5: Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, por Classes de Rendimento Nominal 

Mensal 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Censo Demográfico. 

Nota: Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. Sem rendimentos estão incluídos as pessoas que receberam somente 

em benefícios. 
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Em um espaço onde baixos indicadores sociais unem-se a condições ecológicas 

rigorosas, estabeleceu-se uma economia pouco dinâmica, onde a agricultura, principalmente, 

familiar e destinada à subsistência, tem papel importante, mas é sujeita a grandes dificuldades 

por uma produção caracterizada pela tradicionalidade técnica e pela escassez de recursos. 

3.2.2 A Agricultura Familiar na Economia da Microrregião do Sertão do Moxotó 

A configuração natural da microrregião, que convergiu para a uma história de 

ostracismo na destinação de investimentos para o desenvolvimento da economia regional e 

como justificativa para a adoção de políticas paliativas com fins de minimizar os efeitos de 

prováveis catástrofes sócio-ambientais, levaram o Sertão do Moxotó a participar de forma 

marginal da economia pernambucana. 

Conforme a Tabela 23, a Microrregião contribui apenas com 1,3% do PIB total do 

Estado de Pernambuco. De acordo com a CONDEPE–FIDEM (2011), destacam-se três 

cadeias produtivas, ainda em consolidação, nos municípios que a compõem, a saber: a 

caprinovinocultura, a indústria (alimentos, têxtil e vestuário e construção civil) e a dos 

serviços, no que se salienta a participação significativa do repasse de recursos públicos. 

Custódia (16,45%), Arcoverde (11,48%) e Sertânia (10,77%) têm a maior participação 

do PIB Industrial no PIB total dos municípios (Tabela 23). Para a Agência a ênfase está na 

fabricação de doces, no município de Custódia, e na indústria têxtil, em Sertânia. Destaca-se 

também a presença do artesanato e da apicultura, principalmente em Ibimirim, que possui 

1.125 colméia produzindo, em média, 7.875 litros de mel ao ano, embora os produtos 

derivados do mel (pólen, apitoxina e geléia) tenham grandes dificuldades de comercialização 

e necessitem de maiores investimentos. 

Na economia da microrregião, a maior representação está na participação do 

Município de Arcoverde que, de acordo com a Tabela 23, representa 38,6% do PIB total do 

Sertão do Moxotó. A cidade de Arcoverde apresenta-se como centro econômico regional 

devido às atividades comerciais (atacadista e varejista) e a prestação de serviços dada sua 

posição estratégica em relação a BR-232 que lhe conferiu o pseudônimo de “Portal do 

Sertão”. 

Como é esperado, devido à forte participação dos repasses de recursos públicos, o 

setor que representa a maior participação no PIB da microrregião é o terciário com 77,37% do 

PIB total. Em seguida, com importância significativamente menor, mas ainda superior às 

atividades industriais, está o PIB Agropecuário.  Enquanto o PIB total do Sertão do Moxotó 
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participa com 1,3% do PIB Total de Pernambuco, o PIB Agropecuário representa 2,9 do PIB 

do setor no Estado. 

Tabela 23: Produto Interno Bruto
1
 Total e Setorial, Microrregião do Moxotó, 2006 

UNIDADE 
ESPACIAL 

PIB TOTAL2 
PIB SETORIAL 

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS 

Pernambuco 28.288.214,39 1.468.799,08 6.117.597,13 20.701.818,18 

Sertão do Moxotó 365.587,73 42.870,79 39.869,45 282.847,48 

Arcoverde 141.001,65 5.775,95 16.187,37 119.038,34 

Betânia 18.145,12 3.351,49 1.431,59 13.362,05 

Custódia 56.034,76 5.881,16 9.216,69 40.936,90 

Ibimirim 44.514,67 9.999,55 3.516,32 30.998,80 

Inajá 27.415,94 6.514,59 1.884,03 19.017,32 

Manarí 20.427,64 3.874,71 1.380,29 15.172,64 

Sertânia 58.047,95 7.473,35 6.253,17 44.321,43 

Participação do PIB Setorial no Total por Unidade Espacial 

Sertão do Moxotó 100 11,73 10,91 77,37 

Arcoverde 100 4,10 11,48 84,42 

Betânia 100 18,47 7,89 73,64 

Custódia 100 10,50 16,45 73,06 

Ibimirim 100 22,46 7,90 69,64 

Inajá 100 23,76 6,87 69,37 

Manarí 100 18,97 6,76 74,28 

Sertânia 100 12,87 10,77 76,35 

Participação do PIB Municipal Total e Setorial no PIB da Microrregião do Sertão do Moxotó 

% Sertão do Moxotó em 

Pernambuco  1,3 2,9 0,7 1,4 

Sertão do Moxotó 100,0 100,0 100,0 100,0 

Arcoverde 38,6 13,5 40,6 42,1 

Betânia 5,0 7,8 3,6 4,7 

Custódia 15,3 13,7 23,1 14,5 

Ibimirim 12,2 23,3 8,8 11,0 

Inajá 7,5 15,2 4,7 6,7 

Manarí 5,6 9,0 3,5 5,4 

Sertânia 15,9 17,4 15,7 15,7 

Fonte: IBGE, 2006. 
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De acordo com a Tabela 23, o setor primário representou, em 2006, 11,73% do PIB 

total da Microrregião do Sertão do Moxotó (Tabela 20), com destaque para a participação dos 

municípios de Ibimirim (23,3%), Sertânia (17,4) e Inajá (15,2). 

Dentre as atividades agropastoris economicamente relevantes pode-se destacar, na 

pecuária, a bovinocultura e a caprinocultura, todas desenvolvidas extensivamente, devido às 

características das pastagens nas áreas secas, o que compromete a qualidade dos rebanhos e 

dificulta a comercialização, além da agricultura familiar voltada, especialmente, para a 

subsistência. 

Segundo a Cepal (2003) a agricultura familiar, no Nordeste, era responsável por 82,9% 

da ocupação de mão-de-obra no campo, entretanto, é marcada pela ocupação da população 

mais pobre do Brasil, por baixos investimentos de capital, pela precária qualificação da mão-

de-obra e pelo alto grau de informalidade. De acordo com a CEPAL (2003, p. 247), 

É no Nordeste (e, sobretudo no semi-árido) que se concentram os segmentos mais 

pobres dos agricultores familiares do Brasil. Ao mesmo tempo é aí que as políticas 

de geração de renda encontram maior dificuldade em sua implementação. No caso 

do PRONAF, por exemplo, mesmo os bancos estatais operando na região recusam-

se a correr os riscos da relação estável com uma população desprovida da 

possibilidade de oferecer-lhes garantias e contrapartidas em suas operações de 

financiamento.  

Essa dificuldade na obtenção de financiamentos para a agricultura do semi-árido, tida 

como inviável pela ideologia dominante, é substancialmente agravada pelos problemas para 

obtenção de água e principalmente, pela concentrada propriedade da terra, levando-se em 

conta que, nas condições ecológicas da área, técnicas tradicionais têm dificuldades de fazer a 

terra produzir, havendo necessidade de unidades produtivas mais extensas. 

De acordo com o Censo Agropecuário 2006, 92,9% dos estabelecimentos 

agropecuários da Microrregião do Sertão do Moxotó são explorados com agricultura familiar. 

Entretanto, estes correspondem a apenas 56,4% da área total dos estabelecimentos, o que lhes 

confere uma área média de 13,8 ha (Tabela 24).  

Mesmo para municípios onde a relação entre a participação percentual do número e da 

área dos estabelecimentos familiares no número e área total de estabelecimentos não é tão 

discrepante, caso de Manarí, onde os estabelecimentos familiares correspondem a 97% do 

total e ocupam 85,6% da área total (Gráfico 6), a área média dos estabelecimentos é de, 

apenas, 7,5 ha (Tabela 24), o que revela o caráter minifundiário dessas unidades. 
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Tabela 24: Número e Área dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar e Não Familiar 

da Microrregião do Sertão do Moxotó por municípios, 2006 

UNIDADE 

ESPACIAL 

TOTAL AGRICULTURA FAMILIAR NÃO FAMILIAR 

Número Área (ha) Número 
Área 

(ha) 

Área Media 

(ha) 
Número Área (ha) 

Área Media 

(ha) 

Pernambuco 304.788 5.434.069 275.740 2.567.070 9,3 29.048 2.866.999 98,7 

Sertão do Moxotó 16.546 376.440 15.363 212.164 13,8 1.183 164.276 138,9 

  Sertânia 4.128 118.856 3.849 68.568 17,8 279 50.288 180,2 

  Custódia 3.269 88.734 2.894 49.580 17,1 375 39.154 104,4 

  Manarí 2.865 24.356 2.779 20.851 7,5 86 3.505 40,8 

  Ibimirim 1.910 33.866 1.803 16.379 9,1 107 17.487 163,4 

  Betânia 1.674 54.251 1.627 30.423 18,7 47 23.828 507 

  Inajá 1.368 31.843 1.280 17.513 13,7 88 14.330 162,8 

 Arcoverde 1.332 24.534 1.131 8.850 7,8 201 15.684 78 
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 

Gráfico 6: Participação da Agricultura Familiar no Total do Número e Área dos 

Estabelecimentos Agropecuários do Sertão do Moxotó e seus municípios, 

2006 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006. 

Embora a área média dos estabelecimentos familiares no Sertão do Moxotó, na 

maioria dos municípios sejam maiores que a observada no Estado de Pernambuco, ainda está 

muito abaixo do necessário, uma vez que, como observa Alves (2001), no contexto geral da 

agricultura brasileira, a pobreza rural se concentra nas propriedades com menos de 100 

hectares e observa-se um progressivo empobrecimento dos agricultores com propriedades de 
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extensão inferior a 10ha, por não possuírem área suficiente para obter uma renda familiar que 

lhes garanta o sustento.  

Esse quadro, na visão do autor, torna-se ainda mais grave no contexto nordestino em 

que a quantidade e a distribuição de chuvas mostram-se irregulares e os níveis de escolaridade 

são muito reduzidos, o que torna a geração de renda pela agricultura familiar, comprometida 

pela extensão reduzida de terra e, portanto, bem mais desfavorável do que as observadas nas 

demais regiões. 

As condições específicas de cada bioma são tão importantes para a estruturação da 

produção agrícola que foram consideradas na definição das dimensões do módulo rural, 

conceito que, segundo o INCRA (2008), está relacionado à compreensão de propriedade 

familiar. O módulo rural “é uma unidade de medida, expressa em hectares, que busca exprimir 

a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e 

condições do seu aproveitamento econômico” (INCRA, 2008). 

Trata-se da correlação entre a dimensão mínima necessária para a geração de renda 

familiar de um salário mínimo, o que varia de acordo com as características ecológicas 

decorrentes da localização geográfica e com o tipo de exploração. Tais características definem 

as Zonas Típicas de Módulo (ZTM) que, de acordo com o INCRA (2009) são áreas 

delimitadas, a partir do conceito de módulo rural, com características ecológicas e econômicas 

homogêneas, baseada na divisão das Microrregiões Geográficas definidas pelo IBGE. Nessa 

classificação, o Sertão do Moxotó encontra-se na ZTM B3 (Quadro 3), conforme a Instrução 

especial/INCRA Nº50/97. 

Quadro 3: Dimensão do Módulo Rural por Zona Típica de Módulo, por Tipo de 

Exploração, 1997 

CÓDIGO ZTM 

DIMENSÃO DO MÓDULO POR TIPO DE EXPLORAÇÃO (HA) 

Hortigranjeira 
Lavoura 

Pecuária Florestal 
Imóvel inexplorado 

Exploração n/ 
definida Permanente Temporária 

1 A1 2 10 13 30 45 5 

2 A2 2 13 16 40 60 10 

3 A3 3 15 20 50 60 15 

4 B1 3 16 20 50 80 20 

5 B2 3 20 25 60 85 25 

6 B3 4 25 30 70 90 30 

7 C1 4 30 35 90 110 55 

8 C2 5 35 45 110 115 70 

9 D 5 40 50 110 120 100 
Fonte: INCRA. Instrução Especial/INCRA Nº50/97, 1997 
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De acordo com o Censo Agropecuário 2006, dos 376.440 ha que compõem os 

estabelecimentos agrícolas da microrregião, apenas 59.831 ha, isto é, 15,9% foram cultivados. 

