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APRESENTAÇÃO

“O real não está no início nem no fim, 
ele se mostra pra gente é no meio da travessia”

Guimarães Rosa.

Escrever esta apresentação é para nós uma alegria e ao mes-
mo tempo um imenso orgulho. Primeiro porque a presente obra é 
resultado de um esforço coletivo de construção do conhecimento 
que contou com várias mãos, muita dedicação, envolvimento e 
sinergia de várias mentes, efetivamente do bem, que fazem par-
te do Doutorado em Agroecologia da UFRPE. Segundo porque 
esta obra é também a materialização de mais de 20 anos de ca-
minhada de um grupo que sempre acreditou na Agroecologia e 
no Desenvolvimento Territorial como possibilidade concreta de 
transformação dos contextos rurais. Este grupo tem na criação do 
Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimen-
to Territorial (PPGADT)um momento importante de sua concre-
tude, pois contou com a união de várias forças e representações 
para se tornar realidade.Trata-se na verdade de uma ampla articu-
lação que envolveu a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE),a Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF) e 
a Universidade Estadual da Bahia (UNEB). E esta parceria, sob a 
coordenação da UNIVASF, já tem demonstrado na prática resul-
tados que indicam que fizemos a boa escolha, mas sobretudo por-
que vem coroar a consolidação de um grupo de pesquisadores no 
Departamento de Educação(DEd) da UFRPE, que compreende a 
Agroecologia a partir de seu sujeito principal: o campesinato.E foi 
precisamente desta compreensão que surgiu o PPGADT na UFR-
PE, mas também o Bacharelado em Agroecologia, cujas origens 
remontam às experiências do Curso de Licenciatura em Ciências 
Agrícolas, do qual resultou também o Núcleo de Agroecologia 
e Campesinato (NAC), hoje  alicerce de diferentes e muitas es-
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tratégias de Ensino, Pesquisa e Extensão com processos inova-
dores de construção do conhecimento agroecológico na UFRPE, 
no qual a sociedade organizada tem tido participação ativa. Não 
menos importante nessa caminhada foi a Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares (INCUBACOOP), que aportou a sua 
contribuição trazendo reflexões importantes sobre as problemá-
ticas rurais desde a lógica da Economia Solidária. E, finalmente, 
cabe mencionar nessa retrospectiva histórica, ainda que recente, 
o aporte dos diferentes núcleos e grupos de pesquisa da univer-
sidade que vieram se somar à nossa caminhada, cada qual com 
suas estratégias e experiências vivenciadas em diferentes espaços 
de construção do conhecimento agroecológico.

E, é precisamente desta miríade de distintas organizações, 
representações, encontros e protagonismos que emergiu o amál-
gama que mais recentemente inspirou o vértice de construção do 
conhecimento interdisciplinar adotado no Projeto Político-Peda-
gógico do PPGADT na UFRPE. Fato é que a estrutura pedagógica 
proposta no âmbito do Programa na UFRPE estimula e propor-
ciona o trabalho coletivo entre docentes e discentes, a partir da 
relação com o campesinato em suas diferentes formas de expres-
são e organização, com prioridade para o semiárido brasileiro. 
Esta estrutura e forma de organização, nos permitiu instalar uma 
dinâmica cotidiana de diálogo interdisciplinar, na qual o cruza-
mento de olhares e formações é central na geração de conheci-
mentos significativos a partir do diálogo com a realidade dos pro-
fissionais docentes e discentes do Programa.  

Os desafios que enfrentamos na atualidade nos fizeram esco-
lher o caminho da Agroecologia como base e proposta científica, e, 
para além disso, estratégias transformadoras de algumas proble-
máticas que encontramos no mundo rural. As mudanças climáti-
cas, a destruição dos ecossistemas naturais, o êxodo rural, a perda 
de soberania alimentar, as consequências das transformações am-
bientais na saúde, entre tantos outros desafios, nos fizeram fazer 
esta opção. Portanto, o olhar a agroecologia como ciência interdis-
ciplinar, implica analisá-la a partir das identidades territoriais cam-
ponesas, direcionando a nossa lente para diferentes temas e expres-
sões das problemáticas dos contextos rurais, que, na perspectiva do 
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PPGADT, trata-se de priorizar os contextos do semiárido.
Nossa intenção ao fazer esta escolha está relacionada à ne-

cessidade de fortalecer a ótica da convivência com o semiárido 
em detrimento da lógica do “combate à seca” ainda presente nos 
discursos oficiais de governos de plantão em todas as esferas. A 
compreensão de que existe vida no semiárido é o ponto de parti-
da para pensarmos em processos e estratégias agroecológicas que 
permitam mais qualidade de vida para os que aqui habitam. Isso 
equivale dizer que o território nordestino, onde situa-se a maior 
parte do semiárido brasileiro, precisa ser analisado e interpretado 
à luz de referenciais teóricos, práticos e metodológicos que se ali-
nhem às suas reais características. Nesse sentido, o PPGADT na 
UFRPE propõe somar tecnologias e inovações sociais na recupe-
ração e conservação dos agroecossistemas do semiárido, fortale-
cendo as identidades locais, produzindo alimentos saudáveis em 
quantidade e qualidade e preservando a vida nestes territórios.  
Esta é também a razão pela qual, nossas estratégias educativas de 
construção do conhecimento agroecológico, não têm partido de 
outro lugar e espaço, senão da realidade do semiárido nordestino, 
consubstanciadas na articulação de atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão focadas nesta complexa realidade. Fato é que estes 
têm sido os nossos principais instrumentos para criar uma am-
biência de trabalho interdisciplinar e coletivo que estão e estarão 
de alguma forma sistematizados nesta Série.

Destacamos ainda a importância  e a peremptória necessidade 
de olharmos para os povos do semiárido em suas diferentes expres-
sões: Indígenas, Quilombolas, Pescadores, Sitiantes, etc., que fazem 
da sua vida cotidiana uma luta para viver e se manter autônoma e 
dignamente no campo. E nesse aspecto as mulheres e os jovens tem 
se apresentado como uma vertente prioritária nas reflexões realiza-
das no nosso Programa, pois envolvem desde a luta contra o histó-
rico patriarcado, até o estímulo efetivo à permanência dos jovens 
no sertão como elementos políticos de ação-reflexão-ação territorial. 

Torna-se oportuno, portanto, anunciar o que para nós simbo-
liza um grande feito: o lançamento da Série “DIÁLOGOS INTER-
DISCIPLINARES: Agroecologia e Territórios”, que expressa em 
si o âmago da nossa intencionalidade, ou seja,ampliar a reflexão 
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acerca da Agroecologia, tendo como perspectiva uma estratégia 
territorial e uma lógica interdisciplinar. Ademais, acreditamos 
que a dimensão científica da Agroecologia ganha em força nessa 
vinculação, articulando-se com práticas de agricultores e agricul-
toras, organizações não governamentais e movimentos sociais 
que enriquecem e enriquecerão as análises presentes nesta e nas 
publicações que farão parte dos próximos volumes. Esta articula-
ção reflete de maneira exata o que consta da área de concentração 
do Programa “Sociedade, Natureza, Inovações Sociotécnicas e 
Políticas Públicas” e em suas cinco linhas de pesquisa, que indi-
cam de forma expressa o caminho a se percorrer nas publicações 
que deverão ser acolhidas pela Série. De forma mais específica a 
vinculação das publicações às cinco linhas de pesquisa do Pro-
grama demarcam claramente a linha editorial a ser percorrida 
pela Série, razão pela qual  consideramos importante nominá-las 
nesta apresentação:1) Identidade, Cultura e Territorialidades; 2) 
Sociedade, Economia e Construção do Conhecimento; 3) Transi-
ções Socioecológicas e Sistemas Produtivos Biodiversos; 4) Con-
vivência com o Semiárido, Inovações Sociotécnicas e Desenvolvi-
mento e 5) Ambiente, Saúde e Sistemas Agroalimentares. Razão 
pela qual também são as linhas de pesquisa que conferem um 
continuumentre os capítulos nesta obra, nos quais estão dispos-
tos um total 16  artigos.

Por fim, vale salientar que esse conjunto de linhas de pesquisa é 
para nós o elemento central que guiará prioritariamenteos próximos 
volumes da Série, pois também são elas que traduzem as reflexões 
realizadas na construção coletiva e cotidiana do Programa na UFRPE.

 Desejamos longa vida a esta Série, e, a todas e todos que a 
acessarem, uma boa leitura. 

Primavera de 2020.

Jorge Mattos e Ana Dubeux
Coordenadores PPGADT/UFRPE.
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sobre o PpGaDT

A práxis não é mera atividade da consciência, mas sim ati-
vidade material do homem social que reconhece e pretende 
não apenas a interpretação de si e do mundo, mas também 
sua transformação.

Sarmento (2011)

O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial (PAGDT), interdisciplinar e 
profissional, traz expresso em seus objetivos a prioridade 
com estudos tanto no semiárido nordestino quanto com os 
povos e comunidades tradicionais e movimentos sociais 
do campo, a medida que se propõe a:

Promover na região do semiárido, uma outra perspectiva em 
relação aos processos de apropriação, transformação, circulação, 
consumo dos bens naturais e excreção dos resíduos pelas socie-
dades dos distintos territórios. Mais especificamente, pretende-se 
abordar a produção de alimentos associada aos diferentes modos 
de vida e práticas dos camponeses, dos movimentos sociais do 
campo e dos povos e comunidades tradicionais, além de avaliar 
os agroecossistemas e os sistemas agroalimentares com base nos 
conceitos e ferramentas utilizados na Agroecologia e no Desen-
volvimento Territorial.
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Primeira aula inaugural do PPGADT – UFRPE - Recife - PE
Foto: Luiz Gondim. (Agosto de 2019)

Formar Profissionais:

1. Dotados de uma efetiva base científica e técnica, compro-
metidos com o entendimento e aplicação de princípios, concei-
tos e métodos adotados pela Agroecologia e o Desenvolvimento 
Territorial, junto aos camponeses, movimentos sociais do campo 
e povos e comunidades tradicionais, visando uma perspectiva in-
tegradora e de natureza interdisciplinar, na busca de modos de 
vida sustentáveis;

2. Capazes de contribuir com a construção e disseminação de 
conhecimentos científicos, políticos, econômicos, socioculturais 
e ambientais para a implantação e manejo de agroecossistemas 
qualificados, sob a perspectiva do desenvolvimento territorial.
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3. Preparados para atuar em processos educativos formais e 
não formais no campo da Agroecologia e do Desenvolvimento 
Territorial, consubstanciados em metodologias participativas na 
área do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação.

4. Habilitados para desencadear processos de inovação so-
ciotécnica e de transição agroecológica, utilizando-se de tecnolo-
gias socioecológicas para o redesenho de agroecossistemas e de 
sistemas agroalimentares mais sustentáveis, fortalecendo iniciati-
vas e experiências importantes para desenvolvimento territorial.

5. Tecnicamente capazes para formular, planejar, executar, 
monitorar e avaliar políticas públicas que contemplem aspectos 
socioeconômicos, culturais, ambientais e da saúde nos campos 
da Agroecologia e do Desenvolvimento Territorial em prol dos 
modos de vida dos camponeses, movimentos sociais do campo e 
povos e comunidades tradicionais.
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PREFÁCIO

O E-Book “Imersões, sujeitos, experiências e caminhos para 
o desenvolvimento territorial” é uma obra excepcional e se cons-
titui no primeiro volume da série “DIÁLOGOS INTERDISCIPLI-
NARES: Agroecologia e Territórios”. Este número foi organizado 
pelos docentes do Programa de Pós Graduação Doutorado em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – PPGADT/UFRPE, 
Ana Maria Dubeux Gervais, Jorge Luiz Schirmer de Mattos, Luis 
Claudio Monteiro de Mattos, Óscar Emerson Zúñiga Mosquera e 
Wagner Lira Lins. O PPGADT é inovador, e se constitui no úni-
co Doutorado na área Interdisciplinar do Brasil na temática da 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial sendo executado na 
modalidade Associação pelas Instituições: Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, Universidade Federal Rural de Pernam-
buco e Universidade do Estado da Bahia.

Esse primeiro volume da série, é composto por dezesseis ar-
tigos, distribuídos em cinco capítulos, cuja organização tomou 
como critério as semelhanças e aproximação entre temáticas rele-
vantes para o debate da Agroecologia de Desenvolvimento Terri-
torial conforme abordadas pelos vários autores.

No Capítulo I -  IDENTIDADE, CULTURA E TERRITORIA-
LIDADES, os artigos abordam desde o processo de imersão do 
PPGADT e diálogos com os princípios e diretrizes da educação 
em agroecologia, passando pela resistência e modos de vida das 
populações tradicionais para assegurar os seus direitos e as suas 
práticas culturais no que se refere à segurança alimentar, expe-
riências envolvendo juventude e agroecologia, chegando até o pa-
pel dos conselhos municipais e a economia solidária, como uma 
outra forma de produzir e comercializar os seus produtos, em 
contraposição ao capitalismo selvagem que causa pobreza e desi-
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gualdade, desconsiderando a solidariedade, a cooperação e sobre-
tudo, a justiça social na distribuição dos bens e serviços.

No Capítulo II - SOCIEDADE, ECONOMIA E CONSTRU-
ÇÃO DO CONHECIMENTO, os autores discutem as articulações 
entre os saberes da saúde e do saneamento ambiental, construção 
do conhecimento por meio da formação em Agroecologia para 
assentados da Reforma Agrária, bem como conexões entre a eco-
nomia solidária e a agroecologia nos territórios de identidade e da 
cidadania enquanto estratégias de decolonização dos agricultores 
familiares e dos demais povos do campo.

No Capítulo III - TRANSIÇÕES SOCIOECOLÓGICAS E SIS-
TEMAS PRODUTIVOS BIODIVERSOS, são abordados de forma 
pedagógica e rica em detalhes a diversidade dos agroecossistema-
se a importância de uma extensão rural agroecológica, compro-
metida com as realidades locais, especialmente contextualizada 
com o semiárido, pelas especificidades ecológicas e sociocultu-
rais das populações locais.

Assim, o Capítulo IV - CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRI-
DO, INOVAÇÕES SOCIOTÉCNICAS E DESENVOLVIMENTO, 
discute o consumo de águas armazenadas em cisternas e a neces-
sidade da sua desinfecção solar para assegurar a saúde e a vida 
da população que dela faz uso para consumo humano.

E finalmente, o Capítulo V - AMBIENTE, SAÚDE E SISTEMAS 
AGROALIMENTARES, aborda experiências exitosas de sistemas 
alimentares sustentáveis, bem como a importância dessas práticas 
serem disseminadas entre a população com vulnerabilidade social 
e econômica, a fim de garantir alimento em quantidade e qualida-
de suficientes para a melhoria de vida dessas famílias.

Trata-se, portanto, de obra coletiva interdisciplinar, com en-
volvimento de todos os docentes e discentes do programa, numa 
troca colaborativa e solidária de saberes e experiências sobre o 
mundo rural e as suas dinâmicas territoriais, onde se valorizou 
os componentes históricos, a memória, as tradições, as crenças 
religiosas e os costumes alimentares dos povos que na obra se 
constituem sujeitos participativos na sua construção. 
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Destaque a ser feito na obra é o registro detalhado do surgi-
mento do Programa, a sua missão, os seus objetivos e o seu com-
promisso de, mesmo em contexto de sérios retrocessos na área da 
Educação no Brasil, o curso se preocupa em trazer para discussão 
diferentes modos de vida e práticas dos agricultores, ressaltando 
os princípios da Agroecologia e valorização dos saberes popu-
lares, na compreensão de que todos ensinam e todos aprendem 
quando o diálogo é estabelecido. Claro está, que essa proposta só 
se torna viável pela estrutura funcional, integradora e interdis-
ciplinar do Programa, que busca adotar a pedagogia da práxis, 
na qual o ser humano, superando a lógica antropocêntrica, se vê 
como parte do ecossistema, como sujeito corresponsável pelas in-
terações com os demais seres vivos.  

Ao relatar as vivências de campo intitulados “Atividades de 
Imersão”, professores e alunos utilizando-se das várias metodolo-
gias de estudo, trabalho e formação , tais como, entrevistas, rodas 
de conversas, produção de vídeos, dinâmicas de sistematização  em 
grupo, relatos de experiências, visitas técnicas, seminários e outras, 
produziram ação e reflexão, que resultaram neste produto de rele-
vância para o hoje e o agora, mas também para a posteridade.

As atividades de imersão realizadas nos vários espaços so-
ciais de cada território, sem dúvida contribuirão para desvelar 
contradições, ampliar a compreensão de marcos conceituais e, 
sobretudo,para ressignificar  relações teóricas que devem ser al-
teradas à medida que as transformações ocorrem na sociedade, 
além de instigar a pesquisa na academia, pela busca de novos 
indicadores científicos, que justifiquem as mudanças.

A construção do conhecimento agroecológico, cujas bases 
conceituais ainda são elementares para a maioria dos profissio-
nais que atuam junto à população do campo, foi a tônica nesse 
E-Book, pelo entendimento de que é fundamental a crença de que 
nas comunidades rurais existem capital social e humano consoli-
dados historicamente, onde as trocas de informações, de produ-
tos, de sementes e de conhecimentos entre os atores, permitem a 
igualdade de condições e de possibilidades, afastando a ganância, 
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a desumanizaçãoe a reafirmação do respeito ao meio ambiente, 
retirando dele apenas o necessário para a sua reprodução.

A leitura dessa obra é fundamental para os estudiosos dos 
povos do campo, por preencher lacunas presentes na compreen-
são das suas realidades, além de  apontar os desafios e os cami-
nhos para se institucionalizar na academia convencional, proces-
sos metodológicos que reconheçam os saberes populares como 
complementares aos saberes gerados pelos acadêmicos, na pers-
pectiva da materialização de um novo projeto de sociedade. 
Uma boa leitura a todas e todos!

• Marcia Bento Moreira
      Coordenadora Geral do PPGADT/UNIVASF

• Helder Ribeiro Freitas
      Vice Coordenador do PPGADT / UNIVASF

• Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira
       Professora PPGADT/UNIVASF
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‘‘Analisar os processos de produção de significações culturais sobre 
o mundo rural e as condições que tornam possível a formação e a 
consolidação progressiva de dinâmicas de desenvolvimento territorial 
e o seu grau de sustentabilidade nas esferas identitária, social, eco-
nômica, técnica, política, institucional e ambiental, bem como, seu 
grau de autonomia e relação com escalas superiores de organização 
e gestão. Requer atenção especial a dimensão histórica, tanto para a 
recuperação de memórias e tradições, como para a sua reinvenção 
permanente, a partir de processos complexos de criação’’
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ATIVIDADES DE IMERSÃO DO PPGADT/UFRPE: DIÁLOGO COM OS 
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO EM AGROECOLOGIA

  Wivianne Fonseca da Silva Almeida1; Francisco Roberto 
Caporal2; Monica Lopes Folena Araújo3

Resumo: O artigo é fruto de reflexões sobre como as atividades de imersão 
adotadas como estratégia metodológica no PPGADT/UFRPE tecem diálogo 
com os princípios da Educação em Agroecologia. Com abordagem qualitati-
va, o texto apresenta o Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e De-
senvolvimento Territorial. Na sequência, discute as relações observadas que 
permitem concluir que, bem direcionadas, as atividades de imersão tecem 
significativo diálogo com os princípios da Educação em Agroecologia.

Palavras-chave: Imersão pedagógica, desenvolvimento territorial, formação 
interdisciplinar.

Abstract: The article is the result of reflections on how immersion activities, 
adopted as a methodological strategy at PPGADT/UFRPE, weave dialogue 
with the principles of Education in Agroecology. With a qualitative approach, 
the text presents the Post-Graduate Program in Agroecology and Territorial 
Development. Then, it discusses the observed relationships that allow us to 
conclude that, well targeted, immersion activities weave a significant dialogue 
with the principles of Education in Agroecology.

Keywords: Pedagogical immersion; territorial development and interdisci-
plinary training.

1 Mestra em Gestão Pública. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco. Email: wiviannefs@gmail.com.
2 Doutor em Agroecologia. Professor Permanente do Programa de Pós-Gra-
duação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco. Email: caporalfr@gmail.com.
3 Doutora, Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Agroe-
cologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco. Email: monica.folena@gmail.com.
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1. Introdução

Esse artigo apresenta os resultados dos debates oriundos das 
atividades de imersão desenvolvidos no Programa de Pós-Gradua-
ção em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT), 
nível doutorado, interdisciplinar e profissional do Departamento 
de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O 
PPGADT visa à formação interdisciplinar de profissionais de di-
ferentes áreas de formação, para atuarem na promoção da Agroe-
cologia e do Desenvolvimento Territorial. Em sua vivência, o cur-
so na UFRPE, adotou as atividades de imersão que, de natureza 
similar às atividades de campo, assumem significado ímpar, pois 
oportunizam a discussão sobre modos de vida sustentáveis junto 
aos camponeses, movimentos sociais do campo e povos e comu-
nidades tradicionais. 

Para refletir sobre como as atividades de imersão, desenvolvi-
das nos territórios do Agreste e Moxotó pernambucano, dialogam 
com os princípios e diretrizes da Educação em Agroecologia, op-
tou-se por uma abordagem qualitativa e uma escrita centrada na 
descrição analítica a partir dos registros realizados em caderno 
de campo. O texto foi sistematizado com base na articulação en-
tre a revisão bibliográfica focada prioritariamente nas referências 
pontuadas nos módulos de estudo teórico do PPGADT e às dis-
cussões realizadas coletivamente. O debate compartilhado sobre 
os aspectos observados de maneira específica nos contextos de 
imersão (sobretudo aqueles registrados no diário de campo indi-
vidual) foi desenvolvido a partir de ótica interdisciplinar, condu-
ção pedagógica fundamental para as inferências construídas.

Além desta Introdução, a escrita está organizada em três se-
ções. Na primeira, apresentamos o Programa de Pós-Graduação 
em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial e a proposta de 
atividades de imersão no âmbito do PPGADT/UFRPE. Na sequên-
cia, discutem-se as relações e elementos observados no diálogo 
que se estabelece entre as atividades de imersão e os princípios e 
diretrizes da Educação em Agroecologia e, concluindo, a última 
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seção traz as considerações finais que reconhecem as atividades 
de imersão como estratégia alinhada a construções interdiscipli-
nares significativas, coerentes com a perspectiva de formação in-
tegral tomada como objetivo no PPGADT.

2. O PPGADT e as atividades de imersão

O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvol-
vimento Territorial (PPGADT), em nível Doutorado Profissional, 
foi consolidado a partir da associação de Universidades da Re-
gião Nordeste do Brasil, tendo a Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, como Sede Proponente, e as Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e Universidade do Estado da Bahia, como 
instituições associadas. 

O primeiro processo seletivo para estudantes regulares do 
PPGADT foi realizado em 2019, buscando-se oportunizar for-
mação interdisciplinar de profissionais de diferentes áreas para 
atuação na promoção da Agroecologia e do Desenvolvimento 
Territorial. Mesmo incorrendo em uma citação extensa, é signifi-
cativa a retomada de seus objetivos, estabelecidos no Regimento 
Interno do Programa:

Art. 5º São objetivos do Doutorado em Agroecologia e Desenvol-
vimento Territorial: 
I. Geral: promover na região do semiárido, uma outra perspec-
tiva em relação aos processos de apropriação, transformação, 
circulação, consumo dos bens naturais e excreção dos resíduos 
pelas sociedades dos distintos territórios. Mais especificamente, 
pretende-se abordar a produção de alimentos associada aos dife-
rentes modos de vida e práticas dos camponeses, dos movimen-
tos sociais do campo e dos povos e comunidades tradicionais, 
além de avaliar os agroecossistemas e os sistemas agroalimenta-
res com base nos conceitos e ferramentas utilizados na Agroeco-
logia e no Desenvolvimento Territorial; 
a) Específicos: formar Profissionais: a) dotados de uma efetiva 
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base científica e técnica, comprometidos com o entendimento 
e aplicação de princípios, conceitos e métodos adotados pela 
Agroecologia e o Desenvolvimento Territorial, junto aos cam-
poneses, movimentos sociais do campo e povos e comunidades 
tradicionais, visando uma perspectiva integradora e de natu-
reza interdisciplinar, na busca de modos de vida sustentáveis. 
Capazes de contribuir com a construção e disseminação de co-
nhecimentos científicos, políticos, econômicos, socioculturais e 
ambientais para a implantação e manejo de agroecossistemas 
qualificados, sob a perspectiva do desenvolvimento territorial; 
b) preparados para atuar em processos educativos formais e não 
formais no campo da Agroecologia e do Desenvolvimento Terri-
torial, consubstanciados em metodologias participativas na área 
do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação; c) habilitados 
para desencadear processos de inovação sociotécnica e de tran-
sição agroecológica, utilizando-se de tecnologias socioecológicas 
para o redesenho de agroecossistemas e de sistemas agroalimen-
tares mais sustentáveis, fortalecendo iniciativas e experiências 
importantes para desenvolvimento territorial; d) tecnicamente 
capazes para formular, planejar, executar, monitorar e avaliar 
políticas públicas que contemplem aspectos socioeconômicos, 
culturais, ambientais e da saúde nos campos da Agroecologia e 
do Desenvolvimento Territorial em prol dos modos de vida dos 
camponeses, movimentos sociais do campo e povos e comunida-
des tradicionais. (UNIVASF, 2019, p. 2-3).

Percebemos, portanto, que o PPGADT, mesmo em contexto 
de sérios retrocessos na área da Educação, logrou espaço para 
propor outra perspectiva de discussão dos diferentes modos de 
vida e práticas dos agricultores, assumindo compromisso com 
os princípios da Agroecologia e valorizando os saberes dos cam-
poneses, movimentos sociais do campo e povos e comunidades 
tradicionais. 

Essa abordagem soma de maneira significativa aos movi-
mentos educativos que reconhecem a Agroecologia como um 
enfoque científico situado em complexo campo de disputa so-
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ciocultural e política:

Espera-se que os projetos educativos dedicados à agroecologia 
se consolidem por meio do diálogo entre os saberes científico e 
popular para a construção de novos conhecimentos com grande 
inserção nas realidades socioeconômicas e ambientais locais, su-
perando a perspectiva difusionista da transferência de tecnolo-
gias (AGUIAR, 2010, p.4).

Com foco nos objetivos traçados com base nessa premissa, 
o PPGADT assume também uma estrutura funcional e interdis-
ciplinar que busca adotar a pedagogia da práxis, na qual o ser 
humano, superando a lógica antropocêntrica, se vê como parte do 
ecossistema, como sujeito corresponsável pelas interações com os 
demais seres vivos. 

A ênfase em processos metodológicos que relacionam pers-
pectivas integradoras e ressaltam a natureza interdisciplinar das 
discussões propostas estimulou o PPGADT/UFRPE a propor e 
implementar, de maneira coletiva, exercícios de vivências de cam-
po intitulados Atividades de Imersão.

As atividades de imersão podem ser definidas como um con-
junto de diálogos que envolvem metodologias diversas (entrevis-
tas em profundidade ou contextuais, como a roda de conversa; 
dinâmicas de sistematização em grupo; registros em audiovisual, 
etc.), realizados em diversos territórios, tomados conceitualmente 
como “produto histórico de processos sociais e políticos” (RO-
CHA, 2010, p.148). Essas vivências buscam contribuir na interação 
entre alunos e docentes, impulsionar o debate sobre a relação que 
se estabelece entre ação e reflexão e tecer a oferta das disciplinas 
no formato teórico e prático que, conforme o Regimento Interno 
do PPGADT, é elemento fundamental no percurso formativo dos 
discentes. Vejamos como isso é enfatizado no Regimento:

§ 6º As disciplinas deste programa serão ofertadas no formato 
teórico e prático; já que a teoria e prática se complementam e a 
teoria serve para criticar a prática e vice-versa. 
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§ 7º Este formato contribuirá para que o PPGADT possa estar 
mais próximo da sociedade na busca das respostas necessárias 
na formação de profissionais com formação mais eclética, visão 
multifacetada dos problemas e rapidez nas tomadas de decisões, 
sempre numa perspectiva de considerar os saberes populares e as 
mudanças no mundo do trabalho sobretudo rural, que impactam 
nas esferas sociais, culturais, econômicas e políticas e exigem das 
universidades respostas capazes de atender as demandas para o 
desenvolvimento sustentável. (UNIVASF, 2019, p.30).

Realizadas após o módulo de estudo teórico das disciplinas, 
as atividades de imersão podem, na proximidade com cada ter-
ritório e na condução pedagógica pertinente, desvelar contradi-
ções, ampliar a compreensão de marcos conceituais e ressigni-
ficar relações teóricas. Nessa articulação de diferentes áreas de 
conhecimento, as imersões potencializam o fomento à pesquisa e 
à construção de escritas mais reflexivas pelos discentes.

 Esse movimento metodológico de ação-reflexão também é 
eixo da Pedagogia da Alternância que tem em seus princípios e 
concepções a luta dos povos do campo pelo direito à educação re-
ferenciada em suas práticas sociais, uma educação não fragmen-
tada entre teoria e prática ou entre trabalho manual e intelectual 
(FARIA; HAGE, 2016). 

Como proposta que incorpora novos espaços e tempos de 
aprendizagem, vinculando-se também à Educação Popular por 
sua articulação ao método utilizado pelas Comunidades Eclesiais 
de Base, do Ver Julgar e Agir (RIBEIRO, 2008), a pedagogia da 
alternância está presente em experiências educativas de vários ní-
veis de ensino4 e inspira projetos de trabalho como os propostos 
pelas atividades de imersão.