Devido às condições ambientais e os baixos investimentos de capital e tecnologia, a maior 

parte da área plantada é dedicada ao cultivo de espécies de ciclo vegetativo curto e baixo 

valor agregado em lavouras temporárias, o que, de acordo com a Quadro 3, dá ao módulo 

rural a extensão de 30 há.  

No total da área efetivamente cultivada no Sertão do Moxotó, de acordo com o Censo 

Agropecuário 2006, os principais produtos são o milho e o feijão, que ocupam, 

respectivamente 47% e 44% da área total cultivada, ocorrendo, embora com destaque menor, 

a participação de culturas de tomate, mandioca e algodão (Gráfico 7), no geral, culturas 

francamente associadas à subsistência e a escassez hídrica por levarem de três a quatro meses 

entre o plantio e a colheita, permitindo que se aproveite o curto período no qual as 

precipitações ocorrem na região. 

Gráfico 7: Percentual de Área Ocupada pelos Principais Produtos Agrícolas da 

Microrregião do Sertão do Moxotó, 2006 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006. 

Uma vez que, a média de área dos estabelecimentos familiares na Microrregião é de 

13,8 ha, conforme indicada na Tabela 24, ocupada com culturas temporárias (Gráfico 7), o 

que torna a extensão média das unidades produtivas bastante inferior a mínima necessária 

para a garantia do sustento familiar, a agricultura nesse recorte espacial se caracteriza pela 

baixa  produtividade por área, como mostra a Tabela 25. Dos cinco principais produtos 
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agrícolas da Microrregião do Sertão do Moxotó, apenas o tomate, que ocupa 2% do total de 

área cultivada, apresenta produtividade mais elevada, ainda assim, abaixo da produtividade 

observada no País, no Nordeste e no Estado. 

Tabela 25: Produtividade dos Principais Produtos Cultivados na Microrregião do Sertão 

do Moxotó, 2006 

UNIDADE 

ESPACIAL CATEGORIA 
PRINCIPAIS PRODUTOS 

Algodão Feijão Mandioca Milho Tomate 

Sertão do 

Moxotó 

Área Cultivada (ha) 710 26.340 1.030 28.100 1.200 

Produção (t) 692 12.429 10.300 19.272 33.700 

Produtividade por área (t/ha) 1,0 0,5 10,0 0,7 28,1 

Pernambuco 

Toneladas / hectare 

0,7 0,4 11,1 0,7 40,5 

Nordeste 2,9 0,5 10,9 1,2 40,3 

Brasil 3,2 0,9 14,0 3,4 57,1 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006. 

Esses indicadores embasam o pensamento de que a agricultura familiar, no semi-árido, 

é incapaz de se desenvolver, o que legou a condição de marginalidade produtiva justificada 

por uma inviabilidade técnica de conseguir níveis aceitáveis de qualidade e produtividade, 

constituindo uma ampla barreira à geração de renda para os significativos percentuais da 

população pobre que se dedica a essa atividade. 

Todavia, como já foi observado, essa concepção vem sendo criticada por diversos 

autores e combatida por organizações que, diante do contexto de pobreza e ostracismo 

tecnológico vivenciado pela agricultura familiar do semi-árido, dedicam-se à produção e 

difusão de tecnologias apropriadas às condições ecológicas e peculiaridades econômicas e 

sociais da realidade sertaneja. 

Dentre essas instituições, selecionou-se a unidade do Serviço de Tecnologia 

Alternativa (SERTA) localizada no município de Ibimirim–PE, com atuação na Microrregião 

do Sertão do Moxotó e que, através da elaboração e difusão de tecnologias voltadas para a 

agricultura familiar e de princípios ecológicos, objetiva desenvolver a pequena propriedade 

em bases ambientalmente racionais e valorizar o campo, o trabalho e o trabalhador rural.  

Trata-se de um interessante exemplo de utilização de soluções tecnológicas 

alternativas no território sob o clima semi-árido selecionado por cinco fatores:  
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1. Atua junto a grupos marginalizados na história econômica brasileira (os agricultores 

familiares) em espaços de difícil desenvolvimento desse modelo produtivo (o contexto de 

cana na Zona da Mata de Pernambuco e o Semi-árido no Sertão e Agreste do Estado)  

2. Enfatiza a profissionalização e o Protagonismo juvenil, contribuindo para a geração de 

trabalho e renda que possibilitam a fixação de mão-de-obra no campo, tradicionalmente 

exportada pela falta de oportunidades.  

3. Apresenta relevante influência nas determinações governamentais para a educação rural, 

tendo princípios de sua Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 

(Peads) inseridos nas Diretrizes Operacionais para Educação do Campo. 

4. Trata-se de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o que 

possibilita a interação e a captação de recursos das esferas pública e privada. 

5. Desenvolve cooperação internacional através da Rede Latino-americana e do Caribe de 

Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável (RedLayc). 

Portanto, conhecer os resultados obtidos pelo SERTA, na visão da organização e dos 

agricultores familiares formados por justifica-se enquanto caminho para compreender o papel 

de produtoras/difusoras de tecnologias alternativas no desenvolvimento da agricultura familiar 

no semi-árido pernambucano  

3.3 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - SERTA: PONTOS IMPORTANTES 

DE UMA TRAJETÓRIA DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL 

Serviço de Tecnologia Alternativa-SERTA é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip) destinada à geração de competências para o desenvolvimento de 

comunidades rurais de forma sustentável. Para tanto, atua junto a jovens (filhos e filhas de 

agricultores/as), educadores e produtores familiares, através do Curso de Formação de 

Agentes de Desenvolvimento Local (ADL) que, desde 2008, foi reconhecido pela Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), junto com o Conselho Estadual de 

Educação, como Curso Técnico em Agroecologia, voltado à Agricultura Familiar. 

Em oposição à mecanização baseada em alta tecnologia utilizada nas monoculturas 

que dominam o mercado brasileiro e super exploram os trabalhadores rurais, ao 

envenenamento do solo com produtos químicos e ao esgotamento dos recursos pela máxima 

exploração da natureza, o SERTA propõe o emprego de tecnologia e a inclusão dos saberes 

tradicionais associados aos conhecimentos científicos, a fim de, aliando-se à dinâmica natural, 
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otimizar o aproveitamento dos escassos recursos de que dispõem os agricultores familiares e 

garantir uma produção qualitativa e quantitativamente superior. 

Dessa forma, a organização apresenta como finalidade o “desenvolvimento territorial” 

que, a nosso ver, aparece em sua perspectiva como uma conquista através da geração de 

trabalho e renda de forma social e ambientalmente sustentável por meio da agricultura 

familiar.  

Vislumbra-se, por conseguinte, desenvolver o território através da difusão de 

conhecimentos que possibilitam o melhor aproveitamento da propriedade e a ampliação da 

renda por meio do uso de tecnologias alternativas, da valorização da agricultura familiar como 

modelo social, ambiental e economicamente viável e de um conceito particular de educação, 

voltada as necessidades do trabalhador rural. 

Fundado em 1989, no Agreste Pernambucano, a trajetória do SERTA é marcada por 

interações com as comunidades rurais e suas organizações, a exemplo do Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), na região salineira em Feira de Santana-BA e do Centro 

das Mulheres do Cabo (CMC). 

Essa articulação visou privilegiar a adequação produtiva às condições sociais e 

ambientais, à modernização racional da propriedade agrícola, à construção de condições 

favoráveis à agricultura familiar e à capacitação e formação de jovens, tornando-os lideranças 

locais para a difusão da proposta SERTA de desenvolvimento territorial. Essa perspectiva 

rendeu à organização o reconhecimento da Fundação Itaú/UNICEF, através do Prêmio 

Educação & Participação, no ano de 1995. Possibilitou também a construção do projeto de 

Capacitação dos Assentamentos para a Produção Agrícola Diversificada de Alimentos, em 

conjunto com o Centro das Mulheres do Cabo (CMC), após sua transferência para Glória do 

Goitá-PE, em 1996. 

No ano de 1999, o SERTA iniciou, efetivamente, suas atividades em Glória do Goitá-

PE, em conjunto com o programa “Aliança com o Adolescente para o Desenvolvimento 

Sustentável no Nordeste”. Idealizado por Viviane Senna (Instituto Ayrton Sena) e realizado 

em colaboração com a Fundação F. Kellogg, a Fundação Odebrecht e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o programa tem como marco conceitual a 

sustentabilidade centrada no planejamento participativo com foco no adolescente 

protagonista. 

Segundo a Fundação Odebrecht (2010), a aliança com o adolescente participa das 

idéias de ações de desenvolvimento social em espaços de baixos índices de desenvolvimento 

humano e marginais na dinâmica econômica nacional. Nessas áreas, a forte resistência 
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cultural e a grave deficiência educacional representam um entrave à realização de mudanças 

sociais profundas, replicando o ciclo de pobreza alimentado por séculos de exploração e 

insuficiência dos programas governamentais de assistência social. 

Ainda de acordo com a Fundação Odebrecht (2010), o projeto abarcou três regiões 

brasileiras, o Baixo Sul (BA), o Médio Jaguaribe (CE) e a Bacia do Goitá (PE), envolvendo 

dezoito municípios em iniciativas de empoderamento social e tecnológico para a conquista da 

autonomia produtiva. De acordo com a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de 

Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP, 2004), dos 486.200 

habitantes dos municípios envolvidos nas ações da Aliança, cerca de 13%  compõem-se de 

adolescentes entre 12 a 19 anos
24

. Estes representam um universo de líderes de mobilização e 

transformação em potencial, tradicionalmente exportados por suas famílias, pelas escassas 

oportunidades de desenvolvimento em suas regiões. 

Um dos pontos de ligação entre a Aliança com o Adolescente e o SERTA é a finalidade 

de promover a construção e difusão de tecnologias de ação social passíveis de serem 

replicadas. Segundo a ABMP (2004), essa iniciativa perpassa pela compreensão da tecnologia 

como fator de desenvolvimento local integrado e sustentável nas microrregiões nordestinas, o 

que, aliado a formação de uma massa crítica de adolescentes protagonistas, visa impulsionar 

uma dinâmica de transformação de suas condições sociais, culturais e econômicas. 

Participar da Aliança foi fundamental para que o SERTA entrasse em contato com o 

conceito de Protagonismo Juvenil que, Segundo Costa e Vieira (2005), consiste em estimular 

os jovens em ações que dizem respeito aos problemas e à vida em comunidade, tornando-o 

co-responsável pelo desenvolvimento local e nacional. Concebe-os como fonte de iniciativas 

capazes de, aliando tradição e modernidade, aprimorar sistemas sociais pouco dinâmicos, 

quebrando ciclos de replicação das condições de marginalidade produtiva.  

Todavia, a construção de uma juventude crítica e atuante na busca por transformar sua 

realidade perpassava pela transformação da educação rural, fator determinante para 

impulsionar mudanças profundas no campo. Com esse objetivo, o SERTA dedicou seus 

primeiros anos à construção de uma proposta pedagógica voltada para as necessidades e 

potencialidades dos agricultores familiares. Essa proposta recebeu o nome de Peads (Proposta 

Educacional de Apoio do Desenvolvimento Sustentável) e, em 2000, formou a primeira turma 

de Agentes de Desenvolvimento Local (ADL‟s), em Glória do Goitá.  

                                                
24

 As instituições envolvidas na Aliança com o Adolescente promoveram 20 projetos, entre 1999 e 2004, 

investindo R$ 45 milhões chegando a beneficiar diretamente 7 mil adolescentes e 3 mil 

educadores/produtores (ABMP, 2004). 
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De acordo Moura (2003), a Peads resulta de progressivas reflexões e do contato com a 

educação formal e não formal. Tais práticas envolveram programas assistenciais, produtores, 

educadores e jovens em interações com diversas organizações da sociedade civil, sintetizando 

experiências complementares à escola e as vivências da educação popular no ensino formal. 