Nesse bojo, estão também as discussões relativas à constru-
ção do conhecimento agroecológico (CCA) que reconhecem nas 
relações sociais tecidas na comunidade um importante elemen-
to da CCA:
4 Ver Almeida; Andrade, 2019; Ferreira et al. (2019); Sarandón; Flores (2010) e Costa 
(2010).
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O resgate de que a construção o conhecimento possui raízes co-
munitárias, ou seja, relacionais entre os atores se faz no enten-
dimento de que nas comunidades rurais existe um sistema de 
troca de informações, produtos, sementes e conhecimentos entre 
os atores, que permite a configuração de novas práticas e mane-
jos dentro do agroecossistemas pela combinação de alternativas 
(COTRIM; DAL SOGLIO, 2016, p. 264).

A indicação da imersão nas relações sociais familiares e co-
munitárias junta-se ao diálogo de saberes como elementos cen-
trais, dos múltiplos aspectos que envolvem a noção de constru-
ção do conhecimento agroecológico (idem, 2016), presentes nas 
atividades de imersão do PPGADT. As interações, de fala e/ou de 
escuta nos territórios, após os ciclos de estudo teóricos, oportuni-
zam a contextualização do conhecimento, de valores outros e de 
práticas centradas no saber popular.

3. Imersão nos territórios e diálogo com os princípios da 
educação em Agroecologia

A proposta do PPAGDT de desenvolver pesquisas que con-
tribuam com a consolidação da concepção de Agroecologia como 
campo do conhecimento científico interdisciplinar (UNIVASF, 
2019) colocam em cena não apenas o diálogo dos saberes, que en-
fatiza a relação entre os conhecimentos científicos e os ditos po-
pulares, mas também as relações interdisciplinares dos processos 
de construção do conhecimento e a articulação com as diretrizes 
e princípios da Educação em Agroecologia.

Nesse contexto, como as atividades de imersão estabelecem 
diálogo com os princípios e diretrizes da Educação em Agroeco-
logia é a questão que guia essa reflexão.  
Conforme Aguiar et al. (2016):

Entende-se por princípios e diretrizes um conjunto de orienta-
ções e valores abrangentes, fundamentais, definidores e nortea-
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dores do rumo a seguir para se colocar em prática um deter-
minado fim. Aqui entendemos que princípios e diretrizes são 
orientações para uma tomada de decisão sobre qual caminho se-
guir visando a realização de uma Educação com enfoque agroe-
cológico comprometida com a construção de um futuro mais 
sustentável. E este caminho, necessariamente, está orientado 
pela Agroecologia (AGUIAR et al., 2016, p. 5-6).

A Agroecologia, entendida como um enfoque teórico e meto-
dológico comprometido a analisar processos de desenvolvimen-
to sob uma perspectiva ecológica e sociocultural (CAPORAL; 
COSTABEBER, 2004)demanda a compreensão de princípios e 
diretrizes que legitimam seu caráter sistêmico. Diante disso, a 
ABA-Agroecologia, em parceria com o Núcleo de Agroecologia 
e Campesinato (NAC), da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco (UFRPE), realizaram em julho de 2013, o I Seminário 
Nacional de Educação em Agroecologia (I SNEA), no município 
de Paulista, Pernambuco, e sistematizaram as discussões sobre 
as diretrizes da Educação em Agroecologia, realizadas nos Gru-
pos de Trabalho, em quatro eixos integradores: Princípio da Vida, 
Princípio da Diversidade, Princípio da Complexidade e Princípio 
da Transformação. 

Conforme propõem Aguiar et al. (2016), de maneira geral, cada 
princípio pode ser compreendido com base nos seus aspectos centrais:

• O princípio da Vida: refere-se à postura de cuidado e afetivi-
dade com a vida, considerando sua valorização e reconhecen-
do o papel da natureza na reprodução de todas as formas de 
vida, inclusive a dos seres humanos. 

• O princípio da Diversidade: afirma que a diversidade deve 
ser reconhecida nos diferentes ecossistemas, agroecossistemas 
e paisagens, na riqueza de bens naturais, nas distintas práticas 
sociais, saberes e culturas presentes na relação dos seres hu-
manos com a natureza.  

• Princípio da Complexidade: ressalta a concepção de pensa-
mento complexo, de prática que enfatiza a religação dos sabe-
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res numa perspectiva transdisciplinar, compreendendo, assim, 
o que significa fugir da simplificação, da fragmentação e da 
hiperespecialização, ou seja, do patamar onde as ideias de dua-
lismo e do reducionismo são preponderantes.

• Princípio da Transformação: direciona para o agir, toma a 
educação como ferramenta de mudança, de conscientização e li-
bertação das estruturas ideológicas de dominação. Relaciona-se 
às ações que promovem a emancipação e autonomia dos sujei-
tos, visando à construção de relações sociais justas e solidárias.

Nas atividades de imersão o diálogo com esses princípios 
da Educação em Agroecologia vai sendo estabelecido a partir da 
observação dos elementos que se articulam com as disciplinas 
ou áreas de conhecimento teorizadas no/pelo PPGADT, num mo-
vimento metodológico que contempla as ações de conhecer, ob-
servar, registrar, discutir e redefinir, mas, que não “dá conta” de 
contemplar as multidimensões que tecem cada território.

Nos territórios, inicialmente, lançamos o olhar para os aspec-
tos relacionados aos agroecossistemas encontrados, enfatizando 
os indicadores de entropia e os seus processos de montagem e re-
montagem através do tempo. Considerando elementos da conser-
vação e regeneração dos recursos naturais e o manejo dos recur-
sos produtivos (ALTIERI, 2012), percebemos o grau de entropia 
de uma localidade, procurando estabelecer dinâmicas de estru-
turação do sistema, ponderando sobre como garantir a existência 
de ordenação dos seus elementos e, assim, de energia útil para 
que os processos naturais possam ocorrer de maneira satisfatória 
(AZEVEDO, 2017). 

A intenção desse debate não é definir diagnóstico do grau ou 
escala de sustentabilidade destes agroecossistemas - mesmo por-
que essa análise é bastante complexa e demandaria uma discus-
são específica sobre estratégias de desenho de agroecossistemas 
sustentáveis (CANUTO, 2017) – mas, problematizar os conceitos 
em estudo da área disciplinar Agroecossistemas Sustentáveis no Bio-
ma Caatinga e dar visibilidade aos elementos de cuidado e valori-
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zação dos ciclos naturais dos ecossistemas que dialogam com o 
princípio da Vida.

 Nos territórios, ao conhecer áreas que foram reflorestadas 
com plantas nativas, combatendo a erosão do solo, fortalecendo 
a preservação das espécies locais de flora e fauna e superando a 
destinação de grandes extensões de terras para os tradicionais 
monocultivos, pode-se observar a resiliência da caatinga e a in-
fluência do fator humano na dinâmica dos diversos ecossistemas, 
estabelecendo aprendizagens sobre sustentabilidade característi-
cas das transições agroecológicas.

 Segundo Cotrim e Dal Soglio (2016): 

[...] o conceito ecológico da estrutura trófica dos ecossistemas é 
uma premissa básica para as elaborações na agricultura. Nessa 
noção de estrutura trófica, as plantas ocupam o espaço de entes 
primários em virtude de sua característica de captação de ener-
gia solar, através da fotossíntese, e a conversão em biomassa que 
servirá de alimentos para os herbívoros e sucessivamente para 
carnívoros entre outros. Essa noção desenvolvida na Ecologia 
auxilia de forma básica os atores nos processos de construção do 
conhecimento. (COTRIM; DAL SOGLIO, 2016, p.265)

O entendimento dessas interações sistêmicas, que ocorrem 
entre todos os componentes de um ecossistema, é um elemento 
de partida para a construção de práticas mais sustentáveis, pois a 
transição para uma agricultura de base ecológica é um processo 
dinâmico, com constantes adaptações (CAPORAL, 2009).

O entendimento de que os agroecossistemas possuem uma 
dada capacidade de resiliência é aprendido pelos agricultores na 
sua busca por sistemas mais sustentáveis em um processo tran-
sicional (GLIESSMAN, 2001). E esse elemento é parte do diálogo 
com a Educação em Agroecologia, pois a compreensão dos aspec-
tos que envolvem a aplicação da ecologia na produção e manejo 
dos agroecossistemas atua de maneira transversal sobre as com-
preensões dos princípios de Vida e Complexidade.

Mesmo em territórios onde o movimento de entropia é mais 
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acentuado, tornando as dinâmicas de vida (fluxo social) muito 
mais complexas e com maior potencial de alteração no ambien-
te, as dinâmicas de reflexão inerentes às atividades de imersão 
fomentam a percepção das experiências que apontam a busca pe-
los princípios da Agroecologia, seja com a rotação de cultivos, 
em consórcio, cultivo em mandala, a ausência de agrotóxicos e os 
processos educativos implementados no território com crianças, 
jovens e adultos. Neste sentido, Pires (2017), assevera que:

A Agroecologia se constrói na busca pela motivação e inovação 
da prática cotidiana de agricultores familiares e camponeses em 
uma relação de harmonia e trocas com a terra, com as plantas, 
com os animais, com as sementes, com as pessoas, com a vida 
em comunidade, articulando os elementos da natureza, as cren-
ças e as mais diversas formas de vivência e expressões culturais. 
(PIRES, 2017, P.237)

As atividades de imersão ainda possibilitam a percepção da 
diversidade cultural dos territórios e a compreensão de como a 
necessidade de utilizar os recursos locais produz diferentes for-
mas de se tecer a vida, seja pelas inúmeras possibilidades de re-
lação entre cultura e ambiente, seja pelos limites impostos a cada 
território, não apenas politicamente, mas também econômica e 
culturalmente (OLIVEIRA; SILVA, 2017).

De assentamentos a terras indígenas, as observações cons-
truídas nas imersões dialogam com a concepção de cultura en-
quanto “forma autêntica e local de cada povo se constituir e re-
sistir à força globalizante que busca homogeneizar as diferenças” 
(FURTADO et al., 2014, p. 107). Em relação aos elementos identitá-
rios que entrelaçam os sujeitos comunitários, a presença da mís-
tica como momento de acolhida e/ou de reflexão compartilhada 
é preponderante. Ela aponta a historicidade e a valorização dos 
rituais ancestrais que fortalecem o posicionamento coletivo e as 
linguagens simbólicas de cada território, dialogando com o prin-
cípio da Diversidade e com as discussões sobre Identidade, Cultura 
e Território pertinentes ao PPGADT.
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No âmbito do debate sobre o conceito de desenvolvimento, as 
imersões oportunizam conhecer de perto obras ou projetos públi-
cos que exemplificam o paradigma que, em detrimento da lógica 
de convivência com o semiárido, reforça a postura de combate à 
seca. Esse cenário possibilita amadurecer o questionamento cor-
rente no PPGADT: “Desenvolvimento para quem? À serviço de 
qual Modernidade?”.

Essa reflexão retoma as discussões propostas por Caporal 
(2009) e direciona o olhar para as atividades desenvolvidas local-
mente. Da produção de polpa com frutas típicas à implementos 
produtivos de larga escala, a observação das dinâmicas de cada 
território e sua dependência por insumos, recursos ou tecnolo-
gias externas é tomada como elemento expressivo de análise. O 
mesmo autor, acima citado, enfatiza:

No enfoque agroecológico o potencial endógeno constitui um 
elemento fundamental e ponto de partida de qualquer projeto de 
transição agroecológica, na medida em que auxilia na aprendi-
zagem sobre os fatores socioculturais e agroecossistêmicos que 
constituem as bases estratégicas de qualquer iniciativa de desen-
volvimento rural ou de desenho de agroecossistemas que visem 
alcançar patamares crescentes de sustentabilidade. (CAPORAL, 
2015, p. 316).

As discussões da área disciplinar Agroecologia, Território e 
Desenvolvimento enfatizam a incorporação do potencial endóge-
no como fundamental para discussão da sustentabilidade nas 
diversas dimensões (ecológica, econômica, social, cultural, polí-
tica e ética) corroborando com Petersen (2013) ao afirmar que a 
Agroecologia, como enfoque científico, pode questionar de ma-
neira contundente a agricultura moderno-industrial, pois forne-
ce bases conceituais e metodológicas para o desenvolvimento de 
agroecossistemas mais sustentáveis. A análise crítica-compara-
tiva dos diferentes agroecossistemas que as imersões englobam 
ratificam essa relação.
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Nesse contexto, pontuar sobre quais seriam os entraves a um 
processo de aprendizagem coletiva que promova a auto-organi-
zação e a autogestão dos sujeitos, significa dialogar com as dis-
cussões sobre Política Pública e seu importante papel para viabi-
lização do princípio da educação em Agroecologia definido como 
Transformação.

 O tratamento do esgoto e do lixo doméstico, bem como o 
acesso à água de qualidade para seus diversos usos é fundamen-
tal no desenvolvimento de estratégias para a manutenção da bio-
diversidade natural, bem como para a promoção de saúde nas 
mais diversas localidades (SANTOS et al., 2010). Contudo, as imer-
sões parecem indicar que esses aspectos, não aleatoriamente, es-
tão no âmbito das ausências em vários territórios.  

Nesse contexto, o princípio da Complexidade ancora a com-
preensão de que a construção do conhecimento agroecológico 
não é processo construído em partes soltas, fragmentadas, mas 
articula múltiplas dimensões que interagem formando um todo 
complexo e multifacetado (FERRARI et al., 2007). 

Ao tomarmos Política Pública como “o campo do conhecimen-
to que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 
analisar essa ação” (SOUZA, 2006, p.24), ressaltamos que a ausên-
cia de ações públicas no sentido de garantir o acesso à água potá-
vel, ao saneamento básico e a serviços voltados à saúde do traba-
lhador configuram sérios desafios para a implementação de ações 
intersetoriais estratégicas no processo de transformação social.

Nesse movimento de análises coletivas, tecidas a partir dos 
diálogos estabelecidos em territórios diversos, as atividades de 
imersão aproximam-se da práxis e dialogam com os princípios da 
educação em Agroecologia que, por sua natureza epistemológica, 
são transversais às vivências do PPGADT. 
Como estabelece a CAPES sobre a área interdisciplinar:

A interdisciplinaridade, por sua vez, pressupõe uma forma de 
produção do conhecimento que implica trocas teóricas e meto-
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dológicas, geração de novos conceitos e metodologias e graus 
crescentes de intersubjetividade, visando a atender a natureza 
múltipla de fenômenos complexos. (BRASIL, 2019, p. 9).

Ao compreendermos a interdisciplinaridade como essa con-
vergência de áreas de conhecimento que avançam nas fronteiras 
da ciência e da tecnologia socialmente referenciada, reconhece-
mos que passos expressivos estão sendo dados.

É fundamental discutir as lacunas existentes e os aspectos 
que precisam de ressignificação, contudo, os diálogos realizados 
a partir das vivências de imersão do PPGADT estimulam a cons-
trução de novos conhecimentos e colaboram no surgimento de 
novo profissional, de formação básica mais sólida e integradora. 

4. Considerações Finais

As questões acima apresentadas são resultado dos regis-
tros individuais de reflexões coletivas, oriundas das atividades 
de imersão desenvolvidas no primeiro semestre do PPGADT. As 
ponderações estão abertas ao debate pois tratam-se apenas de 
uma primeira tentativa de dimensionar o potencial de articula-
ção pedagógica inerente às vivências educativas que as imersões 
mobilizam no âmbito do PPGADT. 

Ainda há muito que progredir. As atividades de cunho in-
terdisciplinar demandam mais aprofundamento para ampliar 
as relações significativas no processo de construção do conheci-
mento agroecológico. De maneira geral, ainda temos, também, os 
desafios de institucionalizar processos metodológicos que reco-
nhecem os saberes populares e de acessar espaços de definição de 
políticas públicas que garantam o financiamento necessário para 
materialização dos projetos de transformação social almejados.

Entretanto, concordamos com Caldart (2010) ao afirmar que 
não podemos aceitar perspectivas formativas que se auto defi-
nem amplas e articuladas com as questões sociais, econômicas, 
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culturais e ambientais do campo, mas não acessam seus territó-
rios para a consolidação dessa prerrogativa.

Nesse sentido, refletir sobre como as atividades de imersão 
dialogam com os princípios e diretrizes da Educação em Agroe-
cologia foi a questão que guiou a escrita. E, concluindo, retoma-
mos esse questionamento, pontuando que, bem planejadas e 
direcionadas, as imersões apresentam significativo potencial de 
integração entre as áreas de conhecimentos e os princípios da 
Educação em Agroecologia, alinhando construções interdiscipli-
nares e reflexões coerentes com a perspectiva de formação inte-
gral e humanística.

Afirmamos, também, que investigar quais as percepções dos 
docentes e discentes em relação a essa proposta metodológica 
configura um segundo movimento de pesquisa. Como estudan-
tes e professores percebem as atividades de imersão no e para o 
PPGADT? Essa é a questão norteadora de uma outra escrita que 
poderá dar significativa contribuição na continuidade das discus-
sões aqui iniciadas.
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DE-COLONIZ-AÇÃO E DIREITOS: A LUTA DAS PESCADORAS 
ARTESANAIS DA ILHA DE MARÉ EM DEFESA DO SEU TERRITÓRIO

Fátima Cristina Cunha Maia Silva1; Julia Figueredo Benzaquen2; 
Ana Maria Dubeux Gervais3; Jorge Luiz Schirmer de Mattos4

Resumo: O objetivo deste estudo foi refletir sobre o protagonismo das pes-
cadoras artesanais da Ilha de Maré, localizada na Baia de Todos-os-Santos, 
pertencente ao município de Salvador – BA. A luta em defesa do seu território 
e dos direitos a um ambiente saudável, condições de trabalho e qualidade de 
vida se passa num cenário hostil, em decorrência da exposição ao complexo 
portuário e industrial de Aratu. Isso nos remeteu a uma abordagem a luz da 
decolonialização da população das águas, utilizando-nos de uma metodologia 
baseada na pesquisa-ação, no levantamento bibliográfico e nos diálogos com 
as mulheres das águas. 

Palavras - chaves: Decolonialidade; direitos; lutas sociais; mulheres das águas.

Abstract: The aim of this study was to reflect on the role of artisanal fisher-
women on Ilha de Maré, located in the Baia de Todos-os-Santos, belonging to 
the municipality of Salvador - BA. The fight in defense of its territory and the 
rights to a healthy environment, working conditions and quality of life takes 
place in a hostile scenario, due to  exposure to  the Complexo Industrial do 
Porto de Aratu. This led us to an approach in the light of the decolonialization

1 Mestre em Saúde Pública. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Desenvol-
vimento Territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: fcristina-
maia@gmail.com.
2 Doutora em Pós-Colonialismos e Cidadania Global. Professora Convidada do Pro-
grama de Pós-Graduação e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco. E-mail: juliabenzaquen@gmail.com.
3 Doutora em Sociologia. Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Desen-
volvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: anabu-
beux66@gmail.com.
4 Doutor em Zootecnia. Orientador. Coordenador do Programa de Pós-Graduação e 
Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: 
jorge.mattos@ufrpe.br.
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of the water population, using a methodology based on action research, biblio-
graphic survey and dialogues with women from the waters.

Key words: Decoloniality; rights social; social struggles; women of the waters.

1. Introdução

Para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à 
identidade social, não somente para evidenciar como o projeto 
de colonização tem criado essas identidades, mas para mostrar 
como certas identidades têm sido historicamente silenciadas (RI-
BEIRO, 2017, p. 29).

Este trabalho busca refletir sobre a luta por direitos sociais, 
econômicos, políticos, ambientais protagonizada pelas pescado-
ras artesanais da Baia de Todos-os-Santos (BTS), em especial, da 
Ilha de Maré, Salvador – BA. Partimos, então, da seguinte pre-
missa: se a pesca artesanal garante a segurança alimentar e nu-
tricional de uma parcela significativa da sociedade, por que as 
denúncias de injustiça ambiental no território das pescadoras não 
são levadas em consideração e   reivindicações atendidas? Por que 
elas não são escutadas?  E em meio a tanto descaso, parafrasean-
do Spivak (2010, p.19) cabe indagar: “Pode o subalterno5 [sic] falar? 

Segundo Antonio Gramsci, a ideia de classe subalterna [sic 
passim] se encontra sob a visão de mundo das classes dominan-
tes. Inclui as associações de moradores, trabalhadores informais, 
movimentos urbanos e rurais, entre outros, como elemento de 
grupos sociais organizados ou não na estrutura do capitalismo. 
Explicita Gramsci que os grupos subalternizados, por um lado, 
sofrem sempre a iniciativa dos grupos dominantes, mesmo quan-
do se rebelam (GRAMSCI, 1977, p.96). Assim, é essencial que a 

5 Harkot-De-La-Taille;Santos (2012), fazem distinção entre os vocábulos escravo e es-
cravizado.  Ser escravo remete a permanência e estar escravizado a transitoriedade. O 
termo escravo designa um sujeito em disjunção com o querer e, consequentemente, 
com o poder agir, pensar e até viver por si. Estar escravizado instaura tensão entre a 
continuação e mudança de condição. Nesse sentido nos perguntamos: subalterno ou 
subalternizado? De acordo com o dicionário Caldas Aulete subalterno significa subor-
dinado, submisso e subalternizado aquele que se subalternizou; se tornou subalterno. 
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classe forje sua própria identidade, valores, seu modo de vida. 
O conceito de “subalterno” assume assim, diversos significa-

dos, inclusive imposto pelo colonialismo, que é um elemento da 
situação de explorados, pois sofrem com as iniciativas da classe 
dominante, e consequentemente levando, em especial, as popula-
ções da pesca artesanal a resistência, pois impactam diretamente 
no modo de vida e de reprodução social dessa população. 

Refletindo o que os autores Harkot-de-la-Taille e Santos (2012) 
trazem, e fazendo uma analogia, optamos pelo termo subalterni-
zado, pois a palavra subalterno dá uma ideia de impotência das 
populações tradicionais na luta por seus direitos e retomada de 
seus modos de vida, ao passo que a palavra “subalternizados” de-
monstra que eles vão além dos processos de dominação. Ademais, 
os percursos empreendidos até aqui para citar como exemplo, 
configuram resistência, “manifestações sociais de luta”, visando 
uma sociedade mais justa, menos desigual e livre da opressão.

É importante compreender como esses processos de domina-
ção acontecem, pois impactam na subjetividade e na emancipação 
do sujeito. Por outro lado, o Estado anula autonomias das classes 
subalternizadas, pois “[...] a ditadura contemporânea, ao mesmo 
tempo em que suprime algumas formas de autonomia de classe, 
também se empenha em incorporá-las na atividade estatal, isto é, 
a centralidade de toda a vida nacional paira nas mãos das classes 
dominantes” (GRAMSCI, 1977, p. 303). Cabe destacar que Achille 
Mbembe (2018) explicita como o sujeito negro começa a situar no 
mundo, onde o Estado deixa viver e faz morrer, vai pautar a so-
berania do Estado, onde este, legitima o monopólio de poder por 
grupos específicos. 

Na contramão dessa lógica perversa surge em 2005 a institui-
ção da Articulação Nacional de Pescadoras (ANP), presente hoje 
em 18 estados brasileiros, com objetivo de articular as mulheres 
das águas (de beiras de rios, lagoas, praias) fortalecendo-as e em-
poderando-as para o enfrentamento do racismo, do machismo, 
para defenderem seus territórios, lutarem para a garantia dos 
seus direitos e provocarem a formulação de outras políticas pú-
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blicas voltadas às populações das águas. A criação da ANP, ao 
expressar seus princípios de harmonia com a natureza e lutar por 
seus direitos torna evidente que as “de baixo”, de forma organiza-
da podem à sua maneira ir rompendo com as amarras da condi-
ção de subalternizadas. 

Contudo, não se trata de uma tarefa fácil, pois há que se ter 
em conta que o processo de colonização brasileira impôs desde o 
início um sistema complexo, de cosmologia ocidental, cuja visão 
particular das relações entre ser humano e natureza tinha como 
base os interesses teológicos e da corte. A terra, o solo e tudo aqui-
lo que dele crescesse se transformava em mercadoria a partir de 
um novo sistema epistemológico, no qual a natureza era vista sob 
uma lógica de produtos agrícolas e de extração maciça de recur-
sos naturais. 

Essa visão, apresentava-se como um confronto face ao jeito 
diferente de “ler o mundo” (FREIRE, 1989) dos povos originários, 
sabedores da necessidade da preservação do ambiente e de for-
mas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado rele-
vantes para a preservação e reprodução deste ambiente. 

Assim, a ação do ser humano sobre o meio ambiente tem se 
tornado cada vez mais insustentável, razão pela qual, torna-se 
necessária a construção de uma nova relação entre o ser humano 
e a natureza, bem como a necessidade de reflexão sobre as mani-
festações culturais que estão inseridas neste contexto, buscando, 
inclusive, diminuir as iniquidades sociais provenientes destas re-
lações. Essas últimas têm gerado crises ambientais profundas e, 
em certos casos, irreversíveis. Como exemplos, podemos citar a 
degradação da biodiversidade, a geração de resíduos, as mudan-
ças climáticas, e, outros problemas como a dificuldade de acesso à 
saúde, à educação, ao saneamento básico, à produção, à seguran-
ça e soberania alimentar e tantos outros. 

Com a ideia de que o progresso geraria uma vida com mais 
qualidade, segurança e trabalho para a população mundial o ca-
pitalismo vem expandindo uma estratégia de desenvolvimento 
que é destruidora do ambiente natural e, por consequência, dos 
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seres humanos que são parte integrante deste último. Para Morin 
(1988), pensar os humanos como parte integrante da natureza im-
plica percebê-la como totalidade, ou seja, um todo complexo, di-
nâmico e relacional do qual faz parte o ser humano, mas também 
os demais seres vivos,

A natureza não é desordem, passividade, meio amorfo: é uma 
totalidade complexa. O homem não é uma entidade isolada em 
relação a essa totalidade complexa: é um sistema aberto, com 
relação de autonomia/dependência organizadora no seio de um 
ecossistema (MORIN, 1988, p.11).

A produção de químicos sintéticos, que apresentam alto grau 
de toxidade e degradam o ambiente como plásticos, agrotóxicos e 
envenenam os solos, poluem as águas, lagos, rios, oceanos, levan-
do à morte animais silvestres e adoecendo pessoas, nos mostram 
que a premissa adotada pelas abordagens desenvolvimentistas 
provoca exatamente o contrário das abordagens que primam pela 
co-evolução da sociedade e natureza evidenciando, desta forma, 
uma crise de percepção sobre os diferentes olhares dos proble-
mas, e, estão interligados, de modo que a escassez dos recursos e 
a degradação do meio ambiente levam as comunidades locais ao 
colapso e à violência étnica (CAPRA, 1996). 

No caso da população das águas os diferentes processos de 
identificação com a natureza fazem parte da memória coletiva e 
são necessários à reprodução física, social e cultural do seu “ser” 
na qualidade de pescadora e marisqueira. O modo de vida, que 
compreende um jeito particular de se relacionar com a natureza, 
faz parte da sua tradicionalidade. E, nesse aspecto, vale salien-
tar que a colonização enquanto momento histórico, trouxe impli-
cações tanto no âmbito cultural quanto no econômico e político, 
impondo o seu poder, limitando os subalternizados na busca de 
mudanças estruturais e que persiste até os dias atuais (SPIVAK, 
2010). E conforme assinala Paulo Freire (1967),
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[...] O Brasil nasceu e cresceu sem experiência de diálogo. De ca-
beça baixa, com receio da Coroa. Sem imprensa. Sem relações. 
Sem escolas. “Doente”. Sem fala autêntica. [...] As sociedades a 
que se nega o diálogo - comunicação - e, em seu lugar, se lhes 
oferecem “comunicados” resultantes de compulsão ou “doação”, 
se fazem preponderantemente “mudas”. O mutismo não é pro-
priamente inexistência de resposta. É a resposta a que falta teor 
marcadamente crítico (FREIRE, 1967, p.66-69).  

O processo de mutismo que historicamente carregam as po-
pulações vulneráveis trouxe a relação colonial como um proces-
so antagônico. Esse antagonismo aparece de forma determinante 
nos escritos de Ballestrin (2013), ao discorrer acerca da genealo-
gia do pós-colonialismo. Nas palavras de Laclau e Mouffe (2001, 
p.125), o antagônico se faz sentir na medida em que a “presença 
do ‘Outro’ me impede de ser totalmente eu mesmo”. A relação 
não surge de identidades completas, mas da impossibilidade de 
sua constituição”, pois “[...] não posso ser uma presença completa 
para mim”. Isto é, a construção da identidade e vocalização dela 
se retrai em uma imposição compulsória da identidade do colo-
no, reprimindo e estruturando sua ressignificação a uma ótica de 
impossibilidade de expressar a si mesmo. 

O pós-colonialismo impactou em três âmbitos principais: po-
lítico, cultural e intelectual segundo Ballestrin (2017). Essa autora 
assinala que as “tensões entre o poder, subjetividade, identidade, 
representação e conhecimento” são fundamentais para o enten-
dimento do exercício do poder colonial, que “produz e reforça 
desigualdade específica e transversal àquelas relacionadas com 
classe, gênero e raça” (BALLESTRIN, 2017, p.511).

Assim, construir um pensamento epistemológico novo, que 
resgate a lógica dos povos originários, incide, em alta escala, na 
capacidade de pensar em metodologias decoloniais de emanci-
pação, de pensar em dialéticas diversas, ou seja, descolonizar o 
pensamento. É reinventar a “emancipação social indo mais além 
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da teoria crítica produzida no Norte e das práxis social e política 
que ela subscrevera” (SANTOS, 2006, p. 27).

Em termos históricos, a expressão “descolonial” indica a supe-
ração do colonialismo. Já a expressão “decolonial” significa o opos-
to e procura transcender a colonialidade. E, sendo assim, cabe “sa-
lientar que a intenção não é desfazer o colonial ou revertê-lo”, ou 
seja, superar o momento colonial pelo momento pós-colonial (CO-
LAÇO, 2012, p.8). A intenção é provocar um posicionamento contí-
nuo de transgredir e insurgir. Mais do que resistência, é a ação em 
si, ou seja, o decolonial implica, portanto, em uma luta contínua e 
o conhecimento científico deve, não apenas centrar-se no processo 
de saída do colono, mas na superação das suas marcas. 