Para o autor, a Peads representa um questionamento crítico dos fins para os quais é 

concebida a educação formal, trazendo implicitamente em seu conteúdo político didático 

valores de autoritarismo e depreciação do trabalho e do trabalhador rural. Nesse sentido, a 

proposta educacional do SERTA traz como contribuição fundamental a compreensão de que a 

transformação da concepção filosófica da educação rural - contemplando o estímulo à 

capacidade de liderança e produtividade e elevando a auto-estima da população em relação a 

si e às atividades do campo - são determinantes para a redenção da dívida social que marca a 

histórica exploração do trabalhador rural. 

Trabalhando sob a perspectiva da mobilização social, o SERTA, através da Peads, 

reorientou a educação rural, voltando-a para a realidade da propriedade e para as necessidades 

da agricultura familiar, através da compreensão da complexidade ambiental como 

fundamental para o aproveitamento mais adequado e ambientalmente coerente dos recursos 

disponíveis e da importância da articulação entre os saberes tradicionais e o conhecimento 

científico, que são princípios encontrados na Racionalidade Ambiental definida por Leff 

(2002). 

Através da Peads, o SERTA conseguiu atingir, primeiro, a escola rural e depois as 

escolas urbanas, reorientando a metodologia docente quanto aos objetivos da educação e aos 

valores implícitos nos conteúdos trabalhados. Atualmente a Peads é aplicada em 70 escolas de 

15 municípios.  

De acordo com o SERTA (2011), “A Peads trabalha simultaneamente o ensino, a 

pesquisa e a extensão como instrumentos de inovação, transformação e inclusão social”, 

estruturando-se em quatro etapas (pesquisa, análise e desdobramento, ação e avaliação) 

articuladas para alcançar dois objetivos centrais: promover a mobilização social, construindo 

lideranças na busca pelo desenvolvimento local e fornecer as ferramentas técnicas e o 

conhecimento necessário para a reestruturação da prática produtiva na agricultura familiar. 

Durante cada mês de curso, os alunos convivem uma semana em uma das duas 

Unidades Pedagógicas Permacultura de Observação (Uppo), localizadas em Glória do Goitá e 

Ibimirim e as demais semanas junto à comunidade onde vive e desenvolverá seu trabalho de 

líder e multiplicador, em um processo conjunto de construção do conhecimento (Aluno – 
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SERTA – Comunidade) que reúne as experiências vividas pelos discentes em seu espaço 

vivido e os conhecimentos articulados na construção da proposta educacional do SERTA. 

No processo pedagógico, a etapa de pesquisa consiste em investigar as atividades 

econômicas e as variáveis que inibem o desenvolvimento local dos territórios onde os jovens 

e os educadores atuam e vivem, bem como em experienciar no campo (Semi-árido e Zona da 

Mata) as potencialidades que seu ambiente possui. 

Na análise e desdobramento buscam-se soluções possíveis para os problemas 

identificados na etapa de pesquisa, partindo dos conhecimentos, buscando projetar sua 

implantação que ocorre na etapa seguinte (ação). A avaliação quarta e ultima etapa, é 

realizada pelos técnicos do SERTA, pelos ADL‟s formados e pela comunidade que identificam 

novos problemas a serem solucionados e possibilidades ainda inexploradas.  

A proposta educacional do Serviço de Tecnologias Alternativas, a nosso ver, 

diferencia-se das praticas tradicionais ao eleger: a) a escola e o aluno, os técnicos e os 

agricultores, como produtores de conhecimento sobre a realidade, bem como, a ciência e os 

saberes tradicionais como formas igualmente válidas de compreensão do mundo e capazes de, 

juntas, contribuírem na busca por soluções; b) o adolescente como protagonista e liderança 

capaz de modificar o seu entorno e as circunstâncias em que vive, gerando transformações 

sociais e culturais importantes; c) a família, como parceira pedagógica e fonte de soluções. 

Essas concepções presentes na Peads alcançaram significativa relevância no âmbito da 

educação rural, a ponto de alguns de seus princípios serem inseridos nas Diretrizes 

Operacionais para Educação do Campo, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação e 

homologadas pelo Ministério da Educação (MEC, Parecer CNE/CEB N° 36/2001). 

No ano de 2001 o SERTA tornou-se uma Organização da Sociedade de Interesse 

Público (Oscip), o que lhe garantiu a possibilidade de obter os recursos públicos, necessários 

à criação do Centro Tecnológico da Agricultura Familiar em Pernambuco que abriga o Pólo da 

Agricultura Orgânica e se integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da 

Zona da Mata (PROMATA). 

Através do Centro Tecnológico da Agricultura Familiar, o SERTA passa a integrar a 

Agenda Pública Estadual e a compor a Rede de Fortalecimento Institucional, definida como 

uma iniciativa destinada a promover ações de cooperação atinentes à geração de 

oportunidades de desenvolvimento para a juventude rural brasileira. Tais iniciativas legaram 

ao SERTA, pela segunda vez, o reconhecimento pelo Prêmio Educação & Participação da 

Itaú/UNICEF, no ano de 2003. 
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Um marco central para essa análise ocorre em 2004, ano no qual o Serviço de 

Tecnologias Alternativas passa a atuar no Sertão pernambucano, através da implantação da 

Uppo no Campus em Ibimirim, em um espaço próximo ao Açude Poço da Cruz (Figura 10), 

pertencente ao Ministério do Interior. Até então esse espaço estava sob a responsabilidade do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DENOCS), apresentando construções 

remanescentes do tempo em que este se chamava IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas) 

Figura 13: Açude Poço da Cruz, Ibimirim-PE 

Foto de: Sunamita Iris Costa, julho de 2011. 

Aproveitando o espaço ocioso, em ruínas devido ao seu fechamento durante o 

Governo Collor e em progressiva depredação pela população local (Figura 14), o SERTA, 

contando com a cooperação dos jovens na recuperação do patrimônio público, com a doação 

de maquinário do DNOCS e com o financiamento do projeto de formação de jovens em 

tecnologias alternativas, pelo BNB, construiu a Uppo em Ibimirim destinada ao 

desenvolvimento de tecnologias alternativas para a geração de trabalho e renda através da 

agricultura familiar, no semi-árido.  
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Figura 14: Antigos Galpões da IFOCS Ocupados pelo SERTA- Antes e Depois da 

restauração 

Foto de: Sunamita Iris Costa, julho de 2011. 

O SERTA-Ibimirim representou uma iniciativa de tão significativa relevância 

internacional que, apenas um ano depois de sua fundação, passou a integrar a Rede Latino-

americana e do Caribe de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável (RedLayc) 

que atua na transferência de conhecimento e intercâmbio de experiências entre os centros 

participantes, construindo-se um espaço de análise e reflexão. Visa, igualmente, estimular a 

formação de jovens profissionais, ligados às necessidades da comunidade e ativos na 

promoção do desenvolvimento das potencialidades locais, sob a égide da racionalidade 

ambiental e do compromisso social, dedicando-se a organizações voltadas para a segurança 

alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar. 

No mesmo período, o SERTA-Ibimirim constituiu-se em um dos Centros de 

Aprendizagem e Intercambio de Saberes na America Latina (CAIS-RedLayc) que 

compreende (57) instituições em doze países, dentre os quais se destaca a participação do 

México e da Colômbia, com quinze instituições participantes, seguidos pelo Brasil com oito 

organizações pertencentes à rede. (Quadro 4). 
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Quadro 4: Distribuição das Instituições que compõem a Rede Latino-americana e do 

Caribe de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável (RedLayc) 

por Região da Rede, 2011  

REGIÃO DA 

REDLAYC 
PAÍSES 

NÚMERO DE 

INSTITUIÇÕES 

 

México México 15 

América 

Central 

El Salvador  2 

Guatemala 2 

Nicarágua 1 

Caribe 

Haiti  1 

República 
Dominicana 4 

Andes 

Bolívia 3 

Colômbia 15 

Equador 1 

Peru 3 

Sul 

Argentina 2 

Brasil 8 

TOTAL 57 
Fonte: RedLayc, 2011. 

Entre as instituições brasileiras direcionadas ao desenvolvimento social e sustentável 

que contribuem com a RedLayc (2011), junto ao SERTA Ibimirim, tem-se: Associação dos 

Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense (APACO); Associação de Desenvolvimento 

Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (APAEB); Departamento de Estudos Sócio- 

Econômicos Rurais (DESER); SICOOB – COOPERE, além da Rede de Estudos Rurais – 

Bahia, da Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do Sertão (COOPERAFIS) e da Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco (SECTMA/PE). 

No ano de 2006, o SERTA formou a primeira turma do curso técnico em Agentes de 

Desenvolvimento Local (ADL‟s) no Campus Ibimirim, curso credenciado, em 2008, pela 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco (SECTMA-PE) que, junto 

com o Conselho Estadual de Educação, habilitou a organização para constituir, nas duas 

Uppos, as escolas técnicas de formação profissional (Centro Tecnológico da Agricultura 

Familiar), reconhecendo-se a formação de ADL na categoria de curso profissional de Nível 

Médio Técnico em Agroecologia. 

A trajetória do Serviço de Tecnologias Alternativas é sintetizada no Esquema 1, a linha 

do tempo dos principais acontecimentos nos 22 anos de história da organização: 

 

http://www.redlayc.net/quie-mx.html
http://www.redlayc.net/quie-sa.html
http://www.redlayc.net/quie-ni.html
http://www.redlayc.net/quie-ht.html
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Esquema 1: Linha do Tempo do Serviço de Tecnologias Alternativas, 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SERTA, 2010  
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No decorrer de sua trajetória, o SERTA assume como objetivo central atuar segundo os 

princípios do desenvolvimento territorial, através da formação de jovens, educadores/as e 

produtores/as familiares, por meio da Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável (Peads). Ficam, portanto, estabelecidas duas áreas centrais de atuação: a formação 

de competências e lideranças nas comunidades locais, e a construção de uma base 

tecnológica, adequada às necessidades sociais, desenvolvidas levando-se em consideração o 

conhecimento científico e os saberes tradicionais, com vistas à sustentabilidade produtiva e a 

racionalidade ambiental. 

Esses dois focos, claros dentro da proposta do SERTA, contam com três desafios 

importantes a serem considerados na busca pela transformação do contexto de pobreza que 

obriga os agricultores familiares a condições pouco favoráveis de vida e produção, logo, de 

renda: 

Primeiro, os espaços de atuação do SERTA, na Mesorregião do Sertão pernambucano, 

apresentam baixos níveis de educação e qualificação profissional, que restringem a 

oportunidade da mão-de-obra escolher o comprador da força de trabalho e reduzem a 

capacidade de encontrar soluções para problemas locais, sejam internos à propriedade ou 

comuns à comunidade; 

Segundo, as técnicas tradicionais utilizadas compõem uma marcante cultura produtiva. 

Uma das características da agricultura familiar é a herança, material e imaterial, isto é, a 

propriedade da terra e a cultura produtiva transmitidas através das gerações. De acordo com 

Wanderley (1998), no caso brasileiro, a concentrada propriedade da terra reduz a participação 

dos agricultores familiares como proprietários desse bem de produção e faz com que a 

característica de herança se dê, primordialmente, pela transmissão do patrimônio imaterial. Os 

conhecimentos aplicados na agricultura familiar, principalmente no Sertão nordestino, são 

passados dentro da família como caminho para a sobrevivência em um ambiente dito hostil 

por suas características ecológicas. Essa capacidade de “sobreviver” e os meios para isso 

apresentam um significativo valor simbólico da força e coragem do homem sertanejo, logo, 

mostra grande dificuldade para ser alterado, principalmente considerando-se o conflito de 

gerações (filhos ensinando pais);  

E, finalmente, a marginalidade no acesso a condições mínimas de produção, visível no 

restrito acesso à terra, nas dificuldades na obtenção de financiamento e apoio técnico 

adequadas às dimensões e características da produção familiar.  