Para Frantz Fanon, o colonialismo é a negação sistemática do 
outro, mas não é somente a subjugação física de um povo por 
outro, pois incorpora um conjunto de elementos que tem como 
princípio a negação da diversidade, em favor de um determina-
do modo de comportamento, de pensamento, de produção. Ade-
mais, a alienação colonial impossibilita o sujeito de se constituir 
enquanto sujeito da sua própria história, pois não basta mudar 
a visão de mundo, mas, sobretudo, “[...]transformá-lo” (FANON, 
2008, p.33).  Segundo Mignolo (2017), pensar acima de uma ótica 
colonizadora é nada menos que um inexorável esforço de análise 
para compreender a lógica do colonizador, por meio de uma retó-
rica da modernidade a fim de, então, superá-la.  

Diante disso, adotamos neste artigo uma definição ampla de 
decolonialidade e que não está restrito, a fim de apreendermos 
os processos de resistência e luta das mulheres marisqueiras e 
pescadoras artesanais pela garantia dos seus direitos, para a me-
lhoria e qualidade de vida e condições de trabalho.

O início do diálogo com as marisqueiras e pescadoras artesa-
nais da Ilha da Maré se deu, a priori, a partir de uma demanda so-
cial apresentada pela Articulação Nacional de Pescadoras (ANP) à 
Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), cujas especificidades incluíam a 
ideia de um desenvolvimento do território em bases mais saudáveis 
e sustentáveis, visando a qualidade de vida dos seus moradores. 
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Para esta abordagem, a metodologia utilizada baseou-se na 
pesquisa-ação, na análise bibliográfica e documental, além de 
constituir diálogos individuais com as mulheres das águas du-
rante o trabalho educativo realizado pela equipe interdisciplinar, 
no período de 2018 a 2019. A metodologia de pesquisa-ação,

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebi-
da e realizada em estreita associação com uma ação ou com a re-
solução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
2009, p.16).

A pesquisa-ação, assim como as demais metodologias par-
ticipativas de pesquisa, vem ganhando reconhecimento por se 
tratar de um processo que permite a colaboração dos sujeitos en-
volvidos e pesquisadores em todas as etapas da pesquisa. Isso 
implica antes de tudo, em se tratando de um estudo envolvendo 
uma colônia de pescadores, “dar a voz” a quem de direito, ou seja, 
as mulheres marisqueiras e pescadoras, cujo protagonismo emer-
ge na luta por direitos na Ilha. Contudo, nunca é demais ressaltar 
que para qualquer intervenção ou atividade a ser realizada em 
uma comunidade tradicional pesqueira é necessário o diálogo e 
aquiescência de toda comunidade local, no que diz respeito a sua 
cultura. Ou seja, para se fazer uma imersão nas águas e na lama, 
há que se ter e demonstrar respeito com as pessoas que ali estão, 
mas também com as marés, pois são elas que ditam se é possível 
ou não se aproximar da ilha.  

A pesca artesanal é um conceito geral para todas as ativida-
des realizadas na pesca. A mariscagem é uma destas atividades, 
que compõe a cadeia produtiva da pesca, sendo um diferencial 
importante, pois é exercida, em geral, por mulheres. 

Cabe destacar que a pesca artesanal subsiste longe das in-
dústrias pesqueiras, sendo uma atividade geradora de renda de 
muitas famílias e oportuniza o desenvolvimento econômico in-
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formal, além de manter uma atividade tradicional, o seu modo de 
vida e reprodução social.

A mariscagem não é um termo dado, pois foi construído como 
resultado das relações sociais. Trata-se de uma atividade que tem 
sido invisibilizada, cujo reconhecimento se deu a partir da percep-
ção destas mulheres como agentes sociais, econômicos e políticos, 
que reforçam a sua identidade, seja na comunidade, seja fora dela, 
caracterizando assim, a desigualdade de gênero na definição jurí-
dica, quando estas buscam seus direitos, a exemplo de benefícios 
previdenciários. Elionice Sacramento, liderança e pescadora arte-
sanal, sintetizou de forma poética a identidade das mulheres das 
águas, das mulheres pescadoras artesanais, marisqueiras:

[...] mulheres das águas do mar, da lama do mangue, das águas 
dos rios, lagoas e lagunas, dos costeiros lamosos, cascalhoso ou 
arenoso. Maré-Mulher: territórios feridos, violentados, atacados. 
São águas que sustentam o corpo da mulher e enriquece o terri-
tório da maré Mulher, maré, águas, pescadora, extrativista, ribei-
rinha. [...] Corpos/costeiros atacados, desejados, privatizados. Eu, 
você, elas e nós Mulheres, marés, águas. Somos transformação, 
ação e muitas vezes emoção. Luta e resistência são nossos nomes e 
sobrenomes. Protagonismo e invisibilidade conflitam com a histó-
ria. Nós somos mulheres das águas. (SACRAMENTO, 2019, p.52).

Uma população que se move pelos horários das marés, pela 
determinação da lua e dos ventos. Segundo Pena e Martins (2014) 
a pesca artesanal, 

Caracteriza-se total ou parcialmente por regime produtivo de 
subsistência com emprego de embarcações de médio e pequeno 
porte e equipamentos sem nenhuma sofisticação, não havendo, 
em geral, remuneração pelo trabalho desenvolvido (...) esta ati-
vidade representa modalidades de atividades milenares, origi-
nárias das formas mais tradicionais das sociedades humanas, 
pois sempre envolveu o uso de instrumentos simples de trabalho 
(PENA e MARTINS, 2014, p.38-40).
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A nossa abordagem aqui vincula a pesca artesanal e a ma-
riscagem ao território, buscando compreendê-lo em suas especi-
ficidades e diversidades, a partir dos papéis desempenhados na 
inter-relação entre colonialidade e gênero no contexto da luta por 
direitos e defesa do território da pesca artesanal. 

Cabe destacar a luta das mulheres das águas e como elas 
tecem o caminho, a fim de garantir os seus direitos, projetando 
para que as gerações futuras também tenham seus direitos ga-
rantidos. Da mesma forma, chama-se a atenção para a luta destas 
mulheres e como elas tecem o seu caminho, a fim de garantir os 
seus direitos, projetando para que as gerações futuras também 
tenham seus direitos garantidos.

2. Território e identidade: trajetórias de luta das pescadoras 
artesanais   

A atual conjuntura política e econômica brasileira demons-
tra-se transgressora de direitos históricos, sejam eles sociais, 
ambientais, trabalhistas, territoriais, entre outros, resultando em 
perdas e desafios ao conjunto da população. A degradação dos 
ecossistemas, as disputas de territórios, a contaminação química, 
escoamento de esgotos, o impacto do derramamento do petróleo 
nas praias do litoral brasileiro, culminam por inviabilizar prá-
ticas tradicionais de extrativismo, manejo de recursos naturais, 
que são a base da reprodução social de comunidades tradicionais, 
entre elas, pescadores artesanais e quilombolas. 

Neste sentido, a Carta Magna (1988) assinala o “direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado”, e assim, impõe ao 
“poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preser-
vá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2016, p.131).

Entretanto, isto não ocorre de fato, principalmente quando 
falamos de comunidades tradicionais, que ainda se encontram 
silenciadas por pressões econômicas, fundiárias e de exclusão 
social, ou seja, ainda se encontram na invisibilidade. A Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
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dades Tradicionais, traz no seu escopo o reconhecimento identi-
tário definindo-os como, 

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 econô-
mica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007, p.1).

Assim, o território é o que mantém vivo a memória de um 
grupo, seu modo de produção e reprodução social, sua visão de 
mundo a partir do conhecimento local, que pode ser vivenciado, 
apreendido, portanto, é olhar a potencialidade desse território. 
Milton Santos (2006) reconhece o território, como território usa-
do e constitui em alicerce de abordagem, o reconhecimento das 
heranças, e, ao mesmo tempo, o sentido pela população. 

Portanto, esse território é gerador de identidade, de cultura, 
ou seja, um espaço habitado e utilizado por uma dada popula-
ção, uma estrutura dotada de movimento próprio, que concebe 
uma visão ampla e plural de território. A abordagem de Santos 
(2006), ratifica esse território usado, vivenciado pelos pescadores 
artesanais como um território plural. 

Além disto, o território pesqueiro traz um sentimento de 
pertencimento e que envolve uma mobilização em defesa deste 
território, a partir da identificação com o bioma e/ou ecossiste-
ma. E há também de se considerar a dimensão simbólica inscrita 
neste território, principalmente quando este e a sua memória so-
cial estão ameaçados. Pois, a territorialidade tem multiplicidade 
de expressões e consequentemente traz também especificidades 
socioculturais. 

O território das águas, compreendido como um tecido so-
cial, contempla uma teia de reciprocidades sociais, encontrado 
nos vínculos sociais, nos quais o parentesco assume um papel 
importante de usufruto de determinadas áreas em função do 
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seu uso, de significados e conhecimentos pelos pescadores arte-
sanais, fazendo parte da sua tradição. Isto fica evidente na fala 
de uma pescadora artesanal, para quem:

[...] os territórios pesqueiros são ambientes aquíferos (rios, lagos, 
lagoas e mares) de valor singular mesmo sendo tão plural. As 
águas têm uma importância intangível para nós: sempre foi, en-
tre outros aspectos, um lugar mais que sagrado, determinante 
de nossas relações, especialmente de sobrevivência, além de um 
espaço de fé e/ou culto, manifestação da cultura, de recreação, 
trabalho, musicalidade, reabilitação e cura. Sempre vimos a água 
para além de sua forma química (H2O) ou função de hidrata-
ção do corpo, trata-se de um elemento cuja forma de medir valor 
deve considerar muitas variáveis, a expressão de sua importân-
cia pode ser classificada de modo holístico e está diretamente 
imbricada na boa saúde (SACRAMENTO, 2015, p. 139). 

Portanto, esses territórios devem ser considerados de maneira 
multidimensional, o que significa conceber as formas de produção, 
apropriação e espaço social onde são construídas. De forma geral, 
“sua territorialidade funda-se na afiliação por parentesco, práticas 
culturais, coparticipação de valores e, em especial, por circunstân-
cia de solidariedade e reciprocidade” (BANDEIRA, 1991, p.8).

E é precisamente com essa mesma perspectiva que cerca de 
6.434 habitantes (IBGE, 2010), uma população majoritariamente 
de pretos/pardos, vive na Ilha de Maré, cujo o modo de vida, de 
produção e reprodução social, estão relacionados predominante-
mente com a água e com a terra. São marisqueiras, pescadores 
artesanais, artesãos de cestaria e rendas de bilro, que também 
praticam agricultura de subsistência. 

A Ilha de Maré faz parte das 56 ilhas que compõem a Baía 
de Todos os Santos (BTS) e contempla pequenas comunidades na 
margem litorânea, denominadas: Bananeiras, Botelho, Caquende, 
Itamoabo, Maracanã, Martelo, Neves, Ponta Grossa, Porto dos Ca-
valos, Praia Grande e Santana. Cerca de 60% do território da Ilha 
refere-se às comunidades quilombolas. 
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O acesso à Ilha implica em um grande desafio, pois as vias de 
acesso se dão por meio de São Tomé do Paripe, Salvador ou dos 
Distritos de Passé e Caboto, ambos de difícil percurso, perten-
centes ao município de Candeias. As embarcações na sua maio-
ria são de pequeno porte e a motor. Análogo, no interior da ilha 
não existem carros tampouco transporte público, de modo que 
a locomoção das pessoas e de cargas se dá por meio de cavalos, 
bicicletas e carros de mão. 

Na Ilha há apenas um posto de saúde e três escolas, que aten-
dem o ensino fundamental. Há também uma creche construída 
pela comunidade para atender as crianças das pescadoras. Não tem 
saneamento básico, há apenas valetas que direcionam o material 
de esgoto sem tratamento, sendo parte para os mangues e parte 
para o mar. Animais e pessoas circulam no meio destas valetas e a 
vida continua. Daí porque conhecer a Ilha de Maré, sua população, 
seu modo de vida, as marés, significa antes de tudo voltar o olhar à 
conjuntura histórico-social que moldou as disparidades deste tem-
po, ainda mais quando se trata de pescadores artesanais, maris-
queiras e quilombolas, ou seja, de uma população negligenciada, 
invisível aos olhos do Estado e à margem das políticas públicas. 

 A BTS conta com uma expressiva extensão de recifes de co-
rais, estuários e manguezais e forte relação com a história do Bra-
sil, uma vez que Salvador - BA foi a primeira capital da colônia 
portuguesa, bem como abrigou um dos maiores portos exporta-
dores do Hemisfério Sul, inclusive sendo um dos que mais rece-
beram escravizados.  

O “desenvolvimento” traçado por séculos e o crescimento 
da região, conforme assinalam Hatje e Andrade (2009), fizeram 
com que a BTS tivesse potencial para instalação de terminais por-
tuários de grande porte, visto ser um canal de entrada natural-
mente navegável, com canais internos profundos, que facilitam 
a exportação de alguns produtos, bem como, a importação de 
outros. Como resultado de todo este processo, o entorno da BTS 
compreende, atualmente, uma extensa zona industrial que inclui 
o maior polo petroquímico do hemisfério sul, o Porto de Aratu.
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O Porto de Aratu contempla mais de 200 indústrias entre 
químicas, metalúrgicas, siderúrgicas, mecânicas, farmacêuticas e 
alimentícias, além das instalações petrolíferas e portuárias, cha-
minés, dutos, tanques para estocagem de insumos e derivados, 
terminais portuários com píeres de atracação, cais, cargueiros e 
petroleiros entre outras estruturas. Esse complexo, responsável 
por 60% da carga movimentada em modal marítimo da Bahia, 
bem como é considerado de grande importância para a economia 
da Bahia (CARVALHO, 2014). Porém, ao mesmo tempo, traz gran-
des impactos à população da BTS. E por estar mais próxima a este 
complexo, a população da Ilha de Maré é quem mais sofre com os 
efeitos dessa ação antrópica. 

Por conta disso a população da Ilha de Maré vem denun-
ciando há décadas o impacto do complexo do Porto de Aratu no 
ambiente, no trabalho e na saúde da sua população. Pois, confor-
me assinala Carvalho (2014), a contaminação das águas, dos man-
gues e animais marinhos repercute diretamente sobre o trabalho 
da pesca artesanal e da mariscagem e, consequentemente, afeta o 
sustento das famílias. Na opinião desse autor a comunidade de-
manda por uma ciência que se preocupe em estudar a contami-
nação ambiental e ratificar que isso afeta não só o ambiente, mas 
a saúde de uma população inteira e, portanto, atinge diretamente 
o exercício do trabalho e a subsistência dos moradores da Ilha e, 
concomitantemente, a saúde e a vida da população das águas.   