O enfrentamento desses desafios passa pela “formação e mobilização das 

potencialidades de pessoas, das organizações e dos negócios” (SERTA, 2011). Ao investir na 
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qualificação profissional da juventude e dos produtores dedicados a agricultura familiar, o 

SERTA, através da Peads, propõem-se a gerar competências produtivas capazes de pensar a 

propriedade e seus recursos de forma economicamente viável, social e ambientalmente 

coerente. Mas trabalha também na construção de lideranças locais capazes de replicarem os 

conhecimentos aprendidos na organização, ampliando sua capacidade de atuação e difusão 

numa perspectiva de rede.  

Isso se processa através da formação dos Agentes de Desenvolvimento Local (ADL) 

que, ao concluírem o Curso Técnico em Agroecologia, aplicam os conhecimentos e 

tecnologias em sua propriedade. Essas unidades produtivas passam a atuar como centro local 

de referência, exercendo papel semelhante ao das Uppos do SERTA em Ibimirim-PE e Glória 

do Goitá-PE, propriedades-modelo onde foram ensinados, e difundindo para outros 

agricultores familiares, o que aprenderam no Curso Técnico em Agroecologia. 

Considerando-se que, conforme Putnam (2005), as características de cada espaço são 

construções de longos períodos de tempo e refletem as experiências sociais, o investimento na 

juventude mostra-se determinante para as transformações que se quer alcançar. Esse público 

compõe-se de atores em formação, portanto, com maior facilidade de, sem negligenciar o 

patrimônio cultural que a produção familiar compreende, unir a este uma dimensão de 

modernização e transformação com o objetivo de melhorar a situação econômica, por 

conseguinte, as condições de vida, ao vislumbrar novos mercados e caminhos para a 

otimização do uso da propriedade. 

Para o SERTA, essa modernização abrange, primordialmente, a construção e difusão 

de tecnologias alternativas agrícolas caracterizadas pelo baixo custo, acessibilidade, 

adequação às escalas de produção e às condições ecológicas da propriedade. Abrange também 

a compreensão da unidade de produção de uma forma integrada, com o objetivo de, 

apropriando-se de elementos da dinâmica natural das espécies, desenvolver técnicas e 

tecnologias de forma a melhor aproveitar a propriedade e seus recursos. 

Com essas finalidades, o SERTA atua junto a jovens, filhos e filhas de agricultores/as 

rurais, produtores e produtoras e educadores do campo em 48 municípios localizados nos 

territórios das Microrregiões da Mata Sul, Mata Norte, Agreste Meridional, Sertão do Moxotó 

e Sertão do Pajeú e recebe jovens da Mesorregião do Sertão do São Francisco, a partir de seus 

dois centros (Figura15). 
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Figura 15: Municípios sob a Atuação do Serviço de Tecnologia Alternativa-SERTA, 2010 

Fonte: SERTA, 2011 
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Nos dois municípios foi construída uma Unidade Pedagógica Permacultural de 

Observação (Uppo), que constituem “propriedades agrícolas modelo” com, aproximados, 3 

mil m² de área construída. Essas propriedades são destinadas a atividades de pesquisa, 

formação profissional de jovens agricultores e utilizadas como campo experimental para o 

desenvolvimento, adaptação e teste de novas tecnologias alternativas. 

Em cada Uppo estão implantadas noventa tecnologias alternativas aplicadas ao manejo 

de solo, água, animais e plantas, desenvolvidas com o objetivo de melhor aproveitar os 

recursos da propriedade, solucionar problemas produtivos e fornecer uma alternativa de 

geração de renda para os agricultores. Dentre estas tecnologias podem-se citar alguns 

exemplos presentes no Quadro 5): 

Quadro 5: Exemplos de Tecnologias alternativas Produzidas pelo SERTA 

OBJETIVO TECNOLOGIA 

1. Aproveitamento 

integral dos 

recursos da 

propriedade 

 

Galinheiro Móvel - Usado na pré-

preparação de canteiros para adubação 

orgânica e controle biológico de pragas 

2. Geração e 

aproveitamento 

de energias 

alternativas 

Cata-vento Artesanal Aquecedor Solar  

3. Obtenção, 

aproveitamento 

e conservação de 

água 

Tratamento de Água Bomba Rosário 

http://www.serta.org.br/imagens/tec-serta/tratamento-de-agua.jpg
http://www.serta.org.br/imagens/tec-serta/bomba-rosario.jpg
http://www.serta.org.br/imagens/tec-serta/galinheiro-movel.jpg
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OBJETIVO TECNOLOGIA 

4. Ampliação do 

espaço cultivável 

Cultivo em Treliças Corredor Verde 

5. Reciclagem e 

reutilização de 

materiais 

Desfiador de Garrafa PET - Transforma 

garrafas descartadas em fios impermeáveis 

usados na confecção de produtos como redes 

de vôlei. 

Horta Pavio 

6. Geração de 

Alternativa de 

Renda 

Relógio de sol – Objeto artesanal vendido 

como peça de decoração 

Desidratador Solar -  
Utiliza a energia solar para secagem de 

bananas e uvas. Ideal para conservação 

das frutas e agrega valar ao produto.  

 

Fonte: SERTA , 2011. 

Além da mobilização de pessoas, o SERTA movimenta organizações, privadas e 

públicas, por meio de sua articulação com movimentos sociais e instituições que trabalham 

em prol do desenvolvimento local de comunidades marginalizadas, o que ocorre por sua 

trajetória de relacionamentos realizados através da Aliança com o Adolescente, da RedLayc e 

de suas articulações com o Movimento de Organização Comunitária (MOC), na Região 

http://www.serta.org.br/imagens/tec-serta/cultivo-em-trelicas.jpg
http://www.serta.org.br/imagens/tec-serta/desfiador-de-garrafa-Peti.jpg
http://www.serta.org.br/imagens/tec-serta/horta-pavio.jpg
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Salineira em Feira de Santana-BA e o Centro das Mulheres do Cabo (CMC), construindo-se 

uma dinâmica cooperativa que foi determinante  para a elaboração da Peads. 

Tais colaborações se dão também através de projetos desenvolvidos pelo SERTA, em 

conjunto com organizações não governamentais como o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef), que financia o Projeto Jovens pela Educação e Convivência com o Semi-

árido, destinado a oferecer educação contextualizada às necessidades socioeconômicas e 

voltadas para a compreensão das potencialidades da região, e A Fundação Kellog que 

colabora com o Programa de Desenvolvimento Territorial, presente na proposta do SERTA. 

Junto ao Governo do Estado de Pernambuco, com recursos do Programa de apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata (PROMATA) e do Programa Estadual de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PRORURAL), o SERTA desenvolve, respectivamente, o 

Projeto de Construção do Pólo Pernambucano da Agricultura Orgânica e o Projeto Formação 

de Jovens do Sertão, oferecendo consultorias para a execução do Curso Técnico em 

Agropecuária com ênfase na agricultura familiar. 

Com o financiamento do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Serviço de 

Tecnologias Alternativas construiu o Programa Crédito Fundiário, capacitando os jovens 

ADL‟s para que, obtendo recursos desse programa, possam auxiliar os produtores locais na 

conquista da terra. 

O SERTA também participa do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (PRONATER/MDA) que possibilitou a assistência técnica e educacional com vistas ao 

combate da pobreza rural através do incentivo á Agricultura familiar, o que, com apoio da 

Petrobras no Projeto Desenvolver o Território, colaborou para a criação de feiras 

agroecológicas dos produtos orgânicos, com o objetivo de garantir mercado para a produção 

familiar. 

Esses projetos inserem-se nas iniciativas do SERTA de construir e estimular a 

compreensão do ambiente e da educação de forma integrada, da formação profissional como 

caminho para a geração de competência para o desenvolvimento das comunidades rurais, da 

tecnologia como instrumento do combate a pobreza e da necessidade de atrair capital e 

garantir aos agricultores familiares o acesso ao mercado sob condições mais justas. 

Convêm, portanto, verificar na visão dos atores que integram esse processo, a saber, o 

SERTA e os Agricultores Familiares e seus filhos (ADL‟s), as maiores conquistas e 

dificuldades da instituição e os principais impactos das Tecnologias Alternativas na geração 

de renda, elevação da qualidade de vida e na redução de danos ambientais. 
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3.4 IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS NA AGRICULTURA FAMILIAR 

NO SEMI-ÁRIDO: AVALIAÇÃO A PARTIR DO SERTA-IBIMIRIM 

3.4.1 A Visão do SERTA: impactos positivos e dificuldades de atuação 

A fim de compreender a visão do Serviço de Tecnologias Alternativas a respeito dos 

impactos gerados por sua atuação, através da construção, adaptação e difusão de tecnologias 

alternativas voltadas à produção agrícola, no semi-árido, foi realizada entrevista com 

Sebastião Alves dos Santos
25

, vice-presidente do SERTA. 

O entrevistado foi apontado como o mais indicado para responder aos nossos 

questionamentos, por sua trajetória na construção da instituição no Sertão e por sua história de 

trabalho no semi-árido nos estados do Rio grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e 

Pernambuco, o que lhe conferiu conhecimento técnico fundamental para a elaboração e 

adaptação de grande parte das tecnologias presentes na Unidade Pedagógica Permacultural de 

Observação, em Ibimirim. 

Ao descrever os impactos da atuação pela instituição, o entrevistado faz referência a 

quatro pontos que consideramos fundamentais por sua relevância no modo de ação do SERTA 

e na estratégia de superação dos entraves do processo: 

1. A transformação de valores, alterando a visão de inferioridade do homem e da natureza do 

Sertão e construindo uma atmosfera de mobilização social, integrando as novas gerações 

no processo de desenvolvimento. Isso se percebe através dos valores defendidos pela 

Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (Peads); 

2. A formação de Parcerias com indivíduos e organizações, superando as potenciais 

limitações geradas pelo isolamento da localização geográfica da instituição no semi-árido; 

3. A perspectiva do trabalho em rede. Utilizando-se das parcerias com outras organizações, 

públicas e privadas, o Serta atingiu um grande espaço dentro do território semi-árido 

pernambucano. Conta também com a participação de alunos formados que aplicam em 

suas propriedades as técnicas de cultivo e tecnologias aprendidas no curso, tornando-se 

assim propriedades–modelo em sua comunidade, Uppos locais que auxiliam a organização 

a difundir seus conhecimentos a maiores distâncias. 

                                                
25 Sebastião é técnico agrícola e biólogo. Nasceu em João Dias-RN, mas já morou na Paraíba,Ceará, Piauí e, 

atualmente, vive em Arcoverde-PE, sempre trabalhando em prol do desenvolvimento do semi-árido. 

Considera que sua formação “ambulante” foi fundamental para a captação de competências para o SERTA e 

para que pudesse contribuir na construção e adaptação das tecnologias presentes na Uppo de Ibimirim. 
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4. As tecnologias alternativas, que atuam em quatro aspectos fundamentais: voltam-se às 

condições ecológicas do Semi-árido, estimulando a compreensão e ação sobre suas 

potencialidades; oferecem soluções tecnológicas, aparentemente simples, para os 

problemas do produtor pobre; geram emprego e renda; possibilitam a fixação das novas 

gerações no território através uma perspectiva de desenvolvimento. 

A formação de parcerias com instituições que apóiam o SERTA-Ibimirim, financeira, 

política e tecnicamente, na produção, geração e transferência de recursos, tecnologias e 

conhecimento, conforme Vasconcelos (2009), é fundamental para que se impulsione uma 

dinâmica transformadora das condições socioeconômicas da região. A construção desses 

relacionamentos está fortemente atrelada às perspectivas de transformação social e espacial 

impulsionadas pela instituição através da inserção de tecnologias alternativas. Representa, 

portanto, um importante impacto positivo a ser considerado. 

As associações para colaboração técnica são fundamentais para a solução de uma 

grande dificuldade na realização do trabalho da instituição: a falta de pessoal especializado. A 

Uppo de Ibimirim conta com um grupo multidisciplinar, o que se mostra essencial devido à 

complexidade ambiental e às necessidades pedagógicas da instituição, mas bastante reduzido. 

São, apenas, quatorze funcionários para todas as atividades, incluindo os técnicos das 

formações do curso de ADL. A equipe, portanto, está muito abaixo das necessidades do 

SERTA-Ibimirim que trabalha diretamente em três microrregiões Pernambucanas: Sertão do 

Moxotó, Sertão do Pajeú e Agreste Meridional, além de receber jovens dos municípios da 

Mesorregião do São Francisco (Figura 15). 

Essa limitação de pessoal técnico qualificado torna necessária a importação dos 

técnicos atuantes na Uppo de Glória do Goitá, para a ministração de lições pontuais de 

conteúdo especifico. Segundo o entrevistado, outras instituições auxiliam o SERTA nesse 

sentido, enviando seus técnicos para oferecerem cursos complementares de curta duração. 

Entre as instituições que realizam esse tipo de cooperação técnica, apresentou-se com 

destaque a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), uma parceira citada como 

de grande importância, tanto enquanto respaldadora das atividades realizadas pela instituição, 

quanto ao oferecer seu know how na ministração de cursos como a Capacitação para a 

Agregação de Valor ao Pescado, oferecida por professores do Departamento de Engenharia de 

Pesca e de Técnicas de Desenvolvimento da Apicultura, oferecido em conjunto com o 

Departamento de Agronomia. Para a Universidade, o SERTA contribui como campus para 
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atividades de extensão, oferecendo estagio curricular obrigatório e acesso aos laboratórios de 

experimentação, tanto em Glória do Goitá, quanto em Ibimirim. 

Além da UFRPE, o Sr. Sebastião fez referência às parcerias com a Embrapa Petrolina, 

que ajudou o SERTA na cooperação técnica e troca de conhecimentos, principalmente, 

relacionados à estrutura pedológica da região e à formas eficientes de manejo do solo. 

Também foi citado o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) que sempre os auxilia. 

Outras organizações, cujos interesses comuns aos do SERTA, implicam em co-

responsabilidades no processo, são reveladas pela participação na rede de relacionamentos 

que o Serta construiu. Caso do Instituto Umburanas que recebe técnicos do SERTA em suas 

atividades e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, em cada município,  que encaminham 

os jovens, filhos e filhas de trabalhadores rurais para os cursos de formação de ADL‟s e 

assistem no acompanhamento e avaliação dos resultados, contribuindo na evolução do 

processo de seleção dos alunos. 

O SERTA já consolidou parcerias importantes com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e com o Governo do Estado através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente de Pernambuco (SECTMA), do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural (PRORURAL) e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Além destes, 

conta, eventualmente, com o apoio de organizações como a Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Contudo, de acordo 

com o entrevistado, a grande dificuldade vivenciada pela instituição é a irregularidade na 

obtenção de financiamentos. Promover os cursos de formação dos Agentes de 

Desenvolvimento Local (ADL‟s), que se realizam em 18 meses é, ainda, uma iniciativa de alto 

risco. 

Por isso, o curso é segmentado em três módulos de seis meses. Os financiamentos 

geralmente são obtidos por etapas, devido às dificuldades de obter recursos. Enquanto uma 

etapa está em andamento, a organização está em busca de auxílio público, junto às secretarias 

e ministérios, empresas privadas ou fundos sociais cujos objetivos destinem-se ao 

desenvolvimento da agricultura familiar de forma sustentável, a construção de perspectivas 

para o jovem rural e o combate a pobreza. 

Estas parcerias atuam também na doação de equipamentos. Um dos casos bastante 

enfatizado pelo entrevistado foi a parceria com a Amanco que doou os equipamentos de 

irrigação necessários à construção de uma unidade demonstrativa de agricultura irrigada, 

eficiente do ponto de vista técnico e ecológico, em um espaço de 2,5 ha doado pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Seca (DNOCS). 
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É necessário, contudo que se tenha clareza quanto à importância e às causas dessa 

cooperação com empresas privadas. Alem de doar os equipamentos, a empresa doa, por um 

curto espaço de tempo, o know how de seus engenheiros que, ao mesmo tempo em que 

coordenam o processo de instalação, trabalham junto aos técnicos do SERTA e aos jovens, 

ensinando e trocando experiências. Desse modo, a empresa dá uma contribuição a um projeto 

social, mas, ao possibilitar o treinamento dos irrigantes, que são parte determinante do 

processo, constrói-se um mercado, tornando-os compradores em potencial. 

Essa Unidade de Pesquisa em Ibimirim constituiu um laboratório para a elaboração de 

tecnologias voltadas a piscicultura e possibilitou ao SERTA ultrapassar a dimensão da micro-

irrigação (irrigação de fundo de quintal, de pequenas hortas) e formar competências para 

construção de alternativas à quase exclusividade da agricultura de sequeiro. Representa, de 

igual modo, a materialização de reflexões em busca de melhor utilizar a capacidade hídrica do 

Açude Poço da Cruz, (ilustrado na Figura 13), em Ibimirim, realizadas junto a UNIVALE 

(Associação dos Irrigantes do Vale do Moxotó), sobre o sistema de irrigação por sulcos 

(inundação), uma técnica ultrapassada e ambientalmente irracional uma vez que, além de 

desperdiçar água, promove a salinização dos solos. 

Entre os parceiros citados, o destaque vai para a SECTMA-PE cuja atuação na 

destinação de recursos e apóio político possibilitaram ao SERTA oferecer uma de suas 

contribuições de grande impacto: a construção da Escola Técnica direcionada a Agricultura 

Familiar e a Agroecologia, uma iniciativa que veio reduzir uma lacuna existente na formação 

técnica para o setor que era, até então, direcionada para o Agronegócio. 

Nesse sentido, identifica-se o SERTA como um ator na remediação da grande dívida 

pública do Estado de Pernambuco com a agricultura familiar, diante do que se lançam dois 

questionamentos: Como o homem do campo pobre pode ter acesso à assistência técnica se o 

Estado não investe nisso? Como é possível melhorar a produção e a condição de vida destes 

agricultores sem assistência técnica? 

Compreendemos como contribuição fundamental do SERTA sua atuação nessa 

direção, amortizando as necessidades produtivas de agricultores familiares que desenvolvem 

sua atividade em uma área cujos índices de desenvolvimento humano estão entre os menores 

do país, a saber, nos municípios de Manarí, com IDHM 0,467, Inajá e Ibimirim, com IDHM 

0,566, em dados de 2000, o que atrai interesse governamental em iniciativas que visem 

combater essa face de pobreza. 

O direcionamento social e ambiental do SERTA atrai indivíduos, profissionais 

voluntários, alguns já aposentados, que trabalham como parceiros informais compartilhando 
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seus conhecimentos na tentativa de deixar uma marca na juventude atual, capaz de repercutir 

historicamente. Vislumbram, dessa forma, impulsionar uma dinâmica de transformação social 

que inserirá as futuras gerações em condições sociais, produtivas e culturais, econômica e 

ambientalmente melhores que as vivenciadas atualmente. 

Entende-se que os impactos da proposta do SERTA diferenciam-se por seu objetivo: 

formar no semi-árido e para o semi-árido, técnicos que conheçam empiricamente os arranjos 

produtivos locais, por viverem e produzirem neles. A estes, todavia, faltava o conhecimento 

necessário para desenvolver a agricultura familiar, transformando as unidades de produção em 

micro-empresas rurais, de modo a atender as necessidades de geração de renda dos 

agricultores. Dessa forma, o diferencial da proposta estaria em voltar as atividades agrícolas 

para o mercado, fazendo com que a população não agrícola deixasse de importar alimentos 

que podem ser produzidos no semi-árido. 

A produção de tecnologias e a formação técnica visam desenvolver os APL‟s já 

instalados, entre os quais se destacam a caprinocultura, apicultura, agricultura de sequeiro e, 

em menor escala, agricultura irrigada nos municípios de Inajá e Ibimirim. Mas, chamam 

atenção para áreas onde investimentos podem gerar retorno significativo. Sobre isso, 

Sebastião questiona:  

Todo mundo fala das plantas medicinais e da biopirataria na Amazônia, mas e as 
plantas da caatinga? Pensam que aqui é um deserto e esse recurso deixa de ser 

aproveitado. Todo mundo quer ensinar sobre o coelho e o avestruz, o que comem, 

como se reproduzem. Mas e quanto a nossa ema? E quanto ao preá? Eles são nossos. 

Adaptados ao clima daqui. O preá, por exemplo, não morre de sede no período de 

estiagem, não morre na seca e é riquíssimo em proteína. Pode ser fonte de alimento 

pra essa gente e até produto de exportação, por ser uma carne de qualidade. 

Aprende-se sobre culturas que não são típicas do Nordeste, desprezando as riquezas 

presentes na região (Sr. Sebastião Alves dos Santos - Vice-presidente do SERTA).  

O SERTA caminha na contramão disso, reunindo pessoas e instituições que assumem 

como projeto o desenvolvimento do Nordeste semi-árido, para o que é fundamental a 

transferência tecnológica e a formação de atores para desenvolverem suas práticas no Sertão, 

atuando como ADL‟s em seus municípios e regiões.  

Sr. Sebastião destaca que a escola formal, em todos os seus níveis, prepara o jovem pra 

sair de seu local de origem. Isso acarreta um prejuízo enorme para o município, que investe na 

formação básica das novas gerações, possibilitando que alguns migrem para fazer curso 

técnico e superior, indisponíveis em sua região. Entretanto, muitos não voltam, deixando o 

município desassistido de profissionais cuja atuação é relevante para a produção agrícola. 

Sobre isso o entrevistado declarou:  
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A escola ajuda a construir uma idéia de ficar no semi-árido pra que? O sertanejo é 

retirante e a terra é um deserto. O semi-árido não é assim. Nós temos riquezas que 

não conhecemos e por não conhecer, não temos como aproveitar. Se eu posso 

colocar o maior impacto do SERTA que está refletido em nossas tecnologias é que 

nós não trabalhamos com a miséria, trabalhamos com o que é possível. O SERTA 

não produz tecnologias pensando em trabalhar a pobreza, mas as potencialidades 

locais. Nessas potencialidades, a primeira e maior é o potencial humano, 

marginalizado através da construção de uma imagem coletiva do sertanejo como 

gente que não pensa, gente que passa fome, gente que vai morrer de sede. Com o 

nosso trabalho, a gente aprendeu que se estimulando os potenciais humanos, 

aproveitam-se os extraordinários potenciais que a natureza oferece. (Sr. Sebastião 
Alves dos Santos - Vice-presidente do SERTA)  

Sob tais perspectivas, de acordo com Germano de Barros, presidente do SERTA-

Ibimirim, a organização apresenta como resultado a formação de mais de 10.000 ADL‟s 

(Atores de Desenvolvimento Local), entre produtores, jovens e educadores, preparados para 

atuar no contexto da agricultura familiar. Destes, aproximadamente, 750 atuam no semi-árido 

pernambucano, dentro da caatinga, compreendendo-a não como um fardo, mas como um 

patrimônio.  

Parte fundamental da construção da compreensão do ambiente como riqueza e não 

como fonte de dificuldades, a nosso ver, é o desenvolvimento do trabalho dentro das 

características do bioma, com o qual os agricultores convivem, considerando a natureza como 

contribuidora para o desenvolvimento desse território e dessa população e não como fator 

limitante. 

Tal direcionamento atraiu a atenção do Governo do Estado, atuando, desde o primeiro 

mandato do Governador Eduardo Campos, junto aos Centros Vocacionais Tecnológicos 

(CVT´s) interessados na perspectiva agroecológica das tecnologias alternativas produzidas e 

difundidas no Sertão. Esse interesse, para nosso entrevistado, é uma preocupação forte tanto 

do governo quanto das instituições de ensino.  

As pessoas estão querendo buscar formas, meios de rever o paradigma tecnológico 

vigente. Isso não é fácil porque existe uma estrutura montada para sua replicação, 

tornando o esforço de construção de uma mentalidade coletiva de transformação 

algo necessário, mas de extrema dificuldade (Sr. Sebastião Alves dos Santos - Vice-

presidente do SERTA). 

Esses 10.000 atores sociais formados são ensinados e estimulados a suprirem as 

necessidades tecnológicas de sua comunidade, aplicando em sua propriedade o que aprendem 

no curso técnico. A partir daí, as unidades de produção familiar tornam-se extensões da 

Unidade Pedagógica Permacultural de Observação onde os ADL‟s foram formados, o que 

amplia o raio de atuação do SERTA. 