Os mangues, partes constitutivas dos ecossistemas da Ilha 
da Maré, são considerados como celeiros da vida marinha, pois 
seus recursos são empregados como fonte de proteína e renda 
para as populações das águas, conforme já mencionado por Josué 
de Castro ainda na década de 1940, 

O mangue abriga e alimenta uma fauna especial, formada prin-
cipalmente por crustáceos, ostras e caranguejos, numa impres-
sionante abundância de seres que pululam entre suas raízes 
nodosas e suas folhas gordas, triturando materiais orgânicos, 
perfurando o lodaçal e umidificando o solo local. Muitos desses 
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pequenos animais contribuem também com suas carapaças e 
seus esqueletos calcários, para a estruturação e consolidação do 
solo em formação. Desempenha também essa fauna especializa-
da um importante papel no equilíbrio ecológico da região ocu-
pada pelo homem, ao possibilitar recursos de subsistência para 
uma grande parte das populações anfíbias que povoam aqueles 
mangues (CASTRO,1948, p.23).

Por isso, é quase impossível dissociar o homem da natureza, 
pois “toda relação humana é uma relação natural, toda relação 
com a natureza é uma relação social” (DERANI, 1997, p.149-150).  
Esse é o caso da população das águas que tem uma ligação inti-
mamente ligada ao mundo natural aquático, pois “vivem quase 
que dentro d’água [...] nos mangues, [...]” não são “nem da terra, 
nem da água [...]”, mas são ao mesmo tempo a “mistura desses 
dois elementos” (CASTRO, 1992, p.150).

A pesca artesanal e a mariscagem são atividades milenar, 
sendo esta última exercida essencialmente por mulheres, embora 
a forma de vida social é compartilhada por todos e não impede 
que homens também possam realizar esta atividade. Observa-se 
que o processo de trabalho realizado por estas mulheres é muito 
intenso, na maioria das vezes leva de 10 a 14 horas, entre o acor-
dar, os preparativos para a saída, o trajeto, a coleta, o beneficia-
mento e a comercialização (PENA & MARTINS, 2014). 

O material utilizado pelas marisqueiras é rústico, pois são 
apetrechos fabricados por elas próprias, tais como: colheres, iscas 
encontradas no próprio ambiente dos mangues e nas matas pró-
ximas aos locais de pesca, construção de armadilhas para captura 
de aratu, siri, entre outros. Isto é, trata-se de materiais que fazem 
parte da tradição dos pescadores artesanais, um saber particular 
construído pela experiência, além de preservarem este ambiente. 

Ademais, a pesca artesanal utiliza a arte de captura de pe-
queno porte, o que reduz os danos físicos aos ecossistemas, face, 
a diversidade de modos de pesca/mariscagem e estratégias de 
subsistência. Assim, a pesca artesanal praticada na Ilha da Maré 
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apresenta-se como uma modalidade mais sustentável do que a 
pesca empresarial, pois as pessoas que lá vivem, também lá tra-
balham, produzem, consomem e de lá retiram seu sustento. Daí 
a necessidade de se repensar a atividade pesqueira na Ilha tendo 
em conta seus aspectos políticos, sociais, econômicos e ecológicos, 
ou seja, imprimindo ao âmbito da pesca um enfoque sistêmico. 

Contudo, há que se considerar também “a inter-relação en-
tre estes aspectos que produzem configurações emergentes, que 
podem ‘amplificar’ efeitos secundários não imaginados” (PAS-
QUOTTO & MIGUEL, 2004, p. 5).  Isso implica, necessariamente, 
o reconhecimento das conexões entre os diferentes elementos do 
sistema, com vistas a valorização das formas de organização e do 
trabalho e remuneração, bem como a preservação dos recursos 
naturais. Na prática, essa abordagem pressupõe um manejo inte-
grado da pesca, no qual múltiplos fatores devem ser observados, 
tanto naturais quanto antrópicos. 

É a maré que demarca o tempo para mariscar, ocorrendo 
a mariscagem quando a maré vaza e, quando isso acontece, os 
mangues se alargam, ficando bastante visíveis. Nesse momento 
as mulheres entram literalmente na lama para fazer o extrativis-
mo dos mariscos. E ali permanecem agachadas durante horas até 
capturar o máximo possível de “frutos” do mar. E quanto maior 
for a quantidade capturada, maior é a remuneração do ponto de 
vista econômico, mas com consequências, e em certos casos, gra-
ves para a saúde das mulheres. 

Outrossim, a participação política das mulheres no âmbito 
da pesca artesanal alterou nos últimos anos, principalmente ao 
tomarem consciência da condição de invisibilidade a que esta-
vam submetidas e assumirem a condição de marisqueiras e pes-
cadoras artesanais. Contudo, como assinala Sacramento, 

A invisibilidade não é o único problema imposto às mulheres 
negras, mas ela nos tem causado grandes prejuízos, visto que 
não se garante direitos para quem não existe ou não é vista (SA-
CRAMENTO, 2019, p. 56).
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Mas, ao se mobilizarem e se organizarem passaram a rom-
per com a invisibilidade e garantir os seus direitos. Fato é que 
as mulheres estão à frente da organização nas colônias de pes-
cadores, papel antes presidido por homens pescadores. Esse é o 
caso da Colônia de Pescadores da Ilha de Maré, que é presidida 
por uma marisqueira, que rompe com a tradição patriarcal, assim 
como muitas outras mulheres pescadoras, passando a presidir a 
Colônia de Pescadores Z-4. Imprimindo a sua gestão um caráter 
mais participativo, uma vez que a Colônia atual, é coordenada 
por uma gestão colegiada, que conta com a participação de lide-
ranças de todas as comunidades da Ilha. 

E aos poucos, estas mulheres vão conquistando seus espaços, 
seja reivindicando reconhecimento enquanto marisqueiras, seja 
na luta pelo seguro defeso6 e aposentadoria, entre outros direitos. 
Não obstante, outras frentes de luta têm exigido maior empenho, 
face a retirada de direitos, duramente conquistados, inclusive o 
direito à mariscagem, que só pode continuar sendo realizada se o 
ambiente for efetivamente preservado. 

Não obstante, a perspectiva decolonial se estende às ques-
tões de gênero, cuja a luta por direitos é uma constante na Ilha, 
bem como para dar visibilidade às mulheres pescadoras e maris-
queiras numa atividade que ainda se encontra estruturalmente 
masculinizada. E, se assim o é, cabe perguntar: é possível lançar 
uma defesa do lugar, para quem o lugar também é opressivo?  
Isso nos remete ao conceito de colonialidade de gênero, que nos 
permite pensar em seres históricos compreendidos apenas de 
forma unilateral. Na verdade, “a mulher se encontra duplamen-
te na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 71). Essa duplicidade está 
6 É um benefício pago ao pescador artesanal, que fica proibido de exercer suas ativi-
dades durante o período de defeso de alguma espécie, conforme previsto pela Lei 
nº 10.779/2003, que dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, ao 
pescador artesanal durante o período do defeso. Art. 1º. O pescador profissional que 
exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, fará jus ao benefício de segu-
ro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso 
de atividade pesqueira para a preservação da espécie. 
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no fato de que na historiografia colonial foi reforçada a ideia 
de dominação masculina pelo modelo patriarcal, que perpassa 
pela própria constituição estrutural de Estado Nação (SPIVAK, 
2010, p.67). Ou seja, o poder do patriarcado tem “influenciado 
as ideias mais básicas acerca da natureza humana” Consequen-
temente, o território para as pescadoras artesanais é compreen-
dido como espaço necessário para reprodução social, cultural, 
econômica, sendo a base para a sua identidade. Um espaço de 
crenças, de mitos e utopias. 

Portanto, a perspectiva descolonial não remete a um univer-
salismo abstrato, mas sim ao diálogo entre os múltiplos projetos 
críticos, epistêmicos, éticos. Instiga a refletir sobre as mudanças 
sociais de uma forma não diminutiva, mas compreende-la para 
a ação, pois continuamos a viver a mesma matriz colonial, de 
exploração, de dominação. Os saberes subalternizados são si-
lenciados, ignorados ou mesmo omitido conforme o processo 
de produção/reprodução do conhecimento. Saberes esses, que se 
situam na interseção do tradicional e do moderno, como afirma 
Mignolo (2017). 

Assim, as várias formas de resistência das mulheres da pes-
ca artesanal, que precisam serem reinventadas cotidianamente, 
reinvestidas de simbolismo, fazendo as suas demandas serem 
escutadas. O desafio é incorporar os saberes subalternizados 
nos processos de produção de conhecimento e, portanto, criar 
novos espaços, a partir dos quais possam falar e serem escuta-
dos.  Portanto, a relação com a natureza, com a conservação do 
seu ecossistema, vai além do pescar, do mariscar. Estão intrin-
secamente conectados, pois trazem uma singularidade para o 
olhar que têm sobre seu território, ao grupo que ali vive e que 
ali se identifica, criando uma linguagem toda própria e que é 
passada, de pai/mãe para filho (a), por meio da oralidade, por 
meio da observação da natureza, do mar, do vento, da lua que 
ajudam nos afazeres do seu dia-a-dia.
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3. Mulheres, marisqueiras, pescadoras artesanais

As mulheres marisqueiras – pescadoras artesanais da Ilha 
de Maré estão à frente da organização da colônia de pescadores e 
impõem uma dinâmica própria a vida na comunidade. São pro-
tagonistas da luta pelo território, realizam reuniões, nas quais to-
mam decisões e deliberam sobre as ações voltadas ao bem-estar 
da comunidade. Enfim, possuem um espaço onde compartilham 
as dificuldades, os problemas, a fim de conjuntamente solucio-
ná-los. Além disso, ao se reunirem, compartilham informações 
sobre os diversos assuntos de interesse tanto pessoais quanto da 
coletividade em que a troca de conhecimentos e experiência é a 
regra e não a exceção. Entretanto, as mulheres da Ilha enfrentam 
cotidianamente o medo, resultante do impacto da contaminação 
advindo do Porto de Aratu sobre a saúde, o ambiente e o trabalho. 
Conforme aponta Boaventura de Sousa Santos,

O seu riquíssimo ecossistema tem sido destruído desde os anos 
de 1960 pela poluição causada pelas indústrias e empresas mul-
tinacionais construídas em volta da zona de operação portuária 
do Complexo de Aratu, a poucos quilômetros da ilha. (...) ondas 
de fumaça residuais pestilentos expelidas sem filtros e trazidas 
pelo vento, carga e descarga dos navios de minérios e produtos 
químicos altamente tóxicos sem qualquer precaução acabando 
por se espalhar no ar (enxofre e gases de amônia) (...) no solo e 
nas águas, arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, mercú-
rio e zinco (SANTOS, 2018, p.1). 

Isso tem comprometido sobremaneira a saúde da população, 
a produção e o seu modo de vida. Da Ilha sai o “sangue preto” da 
terra, mas ficam os vestígios da parafernália tecnológica das pla-
taformas, cujas tubulações usadas na extração são imediatamente 
abandonadas quando seca a última gota de petróleo. 

E mesmo que as empresas derrubem a plataforma tão logo 
finalizem o processo de extração, parte das estruturas ainda fica 
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causando danos ao ambiente e ao trabalho dos pescadores, da-
nificando redes e causando acidentes. A população denuncia, 
mas a voz é silenciada pelo sistema de poder estatal advindo do 
complexo de Aratu. Pois, o alarido ecoa da “terra de preto”, uma 
população ainda invisibilizada, empobrecida economicamente e 
subjugada em suas cosmovisões. 

Mas, em que pese a disposição e a resistência da população 
da Ilha isso tudo torna perceptível, num sentido mais amplo, que 
a colonialidade do poder inaugurou um novo sistema de domina-
ção social determinado pela ideia de raça, que articulada de forma 
dialética com o sistema de exploração social capitalista que enfim, 
contribuiu para as diversas falhas e descontinuidade do proces-
so de nacionalização e democratização do Estado e da sociedade.  
Pois, numa situação como esta, “como seria possível recorrer ao 
amparo dos direitos estatais, (...) cujo projeto histórico não coincide 
com o projeto do tecido comunitário?” (SEGATO, 2012, p.110). 

E, se na mesma medida o Estado, paradoxalmente, é o pri-
meiro a violar os direitos da população desta comunidade? E, 
ainda, como pensar em direitos de uma maneira mais ampla se a 
essa população são negados os direitos mais fundamentais como 
a saúde, saneamento, entre outros? 

O fato é que a população da Ilha é silenciada também quando 
suas demandas não são atendidas, quando as políticas públicas 
não chegam, quando o acesso à saúde falta, quando o ambiente 
é poluído, e, consequentemente, diminuindo o pescado que com-
promete o seu meio de subsistência. Não obstante, a decisão de 
não desistir e continuar a luta faz com que essas mulheres ecoem 
sua voz, em defesa da pesca artesanal e das comunidades tradi-
cionais pesqueiras e em resistência contra o “latifúndio das águas 
e das terras”, como afirmam as palavras de luta impressas em 
seu manifesto: “É no rio e no mar! Pescador na luta! No açude e 
na barragem: pescando a liberdade! Hidronegócio: resistir! Cerca 
nas águas: derrubar!” (CPP, 2010).  

Um ato de resistência e como Lugones afirma, descolonizar o 
gênero é necessariamente uma práxis, uma transformação viven-
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ciada do social, afinal o “feminismo não fornece apenas uma nar-
rativa da opressão de mulheres”, vai além da opressão ao fornecer 
materiais que permitem às mulheres compreender sua situação 
sem sucumbir a ela.  (LUGONES, 2014, p.940).

As mulheres pescadoras artesanais/marisqueiras têm prota-
gonizado o debate nos mais diversos espaços, visando com isso, 
construir ações efetivas à melhoria da qualidade de saúde e tra-
balho na pesca artesanal. E todos os caminhos para a garantia da 
saúde como direito, têm passado pela organização das mulheres. 
Apesar das dificuldades internas que precisavam lidar. 

A lida dos afazeres domésticos, o cuidado com os filhos, a ma-
riscagem, as experiências individuais, fizeram essas mulheres a se 
reunir em espaços, onde sem a interferência masculinas, essas mu-
lheres podiam se expressar e tornava-se possível a troca de expe-
riências. As relações estabelecidas fortaleciam as mulheres e novas 
demandas surgiam dessas experiências, como a criação de creches, 
melhoria do ambiente, do trabalho, se organizavam para irem sem-
pre em grupo para mariscar, evitando assim, violências externas. 

Dentre as principais demandas sociais das pescadoras artesa-
nais está o reconhecimento de sua profissão pelo Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social (INSS). As mulheres pescadoras relatam 
que o Estado não está aceitando a carta da Colônia de Pescadores, 
pagam a Colônia visando terem direitos reconhecidos, porém a 
realidade é outra, pois enfrentam discriminação e a negação. 

Ao requererem o benefício, não têm garantido nenhum direi-
to trabalhista, como por exemplo, a licença-maternidade, direito 
de todas as trabalhadoras e senso comum nas falas das maris-
queiras, para tentar justificar a não aprovação, conforme escuta 
em uma reunião de trabalho, a fala da pescadora traz a sua indig-
nação - “acho que a gente tem que ir toda suja de lama para pro-
var a profissão, quem sabe assim, eles acreditam” e essa situação 
traduz a expressão de sujeitos coletivos, na busca da cidadania. 
Um outro problema apontado pelas pescadoras artesanais é a 
contagem do tempo para aposentadoria especial, da qual faz jus, 
mas não as mulheres trabalhadoras da pesca. Nessa discussão, o 
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papel da Colônia de Pescadores na construção de uma identidade 
profissional da pesca artesanal e o reconhecimento das mulheres 
pescadoras é fundamental.