Os ADL‟s tornam-se também prestadores de serviços à comunidade, auxiliando na 

instalação, manutenção e conserto dos equipamentos construídos ou replicados através dos 
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conhecimentos que o SERTA transmitiu, considerando-se que, uma das grandes dificuldades 

do sertanejo agricultor está no acesso a serviços diretamente ligados a atividades 

desenvolvidas no campo, os quais, contraditoriamente, estão disponíveis na cidade. 

Para o Sr. Sebastião, as tecnologias alternativas são úteis e geram significativos 

impactos principalmente por serem acessíveis a uma população extremamente carente, tanto 

do ponto de vista de recursos materiais quando de conhecimento, o que torna as “tecnologias 

de ponta” duplamente inacessíveis. 

O impacto das tecnologias “simples” que o SERTA divulga está voltado para três 

diretrizes dentro da agricultura familiar: o que é útil; o que é necessário; o que é urgente, uma 

vez que, desenvolver sustentavelmente essa região implica em produzir e adaptar tecnologias 

que sejam compatíveis com as realidades climática, econômica e cultural que ela apresenta. 

Dizem que o Moxotó é a região mais seca do estado. Quem disse? Essa é a idéia de 

muitas universidades e institutos de pesquisa. Porque se mede a quantidade de água 

pela pluviosidade que cai? Não, essa é a região que chove menos, não é a mais seca. 

Mais seca significa que não tem água. Como é a mais seca se temos o maior 

reservatório de água doce de Pernambuco? 504 milhões de m3 armazenados? Agora, 

nos somos competentes para saber usar essa água? Como essa é a região mais seca 

se a cidade de Ibimirim está em cima de um aqüífero que tem 300 bilhões de m3 de 
água doce? Se não chover durante 30 anos, esse aqüífero é capaz de sustentar toda a 

população do Moxotó. Aqui não é seco. Nem mesmo chove pouco. A média 

pluviométrica está em torno de 500 mm, significa quinhentos litros para cada metro 

quadrado de terra por ano. A questão é que não sabemos usarem a água. Usamos de 

forma desordenada. O problema do Moxotó não é a água. O problema do Nordeste 

não é água. É a nossa incapacidade de rever posicionamentos que já deram indícios 

de ser destrutivos. Cabe a nós e a vocês da universidade, pensar e agir sobre isso; 

(Sr. Sebastião Alves dos Santos - Vice-presidente do SERTA) 

3.4.2 A Avaliação da Visão dos Agricultores Familiares  

A fim de compreender-se a visão dos agricultores familiares, filhos de agricultores e 

educadores que fizeram ou estão fazendo o curso técnico em agroecologia, mais popularmente 

conhecido como Curso de Formação de Atores de Desenvolvimento Local (ADL), foram 

realizadas cento e vinte questionário (Anexo 1) com integrantes das quatro turmas do SERTA 

Ibimirim, sediado no Povoado de Poço da Cruz, na região próxima ao açude de mesmo nome, 

localizada na área rural do Município de Ibimirim.  

Os questionários foram aplicados nos dias 21 e 22 de julho de 2011, por ocasião da 

realização da diplomação de todas as turmas formadas pelo SERTA-Ibimirim. Através dos 

mesmos, foram coletados dados de atores de 11 municípios do Sertão e Agreste 

pernambucanos (Figura 16), ambos sob o domínio do clima semi-árido, beneficiados pela 

atuação do SERTA-Ibimirim que ampliou, progressivamente, seu raio de ação 
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Figura 16: Municípios Pernambucanos sob Atuação do SERTA com Participação nos 

Questionários Respondidos, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 

Os atores que responderam os questionários se distribuem de acordo com o Quadro 6. 

Dos 120 pesquisados, 38 (31,7%) pertencem ao Agreste Pernambucano, no qual a maior 

participação foi obtida entre os ADL‟s do município de Caetés com 15,8% dos questionários 

respondidos. Os demais 68,3% (82 questionários) são de ADL‟s, do Sertão do Estado, no qual 

a maior participação encontra-se entre os municípios de Tacaratu (com 20,8% dos 

questionários respondidos), São José do Egito (15%) e Ibimirim (11,7% dos questionários). 

Quadro 6: Distribuição Microrregional dos Questionários Aplicados, 2011 

N° MESORREGIÃO MICRORREGIÃO MUNICIPIO 
QUANT. DE 

QUEST. 

PART. 

(%) 
TOTAL 

1 

Agreste 

Garanhus 
Iati 8 6,7 38 

2 Caetés 19 15,8 

3 
Vale do Ipanema 

Tupanatinga 8 6,7 

4 Itaiba 3 2,5 

5 

Sertão 

Itaparica. Tacaratu 25 20,8 82 

6 
Sertão do Moxotó 

Ibimirim 14 11,7 

7 Sertânia 1 0,8 

8 

Sertão do Pajeú 

Igaurací 6 5,0 

9 São José do Egito 18 15,0 

10 Santa Terezinha 9 7,5 

11 Tuparetama 9 7,5 

Total de questionários aplicados 100,0 120 

Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 
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Nessa oportunidade tivemos a chance de observar o posicionamento oficial do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente, representando o Governo do Estado de Pernambuco, indicando o SERTA como um 

modelo de gestão de recursos naturais e financeiros. 

Expuseram-se, nesse momento, as dificuldades de financiamento já descritas como 

entraves à atuação do Serviço de Tecnologias Alternativas. Das 1800 horas que compõem o 

Curso Técnico em Agroecologia, apenas 1200 horas estavam garantidas para a turma em 

andamento. O Governo do Estado se comprometeu a financiar às 600 horas restantes e 

destinar recursos necessários para que se assegurem as próximas duas turmas a serem 

formadas pelo SERTA, o que foi justificado como reconhecimento da importância da 

organização como atora de desenvolvimento local e regional e da significativa demanda pelo 

curso técnico oferecido. 

O SERTA-Ibimirim já formou diretamente, aproximadamente, 750 ADL‟s e está 

oferecendo esse curso para novos 130 jovens rurais. Os 120 questionários aplicados que 

compõem cerca de15% do universo correspondente, representam uma margem estatística 

segura para avaliar-se a visão dos formados e formandos e os impactos que as tecnologias 

alternativas tiveram e terão na vida e na produção dos mesmos, bem como as expectativas e 

justificativas para a busca dessa formação técnica. Os questionários aplicados se distribuem 

pela categoria e ano de conclusão, de acordo com o Quadro 7 que indica a intensa maioria dos 

jovens filhos de agricultores. 

Quadro 7: Distribuição dos Questionários Aplicados aos Atores de Desenvolvimento 

Local (ADL‟s) Formados e em Formação no SERTA-Ibimirim por Categoria 

e Ano de Conclusão, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 

CATEGORIA 
ANO DE 

FORMAÇÃO 

QUANT. DE 

QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 

Agricultores NI 10 

Filhos de 

Agricultores 

2006 15 

2008 15 

2010 20 

Atual 50 

Total 100 

Educadores NI 10 
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Nesse questionário nos ativemos às perguntas que possibilitam identificar a visão 

anterior e posterior ao convívio e/ou formação obtida no SERTA, a fim de avaliar-se os 

impactos das tecnologias alternativas e da própria instituição com sua Proposta Educacional 

de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (Peads) de autoria de Moura (2003). O 

questionário encontra-se, portanto, dividido em três partes:  

1- Dados sobre o ADL e sua unidade produtiva (idade, escolaridade, categoria 

[Agricultor, Filho de Agricultor, Educador], localização e extensão da unidade produtiva, 

forma de acesso à terra ou forma de uso [arrendamento, parceria]). 

2- Informações sobre a produção e seu destino antes da formação no SERTA (Principais 

produtos cultivados, destinação da produção [comércio, consumo familiar], local de 

comercialização dos produtos. Tipos de dificuldade encontrada para produzir [inadequação 

do tamanho da propriedade às necessidades da família, acesso à água, acesso a credito, uso 

de técnicas inadequadas, (in)existência de mercado para os produtos e acesso a apoio 

técnico]). 

3- Avaliação das condições de produção e vida do ADL depois do Curso Técnico em 

Agroecologia, onde se buscou verificar se os conhecimentos/tecnologias aprendidos no 

SERTA-Ibimirim possibilitaram diversificar a produção e ampliar as quantidades 

produzidas, alteraram a destinação dos produtos atribuindo valor ao conteúdo aprendido de 

acordo com seus reflexos em cada categoria elencada (Anexo 1). 

A maioria dos questionários foi aplicada com filhos de agricultores, pela ênfase ao 

protagonismo da juventude, seguido pela organização. Todos os agricultores entrevistados 

eram pais e mães de alunos do SERTA, que declararam se beneficiarem dos conhecimentos 

adquiridos por seus filhos. Entretanto, ao serem questionados sobre a satisfação quanto à 

carreira que o filho escolheu seguir, informaram a preferência por outras profissões, entre as 

quais é marcante o ingresso na carreira militar em 30% questionários, como forma de tirá-

los da “vida na roça”. 

Todavia, os pais e mães entrevistados declararam reconhecer a contribuição do 

SERTA-Ibimirim à formação de seus filhos e que as modificações ambientalmente produtivas 

apresentadas como positivas são a criação de uma oportunidade de trabalho e renda para os 

jovens como alternativa ao êxodo do campo que vivenciavam. 
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Quando questionados sobre a existência de conflitos entre pais e filhos a partir da 

interferência do SERTA na transformação das técnicas de produção as respostas tem conteúdo 

bastante similar: 

Quando eu era menino, era assim: meu pai me levava pro roçado e ensinava o que eu 

tinha que fazer. Eu comecei na roça aos 7 anos. Nunca tive tempo pra estudar! Mas 

agora o tempo tá mudado. Os meninos têm escola e a escola é boa. Só que eu não 

aceitei muito bem no começo. É que eu achava estranho que meu filho aprendesse 

na escola como plantar. Achava que escola era pra aprender a ler, escrever e contar. 

Plantar quem ensinava era eu! Briguei “um bocado”, sabe? Mas aí comecei a ver que 

meu filho tinha umas idéias boas e que dava resultado. Fui deixando ele mudar umas 
coisinhas e ficou bom. Mas no começo tinha briga mesmo. Sabe como é, esses 

meninos não sabem nada da vida, mas chegam querendo dar aula pros velhos. 

(Informante A, masculino, 53 anos, Agricultor, Pai de ADL formado na turma de 

2008) 

Os educadores apareceram como parceiros informais do SERTA, divulgando os cursos 

e convocando seus alunos a participarem. Aparecem também, enquanto atores formados, 

como multiplicadores da Peads, contextualizando suas práticas pedagógicas as condições e 

necessidades do campo e do semi-árido. 

Limitaremos nossas reflexões às informações obtidas através dos filhos e filhas dos 

agricultores, por entendermos que, nestas, se encontram os principais indícios dos impactos 

das Tecnologias Alternativas na criação de oportunidades sociais e econômicas para 

participantes formados e em formação. 

Entre os filhos de agricultores em formação, onde a média de idade gira em torno dos 

20 anos, a escolaridade dos informantes, por exigência do Serta, é o nível médio (ou Normal 

Médio). Estes avaliam a formação de ADL como caminho para melhoria das técnicas de 

produção e do suprimento das necessidades da comunidade, através da ampliação qualitativa e 

quantitativa da produção e para a geração trabalho e renda. 

Entre os atores, filhos e filhas de agricultores já formados, observou-se uma melhoria 

do quadro de escolaridade. Após o SERTA, 22% declararam ter as condições necessárias para 

ingressar no nível superior, nos cursos de Biologia, Agronomia e Ciências Sociais, como 

forma de ampliar seus conhecimentos e sua capacidade de ação social e ambiental. No 

entanto, apenas 5% ingressaram, de fato, no curso superior. Isso confirma a perspectiva dos 

atores em formação, mas, diante das necessidades da região, mostra-se insuficiente. 

Quando à posse da terra, dada a situação fundiária nacional e nordestina já discutida, 

100% dos informantes afirmaram que a propriedade onde trabalham pertence à família, sendo 

20% terra de herdeiros, dos avós ainda vivos. A extensão média das propriedades dos 

entrevistados é de 13 ha, contudo, mesmo entre esses a posse da terra é dissimétrica. 78% dos 

pesquisados responderam disporem de terras com dimensões inferiores ou iguais a essa 
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média, enquanto os demais 22% apresentaram unidades produtivas com extensão entre 27 ha 

e 50 ha. 

Entre os principais cultivos realizados antes da participação no SERTA-Ibimirim 

(Quadro 8), como é esperado, aparecem milho e feijão em 100% dos questionários 

respondidos, mandioca ou outras raízes apareceram em 40% e o cultivo de frutas (incluindo 

tomate) em 30%.  

Quadro 8: Principais Cultivos Realizados pelos ADL‟s Informantes Antes e Depois da 

Formação do SERTA-Ibimirim, 2011 

PRODUTO 

QUANTIDADE DE 

QUESTIONÁRIOS 
PARTICIPAÇÃO 

(%) 
Antes Depois 

Milho 120 120 100 

Feijão 120 120 100 

Mandioca e outras raízes 48 48 40 

Frutas 36 36 30 

Hortaliças --- 35 29 

Caprinos, ovinos e bovinos  --- 12 10 

Outras espécies de grãos. --- 25 21 
Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 

Dos filhos e produtores pesquisados, antes do SERTA 70% produziam apenas para 

consumo familiar. Os outros 30% comercializavam seus produtos nas feiras de seus 

municípios, a preços bastante reduzidos, apresentando os intermediários como um grande 

problema para a obtenção de preços mais elevados. 

Após o SERTA, foram acrescidos a esses tradicionais produtos as hortaliças em 29% e 

a criação de caprinos, ovinos e bovinos em 10% dos informantes, além da inserção de outras 

espécies de grãos, destinados a alimentação humana e animal, em 21%. O percentual dos que 

comercializam subiu para 50%, agora não apenas nas feiras locais, mas na periferia de seu 

município, ampliando o mercado e obtendo preços melhores para a venda dos produtos. 

A análise das dificuldades encontradas para produzir revelou o padrão observado na 

Tabela 26, sintetizada e ilustrada pelo Gráfico 8. Quanto à disponibilidade de água, 50% dos 

agricultores e filhos de agricultores formados ou em formação pelo SERTA responderam que 

acesso à água, ainda que através de caros de boi ou de cisternas, ou ainda de cursos fluviais 

temporários, é suficiente para atender às necessidades da produção. Apresentam, todavia, 

como grande problema a gestão da água, para seu uso racional e conservação. 

 



154 

Tabela 26: Fatores que Dificultavam a Realização da Produção Antes da Formação do 

Serta-Ibimirim e sua Classificação por Nível de Dificuldade, 2011  

FATORES DE DIFICULDADE 
NÍVEL DE DIFICULDADE* 

(0) (1) (2) (3) (4) TOTAL 

Quantidade de Questionários respondidos 

A extensão da propriedade é insuficiente 84 --- 36 --- --- 120 

Falta de água 60 --- --- 60 --- 120 

Dificuldades para obter financiamento --- 13 49 58 --- 120 

Uso de técnicas inadequadas --- --- 24 96 --- 120 

Falta de mercado para os produtos 60 --- --- 60 --- 120 

Falta de apoio técnico --- 6 30 84 --- 120 

Participação Percentual no Total de Questionários Respondidos 

A extensão da propriedade é insuficiente 70 --- 30 --- --- 100 

Falta de água 50 --- --- 50 --- 100 

Dificuldades para obter financiamento --- 11 41 48 --- 100 

Uso de técnicas inadequadas --- --- 20 80 --- 100 

Falta de mercado para os produtos 50 --- --- 50 --- 100 

Falta de apoio técnico --- 5 25 70 --- 100 

Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 

*Nível de dificuldade (0) nenhum; (1) baixo; (2) razoável; (3) elevado; (4) torna impossível produzir 

Gráfico 8: Fatores que Dificultavam a Realização da Produção Antes da Formação do 

Serta-Ibimirim e sua Classificação por Nível de Dificuldade, 2011  

Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 

*Nível de dificuldade (0) nenhum; (1) baixo; (2) razoável; (3) elevado; (4) torna impossível produzir 
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Os outros 50% dos pesquisados declararam que as condições de acesso à água 

dificultam muito a produção, tornando quase impossível o cultivo fora do período de chuvas. 

É importante destacar que os atores que declararam ter maior dificuldade de produzir pela 

falta de acesso a água localizam-se, principalmente, no Sertão do Pajeú, onde as médias de 

pluviosidade giram em torno dos 400 mm anuais. 

No que se refere ao tamanho da propriedade, embora esta se apresente reduzida, foi 

considerada pelos filhos e filhas de agricultores como suficiente por 70% dos informantes e 

como elemento que dificulta razoavelmente pelos 30% restantes. Merece destaque a produção 

para consumo, já que 50% praticam agricultura de subsistência, enquanto que os outros 50% 

encontram na falta de mercado um grande empecilho para a ampliação da renda familiar, em 

virtude dos baixos valores recebidos pelos produtos comercializados. 

De acordo com os dados obtidos, os fatores que, na opinião dos ADL's formados ou 

em formação mais dificultam (dificultaram) a produção são o uso de técnicas inadequadas de 

cultivo, aparecendo com nível (3) em 80% dos questionários respondidos e a falta de apoio 

técnico com nível (3) para 70% dos informantes. Para esses atores, o uso exclusivo de 

ferramentas de trabalho, como a enxada, e a mão-de-obra familiar não favorecem um cultivo 

adequado. Sobre isso declarou um dos pesquisados: 

Tirar da terra o sustento é muito difícil no sertão. Se não se sabe o modo mais 
inteligente, agente fere a terra. Tenta tirar algo dela, mas acaba só destruindo o 

pouco que tem. Meu pai usa só enxada e reza prá chover. Eu vim aqui prá ver como 

fazer a enxada render mais. Se ele deixar, depois que eu aprender eu mostro como 

fazer, prá ver se assim ele trabalha menos e ganha mais (Informante B, Masculino, 

23 anos, filho de Agricultor, ADL em formação). 

De todos os informantes, apenas 5% já fizeram uso de financiamento e destacaram a 

dificuldade para a obtenção desse recurso, apesar dos programas de apoio à agricultura 

familiar, como o PRONAF. Dadas as dificuldades apontadas, 48% alegam a falta de 

financiamento como fator dificultador da produção em nível (3) e outros 41 % em nível (2). 

É importante considerar que nenhum dos fatores destacados pela Tabela 26 foi 

apresentado pelos informantes como capaz de tornar impossível a produção, mesmo em 

situação de reduzida área por unidade produtiva, água pouco abundante, falta de acesso a 

crédito e aparato técnico tradicional. 

A tabela 27 apresenta os valores atribuídos para as contribuições da formação Técnica 

em Agroecologia e os resultados obtidos em cada categoria, os quais se encontram 

sintetizados no Gráfico 9. Em 100% dos questionários verificou-se que a utilização da 

propriedade, a transmissão tecnológica e o apoio técnico são as principais contribuições do 
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Serviço de Tecnologias Alternativas, aparecendo com nível (4) em cerca de 90% dos 

questionários respondidos. 

Bem menos freqüente aparece a conquista de novos mercados, apontada em 20% dos 

questionários como nível (3), sendo atribuído principalmente ao aumento da quantidade e 

qualidade dos produtos obtidos através do uso ambientalmente racional dos recursos e do 

emprego de tecnologias alternativas. Sobre isso, uma informante, respondeu: 

Antes eu tinha coqueiro, plantava goiaba, banana e acerola, mas não dava fruta. Eu 

queimava as folhas pra limpar o terreno, plantava, mas não colhia quase nada. 

Depois que eu comecei a reutilizar a água do banho para as plantas e a usar o adubo 

orgânico que eles ensinaram meu filho a fazer, a usar as folhas em vez de queimar 
tudo, precisa ver como tá bonito. Tudo carregado de fruta. Agora tem banana todo 

dia lá em casa. É tanta banana que eu tenho que dar pros vizinhos, se não apodrece. 

(Informante C, Feminino, 47 anos, Agricultora, Mãe de ADL formado em 2006) 

Tabela 27: Contribuições do Curso de Formação do SERTA-Ibimirim na Unidade 

Produtiva e Resultados Obtidos, 2011 

CONTRIBUIÇÃO DO CURSO 
RESULTADOS* 

TOTAL 

0 1 2 3 4 

Quantidade de Questionários respondidos 

Ensinou a utilizar melhor a unidade 

produtiva, aproveitando recursos que 

antes eram desperdiçados. 

--- --- 

3 8 109 120 

Forneceu a tecnologia de que 

necessitava 
--- --- 

6 6 108 120 

Facilitou a obtenção de financiamento 119 1 
--- --- --- 

120 

Conseguiu conquistar novos mercados 

para os produtos 60 36 
--- 

24 
--- 

120 

Ofereceu apoio técnico --- --- 1 9 110 120 

Participação Percentual no Total de Questionários Respondidos 

Ensinou a utilizar melhor a unidade 
produtiva, aproveitando recursos que 

antes eram desperdiçados. 

--- --- 

2 7 91 100 

Forneceu a tecnologia de que 
necessitava 

--- --- 
5 5 90 100 

Facilitou a obtenção de financiamento 99 1 
--- --- --- 

100 

Conseguiu conquistar novos mercados 

para os produtos 50 30 
--- 

20 --- 100 

Ofereceu apoio técnico 
--- --- 

1 7 92 100 
Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 
* (0) não ajudou; (1) ajudou pouco; (2) ajudou razoavelmente; (3) ajudou muito; (4) mudou meu modo de 

produzir. 
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Gráfico 9: Contribuições do Curso de Formação do SERTA-Ibimirim na Unidade 

Produtiva e Resultados Obtidos, 2011 

 

Fonte: Trabalho de Campo realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2011. 

* (0) não ajudou; (1) ajudou pouco; (2) ajudou razoavelmente; (3) ajudou muito; (4) mudou meu modo de 

produzir. 

Não se constatou impacto dos conhecimentos aprendidos com o SERTA-Ibimirim na 

concessão de financiamentos, o que se atribui, majoritariamente, às dificuldades de se aprovar 

crédito para a agricultura familiar em clima semi-árido, resultado da concepção errônea de 

improdutividade e impossibilidade retorno do investimento. Essa realidade prevalece apesar 

das políticas governamentais de incentivo a produção familiar proporcionado pelo PRONAF 

durante os oito anos do governo Lula (2002 a 2010). 

As tecnologias que mais foram citadas dizem respeito à gestão adequada da água, que 

é considerada como um recurso escasso no Sertão, logo, necessitando de preventiva aplicação 

racional de técnicas apropriadas de armazenamento e conservação. Outro grupo importante de 

tecnologias citadas diz respeito à adubação e conservação dos solos. Em menor escala 

aparecem as tecnologias voltadas à agregação de valor ao produto agropecuário, indicando a 

não utilização do potencial para a consolidação da agroindústria familiar no Sertão. 

Quando questionados sobre a maior dificuldade para a aplicação das tecnologias 

alternativas aprendidas com o SERTA, dois fatores chamam a atenção: primeiro, o custo das 

tecnologias. Mesmo tendo uma forte base na reutilização de materiais e na construção de 

soluções de baixo custo, nem todas as tecnologias foram completamente acessíveis aos 

agricultores, que se limitaram ao uso de soluções mais baratas, para o que seria fundamental a 

obtenção de financiamento; segundo, a tradição produtiva da família que opõe resistência a 
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inserção de novas tecnologias e a uma nova visão a respeito da unidade produtiva, impedindo, 

por vezes, que se apliquem os conhecimentos adquiridos. 