Nas lidas diárias as pescadoras artesanais têm longas jor-
nadas de trabalho. Isso tem acometido as mulheres de algumas 
doenças decorrentes do trabalho, como lesões por esforços repe-
titivos (LER), dermatites, rinite e até câncer. O acesso às ações e 
serviços de saúde é uma outra barreira que precisa ser vencida. 
Solicitam que no Sistema de Informação em Saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS) tenha a identificação de “pescadora”, assim, 
os gestores e trabalhadores da saúde poderiam compreender a 
particularidade do processo saúde-doença que acomete a popu-
lação das águas (PENA & MARTINS, 2014). 

Dentre outras demandas apresentadas pelas mulheres estão: 
a revisão da instrução normativa (MPA nº 6, de 16 de abril de 
2010) que igualou a pesca artesanal com a industrial em relação 
às licenças; agilização para a liberação do seguro defeso, atuali-
zação da lista sobre doenças relacionadas ao trabalho da pesca e 
outras questões trabalhistas e previdenciárias. As mulheres de-
mandam ainda, a implementação da Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas cujo 
objetivo é a melhoria da qualidade de vida dessas populações e o 
acesso às ações e serviços de saúde no país. 

Enfim, todas estas são demandas que por certo também 
fazem parte das bandeiras de lutas levantadas, de forma mais 
ampla, pelo conjunto dos movimentos sociais da pesca, que se 
ocupam de chamar atenção para às diversas dificuldades en-
frentadas pelos pescadores artesanais, pois a invisibilidade e a 
negação de direitos, também fazem parte do dia a dia dessas 
populações. Além disto, a condição das mulheres marisqueiras, 
pescadoras artesanais e quilombolas da Ilha de Maré, revela de 
forma especial e emblemática as especificidades e diversidades 
das mulheres das águas que exigem medidas também específi-
cas e diversas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da 
sua comunidade. 
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A luta pela sobrevivência, pelo território, faz com que a po-
pulação da Ilha, em especial, as mulheres, denunciem e exijam 
que seus direitos básicos sejam garantidos e que seus recursos 
naturais não sejam depredados.

Vale salientar que refletir as lutas históricas das mulheres das 
águas é antes de tudo reconhecer a força e a luta que as move para 
a garantia dos seus direitos, na defesa do seu território, como ci-
dadãs e como mulheres. Mas sem perder de vista o fato de que 
somente a sociedade como um todo, em suas lutas históricas mais 
amplas, pode alterar e transformar radicalmente a realidade em 
que se vive, construindo suas modalidades de proteção social e 
sua condição de cidadania. 

4. Breves considerações 

As mulheres tem uma especial contribuição histórica no 
campo, nas florestas, nas águas. Ao buscarem direitos, as mulhe-
res pescadoras artesanais, não estão apenas reivindicando direi-
tos para si próprias, mas a toda categoria, pois ao enfrentarem o 
discurso hegemônico sobre os direitos sociais e políticos na socie-
dade, reafirmam a comunidade a qual pertencem. 

A população da Ilha da Maré ainda tem um longo caminho 
a ser percorrido, em face da expansão do capitalismo, que está 
fortemente materializado no Complexo Industrial de Aratu e sem 
demonstrar a possibilidade de reverter minimamente os impactos 
ao meio ambiente, principalmente o impacto ao território, a saúde 
e ao trabalho desta população. Afinal, se as empresas capitalistas 
que causam danos irreparáveis à natureza tivessem que indeni-
zar adequadamente as externalidades por elas mesmas criadas, 
elas seriam inviáveis financeiramente.

Portanto, na tentativa de visibilizar às populações das 
águas e a sua história, é reconhecer o seu modo de produção e 
reprodução social, muitas vezes silenciados pela matriz colonial 
do poder. É reconhecer o potencial do processo de transmis-
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são cultural entre gerações que reforça e ajuda a manter sempre 
presente a ideia da possibilidade da ação transformadora dessa 
realidade social. 

Vale destacar, que a luta por reconhecimento social marca a 
trajetória dos pescadores artesanais, e, em especial, as marisquei-
ras, sem um contrato formal de trabalho e sem uma entidade que 
mediasse seus interesses, os pescadores ficavam a margem dos 
direitos trabalhistas e previdenciários por mais tempo que outras 
categorias de trabalho.

Contudo, é necessário explicitar que o olhar aqui comparti-
lhado se fez a partir da observação de quem acompanha a re-
sistência das populações das águas, mas que por sua natureza é 
limitado. E, nessa mesma linha de raciocínio, tampouco houve a 
pretensa intenção de entoar a voz ou assumir o papel das mulhe-
res pescadoras, cuja luta deve resultar de sua própria disposição 
e capacidade de organização e enfrentamento, bem como do seu 
protagonismo cotidiano e coletivamente construído. 

Isso implica, necessariamente, numa perspectiva de estudo 
que abarque uma compreensão mais profunda das conjunturas 
que se entremeiam às mulheres deste território, o que significa 
dizer que esta reflexão não se finda aqui, apenas estabelece os pri-
meiros olhares sobre as relações de poder, com atenção especial 
para o desenvolvimento deste Estado predatório sob o território e 
os corpos que nele produzem e vivem. 

Portanto, a luta das mulheres marisqueiras na construção de 
um mundo mais equânime se dá em todos os espaços, desde os 
seus lugares de vida, aos seus territórios. Defendem o território 
pesqueiro, a pesca artesanal, o reconhecimento da mulher maris-
queira e ressignificam com suas experiências o saber ancestral. 

Por fim, quanto mais vozes se somam a essa luta, mais forte 
e resistente se torna.
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POVO PANKARARU: O BEM VIVER DE UM
POVO INDÍGENA DO SERTÃO

Bianca Coelho Moura1; Óscar Emerson Zúñiga Mosquera2 
Wagner Lins Lira3; Jorge Luiz Schirmer de Mattos4

Resumo: O objetivo do estudo foi conhecer parte da história do Povo Panka-
raru resgatando sua luta no que tange aos conflitos desencadeados ao longo 
da conquista de seu território, o processo de institucionalização pelo Estado 
da Política de Saúde Indígena ao longo dos anos, culminando em  ações e 
serviços de saúde nos territórios indígenas. Também procuramos demonstrar 
como se dá suas relações com a medicina tradicional,   bem como seu  modo 
de viver, sua cosmologia, sua  conexão com a natureza e os seres Encantados 
com vistas à promoção de saúde, buscando dialogar com o conceito de Bem 
Viver numa  reflexão  crítica do que representaria tal conceito refletido sob a 
realidade do povos indígenas do Brasil, em especial, O Povo Pankararu.

Palavras-chave: Cosmovisão; desenvolvimento, promoção de saúde, saúde indígena; 
povos indígenas.

Resumen:El objetivo del estudio fue aprender parte de la historia del pueblo Pankara-
ru, rescatando su lucha con respecto a los conflictos desencadenados por la conquista 
de su territorio, el proceso de institucionalización por parte del Estado de la Política de 
Salud Indígena a lo largo de los años, que culminó en acciones y servicios. salud en 
territorios indígenas. También buscamos demostrar cómo se relacionan con la medicina
tradicional, así como su forma de vida, su cosmología, su conexión con la naturaleza y 

1 Mestre em Saúde Coletiva. Doutoranda do Programa de Pós-Doutorado em Agroe-
cologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Email: biancacm2004@gmail.com.
2 Doutor em Educação. Professor Convidado do Programa de Pós-Doutorado em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernam-
buco. Email: oscareducao@gmail.com.
3 Doutor em Antropologia. Professor Colaborador do Programa de Pós-Doutorado em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernam-
buco. Email: wagneip79@gmail.com.
4 Doutor em Zootecnia. Coordenador do Programa de Pós-Doutorado em Agroecolo-
gia e Desenvolvimento Territorial. Email: jorge.mattos@ufrpe.br.
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los seres encantados con el fin de promover la salud, buscando dialogar con el concep-
to de bienestar en una reflexión crítica de lo que representaría tal concepto reflejado 
en la realidad de los pueblos indígenas de Brasil, en particular, El Pueblo Pankararu.

Palabras clave: Cosmovisión; desarrollo, promoción de la salud, salud indígena; pue-
blos Indígenas.

1. Introdução

O desfio de um olhar não indígena sobre um território in-
dígena, “impõe” ao pesquisador processos de desconstrução, re-
construção e construção contínuos. O ponto de partida precisa 
ser o da compreensão e o reconhecimento de seus encandeamen-
tos identitários agregados ao pertencimento territorial, além da 
consciência do verdadeiro significado e valor atribuídos à terra 
pelos povos tradicionais, considerando, principalmente, que ela 
sempre estará imersa em contextos perenes de luta e disputa.    

Os elementos trazidos durante as disciplinas e as vivências 
do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvol-
vimento Territorial (PPGADT/UFRPE), permitiram-nos reflexões 
acerca do território indígena Pankararu, vendo-o sob outro prisma, 
cujas lentes precisam ser ajustadas permanentemente. Um olhar 
minucioso, crítico, contemplador, solidário, mas também propo-
sitivo. E, ao mesmo tempo, um olhar iminente e longínquo, num 
exercício para compreensão das questões complexas inerentes aos 
agrupamentos étnicos. Uma forma de ver, de viver e de construir 
processualmente uma pesquisa hábil ao exercício empático de se 
colocar no lugar de quem vive e convive neste espaço territorial.

À medida que construímos os conhecimentos necessários 
para observar determinados elementos que constituem a 
identidade  de um povo, seu  contexto social, histórico, modo de 
subsistência, bem como os ecossistemas que os cercam e tudo que 
os compõe, inexoravelmente temos que ter a consciência de poder 
colaborar de alguma maneira para  manutenção e ou melhoria  
de seu ambiente.  Isso implica, por exemplo, em observarmos de 
forma cuidadosa os processos da saúde e da doença, tal qual per-
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cebidos pelos povos indígenas, além da forma como eles utili-
zam-se de elementos simbólicos e culturais, incluindo a medicina 
tradicional indígena exercida através de práticas ancestrais ma-
terializadas pelos rituais dos detentores desses saberes, também 
conhecidos como pajés. 

A convivência com os povos indígenas ao longo de nove anos 
– por parte da autora principal do vigente manuscrito - propor-
cionou-nos empreender alguns esforços para a compreensão e a 
constatação de que a saúde e a promoção da mesma estão inti-
mamente relacionadas à Terra, ou a “Mãe Terra”, como assim é 
identificada pelos povos indígenas. Pois é nesse momento que se 
constata uma relação profunda desses povos com a natureza e 
seu cuidado com o equilíbrio, não apenas do ecossistema, mas 
de todo o universo e cosmos que lhes são fundamentais para a 
qualidade de vida dos que habitam territórios étnicos. 

A decisão de focarmos nossa atenção no Povo Pankararu 
fundamenta-se essencialmente em nossa próxima relação com as 
lideranças e os membros da “Comunidade Bem-Querer de Cima”; 
situada no município de Jatobá, Estado de Pernambuco. Esta 
aproximação permitiu-nos acompanhar e registrar alguns fatos 
históricos que nos chamaram atenção, principalmente a partir 
de meados do mês de setembro de 2018, quando a área indígena 
Pankararu sofreu uma reintegração de posse. 

Ocorre que, apesar de ser reconhecido oficialmente pelo Go-
verno Federal, desde a década de 1940, havia no território pessoas 
não indígenas - também conhecidos como “posseiros” -, residindo 
na área .  Outros fatos marcantes, ocorridos também no ano de 
2018 e na mesma região, logo após o resultado das eleições presi-
denciais no Brasil, foram os ataques incendiários à “Comunidade 
Bem-Querer de Baixo”, onde uma escola, uma igreja e um posto 
de saúde foram totalmente incinerados, numa demonstração clara 
de retaliação ao processo de desintrusão realizado anteriormente.  

Tais fatos implicaram em impactos consideráveis no atendi-
mento e promoção a saúde nas Comunidades de Bem-Querer, 
despertando-nos o interesse de arriscarmos uma breve investi-
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gação para compreendermos os fatores determinantes e condicio-
nantes dos processos da saúde e da doença neste território indí-
gena. Isso nos estimulou a investigar de forma mais consistente 
o território, no esforço de relacionarmos as garantias dos direitos 
indígenas – legalmente estabelecidos pela Constituição de 1988 
-  à posse de seus territórios tradicionais, bem como relacioná-los 
à integridade dos ecossistemas presentes na região, assim como a 
utilização dos bens naturais necessários ao Bem Viver, inclusive, 
para promoção de saúde. 

2. A Construção da Política de Saúde dos Povos Indígenas 

As informações acerca do cuidado à saúde dos povos indíge-
nas são relatadas desde o Período Colonial, sendo realizados por 
missionários. Com o objetivo de expandir as fronteiras agrícolas 
do país, durante o século XX houve a dizimação de muitos Povos 
Indígenas devido ao contato com o homem branco. Nesse período, 
o Estado tomou a decisão de criar um serviço que protegesse os 
indígenas, dando início em 1910 ao Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI). É a partir desse período que se inicia a construção de uma 
política indigenista - com influências positivista7 -, que se pautava 
na necessidade de integrá-los a todo custo à sociedade brasileira. O 
fato é que as concepções políticas e ideológicas sobre os indígenas 
se associavam e eram influenciadas pelo contexto econômico e so-
cial do novo Estado (ALMEIDA, 2012; RODRIGUES; 2011). 

A assistência à saúde desses povos, apesar da criação do SPI, 
ocorria de forma desorganizada e imediatista, ou seja, ações pon-
tuais que visavam conter surtos de patologias através de ações 
emergenciais, visto que, naquele momento,  o Estado estava mais
preocupado com a expansão das fronteiras. Porém, por trás des-
sas ações pontuais subjazia a tentativa de controle dos surtos en-

5 Baseado numa falsa autonomia das nações indígenas, mas com a “proteção” do Esta-
do na certeza de que aos poucos essas nações “evoluiriam”, ou seja, sairiam do “está-
gio primitivo” e de forma gradual se incorporariam    ao modelo de desenvolvimento 
em curso no  país. 
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dêmicos e pandêmicos para preservar a saúde dos trabalhadores 
que desempenhavam o papel de “desbravadores”, seguindo a ló-
gica desenvolvimentista. 

A criação do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), 
na década de 1950, de responsabilidade no Ministério da Saúde 
teve como missão a condução de ações básicas de promoção de 
saúde para as populações indígenas em áreas de difícil acesso, 
sendo que tais imersões eram unicamente voltadas para a vacina-
ção, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras 
doenças transmissíveis. 