Quando se questiona “o que o SERTA mais mudou na vida dos pesquisados?” A 

resposta não girou em torno da produção, do suprimento de alimentos ou da renda. O que se 

destaca é a possibilidade de permanecer na terra. O SERTA, segundo os ADL‟s informantes 

garantiu os meios para gerar trabalho e renda em seu local de origem, produzindo 

transformação na dinâmica familiar e na comunidade. Sobre isso, respondeu um dos 

pesquisados: 

Antes meu destino era São Paulo. Eu teria que ir pra lá trabalhar de pedreiro. O que 

mais eu sabia fazer? Agora eu sei fazer a terra render, sem que ela se estrague. Olha 

só pra minhas mãos. Isso são calos fruto do meu trabalho. Agora eu posso dizer que 

sou agricultor e sertanejo e não troco minha terra por coisa nenhuma nessa vida 

(Informante D, Masculino 27 anos, Filho de Agricultor, ADL formado na Turma de 

2006). 
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CONCLUSÃO 

Ao fim desse trabalho, torna-se nítida a importância da temática aqui tratada, vital se 

pretendemos alterar os rumos do crescimento econômico a qualquer preço e reorientar a 

dinâmica social e produtiva do país para caminhos que privilegiem, primeiro e 

principalmente, as necessidades sociais e imediatamente as urgências ambientais. 

A observação do semi-árido pernambucano, onde o modelo da racionalidade 

instrumental, representada pela grande produção irrigada com vistas ao mercado externo, 

evidencia a capacidade da tecnologia e do progresso científico alterarem o ambiente. A partir 

dessa premissa, as características dos biomas são moldadas às necessidades da produção e 

promovem a ampliação da produtividade agrícola, com vistas a maximização dos lucros, em 

curto período.  

Todavia, esse modelo não é socialmente acessível, tendo em vista os elevados 

investimentos que exige e a concentração do capital e dos meios de produção na estrutura 

fundiária brasileira. De igual modo, não pode ser universalmente aplicado já que necessita de 

condições ecológicas específicas, abundância de água e solos com propriedades físicas e 

químicas favoráveis. Tão pouco se mostra ambientalmente coerente, dadas as perdas que a 

exaustão, compactação e salinização dos solos provocam. Isso demonstra que a aplicação das 

tecnologias mais modernas construídas pela racionalidade instrumental não eximem a 

produção de gerar impactos ambientais, sejam estes ecológicos ou sociais. 

Acompanhada dessa realidade encontramos, no semi-árido pernambucano, uma 

extensa camada de agricultores para os quais a terra e a água são recursos escassos, o capital 

investido é reduzido, os financiamentos são difíceis de conseguir e o apoio técnico mostra-se 

inexistente. Como estratégia de sobrevivência essa margem populacional adotou a agricultura 

de sequeiro destinada à subsistência, afastando-os do mercado e reduzindo suas oportunidades 

de transformação das condições de vida e renda. Para esses agricultores, a falta de opção por 

vezes os empurra para o uso de técnicas inadequadas, como a queimada agrícola, prejudicial 

para a produção, ainda mais se considerando as reduzidas áreas médias das unidades 

produtivas de que dispõem. 

Diante disso, os dados observados confirmam as tecnologias alternativas como modelo 

a ser aplicado em favor da construção de soluções para os problemas sociais e ambientais, 

materializando no espaço uma visão diversa daquela que a modernidade nos trouxe, isto é, da 

tecnologia como fator para a redução do uso da força de trabalho e para remediação das 

externalidades do processo produtivo. Aparece também como uma construção que articula as 
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duas esferas (Técnica Tradicional e Tecnologia Moderna) associando conhecimento científico 

ao saber do agricultor sertanejo, a fim de desenvolver saídas para a adaptação produtivas às 

características ambientais verificadas na Caatinga. 

As tecnologias alternativas permitiram, conforme destacaram os informantes da 

pesquisa, a fixação da mão-de-obra no campo de maneira produtiva e com uma visão da 

Racionalidade Ambiental. Da mesma forma, a observação da aplicação das tecnologias 

alternativas, em um território sob o clima semi-árido, as coloca como elemento importante na 

remediação de um contexto de exclusão tecnologia, econômica e social que marca a 

agricultura familiar no Brasil e, especialmente, no Nordeste, onde as iniciativas 

governamentais, embora importantes e necessárias, são escassas e insuficientes. 

A observação do campo nos confirma o papel integrador e a viabilidade econômica da 

agricultura familiar, bem como desmistifica o conceito de improdutividade do ambiente semi-

árido, já que se alterando a gestão da propriedade, ao se considerar as complexas relações que 

envolvem os processos naturais, e utilizando-se as soluções tecnológicas que se inserem nessa 

lógica, todos os informantes da pesquisa, embora não tenham conseguido oferecer dados 

quantitativos que nos permitissem mensurar as porcentagens de crescimento, identificaram o 

aumento da quantidade e qualidade de seus produtos. 

Chega-se a conclusão de que a hipótese levantada para esse trabalho se confirma. Os 

resultados da inserção de tecnologias alternativas na ampliação da produção e renda e na re-

estruturação produtiva em bases ambientalmente racionais nos parecem evidentes, indicando a 

construção de importantes elos entre produção de C,T&I e produção agrícola familiar, meio 

ambiente e produção, saberes tradicionais e saber científico, capazes de transformar social e 

economicamente os agricultores beneficiados  

Contudo, embora seja destacada a importância das tecnologias alternativas, 

principalmente em um contexto carente de iniciativas pautadas em um conceito de real 

desenvolvimento, isto é, o desenvolvimento do homem, como disse Furtado (2001), os 

resultados são minimizados pelas condições socioeconômicas da população, tornando 

inacessíveis mesmo certas tecnologias alternativas que, por definição, são caracterizadas pelo 

baixo custo. 

Além desse fator, verificou-se ainda a resistência por parte dos agricultores, pais e 

mães, quanto a escolha profissional dos filhos e às transformações que a formação no curso 

técnico em Agroecologia os incita a promover em suas propriedades, sendo marcante a 

existência de conflitos entre as gerações. 
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A atuação do SERTA-Ibimirim amortiza algumas necessidades urgentes e 

fundamentais: apoio técnico e acesso à tecnologia, auxiliando na remediação da dívida 

pública para com a agricultura familiar e o trabalhador rural. Mas existem outras necessidades 

elementares e importantes. Não se pode ampliar a produção, visando o mercado, sem terra 

para cultivar. Torna-se muito difícil melhorar a produção com vistas ao mercado sem crédito. 

Conforme mostra o panorama encontrado através dos questionários aplicados, a atuação do 

SERTA não proporcionou ampliação significativa na obtenção de financiamentos e o mercado 

para os produtos dos ADL‟s mostrou-se pouco dinâmico, remanescente de uma cultura 

produtiva difícil de modificar e fator de replicação das condições marginais dos AF‟s. 

Apesar das dificuldades de ação, compreende-se que o trabalho do Serviço de 

Tecnologias Alternativas nos dá algumas lições: primeiro, o Sertão não está fadado ao 

subdesenvolvimento e retirar-se do semi-árido não é a única alternativa. Trata-se de um 

argumento falho que justifica o não investimento de capital e competências para conseguir 

soluções adequadas (e não adequadoras) à realidade e às necessidades sociais, econômicas e 

ecológicas;  

Segundo, há potencialidades inexploradas e riquezas negligenciadas no semi-árido, 

tanto no que se refere aos bens e recursos naturais, quanto do ponto de vista dos potenciais 

humanos enquanto mentes para pensar o Nordeste de forma ambientalmente racional e 

produtiva; terceiro, ser ambientalmente racional é economicamente produtivo e socialmente 

integrador. Permite que se conviva com condições ambientais ditas desfavoráveis de forma 

menos desarmônica que as observadas por aqueles que tentam impor a natureza sua 

matemática.  

E, Finalmente, embora a cultura produtiva, transmitida por gerações marcadas pela 

convivência com o semi-árido, seja elemento de resistência às transformações que o SERTA 

tenta implantar, a cultura é fluida e pode ser modificada. O trabalho com a juventude inicia 

um processo multiplicador que, se consolidado, irá transformar, pra melhor, a vida e a 

economia familiar de base agrícola 

Tais lições são apreendidas de modo a destacar a relevância do SERTA que, social e 

politicamente, se destaca no contexto nordestino, influenciando até mesmo a política 

pedagógica de Pernambuco e outros Estados de Nordeste, através de sua Proposta 

Educacional para o Desenvolvimento Sustentável (Peads). 

Certamente que não é suficiente, mas se um única organização, trabalhando em uma 

perspectiva de rede de cooperação, integrando escola, produtores, jovens, atores 

governamentais das esferas federal, estadual e municipal, pode atingir o Sertão e o Agreste 



162 

Pernambucano, aceitar que não há o que fazer não parece mais uma desculpa que se possa 

defender. 

Por fim, uma vez que se compreende a complexidade do objeto de estudo por sua 

própria característica transdisciplinar, cabe incitar que novas contribuições sejam realizadas 

no futuro, considerando-se o amplo universo representado pelos agricultores familiares e as 

dificuldades, histórica, política, social e economicamente construídas, que ainda os vitima. 

Bem como, destacar a fundamental importância de se discutir os objetivos da tecnologia 

enquanto instrumento de construção e transformação de valores que podem ser utilizados para 

incluir ou excluir, preservar ou destruir, moldar o ambiente ou adaptar-se a ele. 
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ANEXO 1 

Questionário 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade _______________________             Escolaridade______________________________ 

Categoria:  (     ) Educador (     ) Filho(a) de Agricultor  (     ) Produtor Agrícola 

Localização da propriedade familiar: _____________________________________________ 

Tamanho da propriedade: ______________ A terra pertence a sua família? (     ) Sim (     ) não  

Se não, qual a forma de acesso à terra: (    ) Parceria  (    ) Arrendamento (    ) Ocupação -MST 

ANTES DO SERTA 

1) Produção e Destino da produção 

O que produzia Quanto produzia  Destino da produção 

  (     ) Consumo (     ) Comércio 

  (     ) Consumo (     ) Comércio 

  (     ) Consumo (     ) Comércio 

 

Se a produção era comercializada, onde comercializava? _____________________________ 

 

2) Dificuldades encontradas utilizando os seguintes valores: (0) não dificultavam; (1) 

dificultavam pouco; (2) dificultavam razoavelmente; (3) dificultavam muito; (4) tornavam 

impossível produzir 

Nível Dificuldade 

 A extensão da propriedade é insuficiente 

 Falta de água 

 Dificuldades para obter financiamento 

 Uso de técnicas inadequadas  

 Falta de mercado para os produtos 

 Falta de apoio técnico 

 Outro. Qual?____________________________________________ 

DEPOIS DO SERTA 

1) Produção e Destino da produção 

O que produzia Quanto produzia  Destino da produção 

  (     ) Consumo (     ) Comércio 

  (     ) Consumo (     ) Comércio 

  (     ) Consumo (     ) Comércio 

Se a produção é comercializada, onde comercializa agora?____________________________ 

2) Contribuições do Curso de Formação do SERTA: (0) não ajudou; (1) ajudou pouco; (2) 

ajudou razoavelmente; (3) ajudou muito; (4) mudou meu modo de produzir. 

Nível Contribuição do Curso 

 Ensinou a utilizar melhor a unidade produtiva, aproveitando recursos que antes eram 

desperdiçados. 

 Forneceu a tecnologia de que necessitava 

 Facilitou a obtenção de financiamento 

 Conseguiu conquistar novos mercados para os produtos 

 Ofereceu apoio técnico 
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Outro(s). Qual(is)?____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3) Tecnologias utilizadas na unidade produtiva e resultados obtidos: (0) sem resultado; (1) 

pouco efeito; (2) bom resultado; (3) ótimo resultado; (4) excelente resultado. 

Tecnologia Finalidade Resultado  

   

   

   

   

 

4) Impactos das tecnologias aprendidas no Serta na produção e renda do ADL e no ambiente: 

Aumento da quantidade produzida (    ) nada  (    )pouco  (    )muito 

Aumento da qualidade da produção (    ) nada  (    )pouco  (    )muito 

Aumento da renda da família (    ) nada  (    )pouco  (    )muito 

Mudou na forma de produzir (    ) nada  (    )pouco  (    )muito 

Redução de impacto ambiental (    ) nada  (    )pouco  (    )muito 

 

O que mudou na sua vida depois do SERTA: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qual a maior dificuldade que você encontrou para aplicar o que aprendeu no Serta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