Com a extinção do SPI foi criada a Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) em 1967, órgão vinculado ao Ministério do Interior, sendo 
responsável pelas ações indigenistas, cabendo-lhe coordenar e exe-
cutar as intervenções relacionadas aos povos indígenas. No que se 
refere às ações de saúde, a FUNAI incorporou ao órgão o modelo de 
atenção do SUSA, criando as Equipes Volantes de Saúde (EVS). Essas 
equipes eram responsáveis por realizar atendimentos às comunida-
des indígenas, prestando assistência médica e odontológica. 

Entretanto o processo de construção de uma política de saúde 
para os povos indígenas só foi pautado concretamente diante das 
discussões e deliberações ocorridas na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde realizada em Brasília em março de 1986. A partir deste mo-
mento, a questão tomou forma, culminando com a realização da 1ª 
Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em dezembro 
de 1986. Nela, os povos indígenas surgem como protagonistas em 
defesa de uma saúde de qualidade, cuja a responsabilidade para 
a gestão da mesma deveria ser um órgão ligado ao Ministério da 
Saúde.  E é naquele momento que também surgem os primeiros 
debates relacionados ao modelo de saúde que precisaria ser adota-
do para o atendimento às comunidades indígenas. 

Porém, apesar do debate da transferência de competências 
das ações de saúde serem discutidas no âmbito das conferências 
nacionais, isso só ocorreu de fato na década de 1990, com a crise 
da FUNAI, que acarretou desassistências nas comunidades in-
dígenas, motivando uma série de protestos liderados pelos mo-
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vimentos indígenas. Foi então que o Governo Federal, tomando 
como base as deliberações das conferências de saúde e as dispo-
sições contidas na Lei nº 9.836/99, também conhecida como “Lei 
Arouca”, que cria o Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas, resolveu transferir a responsabilidade das ações de 
saúde da FUNAI para a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 
órgão da administração indireta do Ministério da Saúde.  

Durante uma década, as ações de assistência à saúde dos 
povos indígenas ficou sob a responsabilidade da FUNASA. To-
davia, na reunião da Comissão Nacional de Política Indigenista 
(CNPI) em 2008, o movimento indígena mais uma vez reivindi-
cou uma saúde de qualidade. Nesse momento, o governo federal 
tomou a decisão de criar um órgão específico ligado diretamente 
ao Ministério da Saúde para coordenar as ações de promoção e 
assistência à saúde dos povos, que veio a ser efetivada em 20 de 
outubro de 2010, com a criação da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI). 

A partir desse momento, houve uma melhoria na qualidade 
nas ações e serviços de saúde indígena no país principalmente 
no que tange a autonomia dos Distritos Sanitários Especiais In-
dígenas (DSEI), que já existiam desde a década de 1990, mas que 
não dispunham de   estrutura de gestão que pudessem executar 
processos administrativos que garantissem a assistência à saúde 
nas comunidades pertencentes a sua jurisdição. 

Mesmo com a criação da SESAI, há muito que se avançar em 
relação a assistência integral à saúde dos povos indígenas inclusi-
ve nos territórios do povo Pankararu a qual é assistida pelo Dis-
trito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (DSEI-PE) e  sua 
sede fica localizada na cidade de Recife (PE).

 Atualmente, a estrutura de saúde da Terra Indígena Panka-
raru, que atende às Comunidades de Bem Querer de Cima e de 
Baixo é composta por um Polo Base (unidade administrativa e 
também de assistência à saúde), onde há cerca de 44 profissionais 
de saúde, que integram a Equipe Multidisciplinar da Saúde Indí-
gena (EMSI), prestando assistência às aldeias por meio de ações 
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de promoção,  prevenção e recuperação da saúde, além de contar 
com sistema de abastecimento de água, sendo este um  elemento 
fundamental na promoção de saúde (BRASIL, 2019). 

Apesar de representar uma diretriz da Política Nacional de 
Atenção Integral aos Povos Indígenas (PNASPI) - desde 2002 - a 
articulação da medicina tradicional indígena com as práticas de 
saúde oficiais estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, come-
çou a ser estruturada somente na segunda metade do ano 2000. 
Nos territórios da jurisdição do DSEI/PE sua efetivação se deu a 
partir da realização do “Encontro de Pajés”; iniciados em 2014 de 
forma sistemática, sendo que apenas em 2018 foi oficializado no 
DSEI-PE como um programa de inclusão dos saberes indígenas 
para a promoção de saúde. 

É possível notar que os Encontros de Pajés são eventos signi-
ficativos que proporcionam diálogos entre eles, os profissionais de 
saúde   as parteiras, os raizeiros, tendo por objetivo maior a discus-
são acerca dos saberes e práticas de saúde integral para beneficiar 
os povos indígenas  sob diferentes formas ( BRASIL, 2019).  

3. O Território do Povo Pankararu 

O povo Pankararu faz parte das comunidades conhecidas 
como “Índios do Sertão”, outrora conhecidos genericamente por “Ta-
puias”, ou seja, “índios brabos”, que ocupavam o sertão e o cerrado. 
Pelo menos assim eram denominados pelos Tupis; povos indígenas 
que ocupavam a costa do país nos tempos de ocupação portuguesa 
(BATALHA, 2017). Atualmente, os Índios do Sertão se configuram 
como uma das maiores  populações indígenas do Estado de Pernam-
buco, totalizando cerca de 6.108 pessoas (BRASIL, 2019). 

Por seu turno, os Pankararu continuam residindo no mesmo 
espaço geográfico no Sertão pernambucano, cujos territórios lo-
calizam-se dentre os municípios de Tacaratu, Nova Petrolândia e 
Jatobá. Os conflitos com o povo Pankararu reportam-se desde o 
século XIX, mais precisamente o ano de 1860, quando houve uma 
intensa perseguição para escravização indígena (SILVA, 2011). Na 
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época, havia fortes interesses, tanto por parte dos fazendeiros da 
região, quanto por parte das autoridades locais para expulsão 
dos índios Pankararu de seu território. O conflito se estendeu por 
anos, sendo que a “aldeia mãe” - conhecida por  “Aldeia Brejo dos 
Padres” - foi extinta em 1875 ( SILVA, 2011). 

Segundo Matta (2005), as terras indígenas eram equivalentes 
a 14.294 hectares, mas por conta da tensa negociação das lideran-
ças indígenas, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI)  conseguiu 
homologar apenas 8.100 hectares. A outra parte do território foi 
ocupada por posseiros, apesar dos mesmos reconhecerem que a 
terra não os pertenciam e sim aos povos indígenas. Essa ocupa-
ção gerou inúmeros conflitos, seja dentre lideranças indígenas, 
seja das lideranças com os invasores. 

Devido ao complexo processo fundiário de demarcação da 
terra do povo Pankararu, a mesma foi dividida em dois territó-
rios indígenas. O primeiro demarcado em 1940 e homologado em 
1987, denominada apenas de Pankararu e a outra área foi demar-
cada somente no ano de 2006 e hoje é conhecida como “Pankararu 
Entre Serras” (MAURO, 2007). Entretanto, é importante ressaltar 
que ambas possuem o mesmo troco ancestral, diferenciando-se 
apenas em suas organizações sociais. Essa conquista foi decor-
rente das intensas negociações e mobilizações para o  reconheci-
mento destes territórios (SANTOS; LIMA, 2017). 

Segundo dados do Distrito Sanitário Especial Indígena de 
Pernambuco (DSEI/PE) o povo Pankararu, corresponde atual-
mente a 6.108 mil habitantes distribuídos nas aldeias Brejo dos 
Padres, Jitó, Agreste, Espinheiro, Macacão, Tapera, Saco dos Bar-
ros, Bem Querer de Cima, Bem Querer de Baixo, Caiado, Caldei-
rão, Serrinha e Barriguda. Todas essas aldeias estão localizadas 
na Terra Indígena Pankararu. (BRASIL, 2019). 

Já o povo Pankarau entre Serras soma aproximadamente 
1.086 indígenas distribuídos nas aldeias: Carrapeteira, Lagoinha, 
Mundo Novo, Barriguda, Barrocão, Olhos DÁ̀gua do Julião, Vila 
Nova e Piancó (BRASIL, 2015; 2019). Cabe ainda ressaltar que 
apesar da existência de dois territórios indígenas - Pankararu e 
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Pankararu entre Serras - a tradição do povo Pankararu, incluin-
do suas práticas espirituais, cosmológicas e rituais pertencem ao 
mesmo tronco ancestral. 

3.1. Conflitos na Terra Indígena Pankararu 

  As aldeias do Povo Pankararu estão situadas em áreas da 
Caatinga, ou seja, caracterizadas pelo clima semiárido, marcado 
por uma sazonalidade com longo período de seca, apresentando 
solo raso e pedregoso, embora relativamente fértil (MMA, 2006). 
Devido ao complexo processo de demarcação que culminou na 
divisão em duas terras indígenas, a lacuna por conta da morosi-
dade do processo de reconhecimento, possibilitou a invasão de 
posseiros nos territórios. 

Foram muitas as tentativas e os acordos para que os mesmos 
se retirassem, mas sem nenhum avanço; o que resultou em meados 
da década de 1990 na instauração do processo para judicialmente 
expulsar os invasores das terras; o que ocorreu em meados de se-
tembro de 2018.  Contudo, em retaliação a desistrução, ameaças às 
vidas dos indígenas são constantes, gerando cada vez mais  pânico e 
tensões nas comunidades, que se intensificou com a atual conjuntu-
ra política pela qual o país vem passando desde as eleições de 2018.

3.2. Características Ambientais e Produtivas dos  Territórios 
Pankararu

A fauna da Caatinga é biodiversa, contando com cerca de 187 
espécies de abelhas (ZANELLA & MARTINS, 2003), 167 espécies 
de répteis e anfíbios (RODRIGUES, 2003), 240 espécies de peixes 
(ROSA et al., 2003), 62 famílias e 510 espécies de aves (SILVA et al., 
2003) e 148 espécies de mamíferos (OLIVEIRA et al., 2003). Porém, 
segundo Leal et al. (2003), o número  de espécies na Caatinga é 
provavelmente, ainda maior, uma vez que 41% da região não foi 
investigada e 80% permanece sub amostrada.
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Por outro lado, conforme Dario (2018), a flora da Caatinga 
comporta 87 espécies de vegetais listadas, abrangendo diversas 
formas de vida: árvores, arbustos, ervas, lianas, palmeiras, cactos 
e bromélias, além de duas espécies de líquens. A maioria destas 
espécies (87,6%) é de ocorrência endêmica ao bioma da Caatinga 
e outras foram introduzidas para diferentes fins. Destas, há uma 
diversidade de espécies utilizadas para fins medicinais, sendo re-
gistradas 67 vegetais para este fim e duas espécies de líquens usa-
das na medicina profilática e curativa do Povo Pankararu que são 
aplicadas em 38 tipos de doenças e sintomas de enfermidades que 
possam vir a acometer os membros  comunidade  (DARIO, 2018).

As práticas relacionadas ao uso popular de plantas medi-
cinais são o que muitas das comunidades têm como alternativa 
para o tratamento de doenças ou manutenção da saúde (AMORO-
ZO, 2002). Representam saberes ancestrais propagados pela ação 
dos pajés, dos raizeiros, das parteiras e das rezadeiras locais. 

Assim nos explica Dona Marinha, parteira do povo Pankararu 
no livro Mulheres Indígenas da Tradição, sobre os cuidados que 
precisam ser tomados pelas mulheres antes, durante e após o parto, 
desde a alimentação até os remédios que precisam ser utilizados: 

(...) precisam de um grande repouso após o parto, por exemplo: 
não sentar de qualquer jeito, seguir um tipo de alimentação es-
pecífica ensinada pela parteira, se banhar somente com remé-
dios encontrados dentro da aldeia como marcela, arruda, casca 
de cajueiro, etc. (...): a marcela serve para limpar as sujeiras do 
parto que ficam dentro da mulher.(...)  A casca do cajueiro se co-
loca de molho e a água é ingerida para ajudar a cicatrizar ou 
“fechar o útero” e também para fazer os banhos de assento. O 
mastruz também é usado para beber ou amarrar na cabeça para 
combater dores e infecção. A laranjeira é usada para acalmar os 
nervos, serve-se o chá após o parto. A catingueira é amarrada no 
pé da barriga por causa da morfina, para o útero voltar ao seu 
devido lugar (MENDONÇA, 2019, p.60).
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Os Pankararu são possuidores de uma peculiar tradição 
agrícola. Suas roças se caracterizam por serem familiares e de 
pousio, num sistema de cultivo itinerante, no qual o fogo desem-
penha papel fundamental (DARIO, 2012). Neste sentido, existem 
dois tipos de roças: as roças de mandioca e as roças de policulti-
vo, com dimensões muito variáveis e se encontram distribuídas 
nas áreas mais planas das aldeias. Segundo Magalhães e Moura 
(2008), no contexto da Caatinga, constatamos que muitas comu-
nidades Pankararu retiram o sustento basicamente desta forma 
de agricultura familiar, inspirada no cultivo do feijão, do milho e 
de frutas, tais quais: pinha, goiaba, manga, caju, murici, banana e 
umbu (MAGALHÃES; MOURA, 2008).

3.3. Natureza, Cosmologia e Rituais do Povo Pankararu 

Por cosmologias – no sentido antropológico do termo (SEE-
GER, 1980; VIDAL, 1999; GARNELO, 2007) – entendemos todo e 
qualquer sistema simbólico coletivo voltado às compreensões e 
explicações das origens incluindo o universo, o mundo, os seres 
naturais, os ancestrais, os humanos e os entes metafísicos (CAS-
TRO, 2018). Dito de outro modo, permeadas por mitos cosmogôni-
cos e de origem (ELIADE, 1992), as cosmologias moldam realida-
des através de concepções ordenadoras dos agrupamentos sociais 
conforme estipulam regras, leis e interditos, que organizam mo-
delos de comportamento (TURNER, 1994; DOUGLAS, 1991).    

Cosmologias, aliás, que sempre se fizeram presentes no co-
tidiano dos povos tradicionais, organizando, ao mesmo tempo, 
as vidas sociais e metafísicas não apartadas da natureza e das 
ordens do universo, justamente, por reatualizarem os padrões de 
organização via rituais (SEEGER, 1980; VIDAL, 1999; GARNELO, 
2007). Por seu turno, são os rituais que enquadram as experiên-
cias, retroagindo com o passado para nortear o presente e pla-
nejar o futuro (TURNER, 1994; DOUGLAS, 1991). Assim os ritos 
personificam-se nas ações e intenções de personagens humanos 
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e não-humanos manifestas através de performances e metáforas 
indutoras de mensagens hábeis à comunicação entre multifárias 
realidades (CASTRO, 2018).

Visto pela lógica da comunicação – ensejada nos termos de 
uma “sinfonia musical” (LEACH, 1996) - o ritual exige um “maes-
tro”, ou melhor, um feiticeiro, um pajé, um xamã, enfim, qualquer 
personagem humano que se proponha a ser o “artífice da ordem” 
e que, por conseguinte, seja dotado de poderes e saberes legitima-
dos pelos mundos sociais e astrais, tornando-o capaz de interagir 
com os vários planos da existência (SEEGER, 1980; VIDAL, 1999; 
GARNELO, 2007). Sendo assim, é que as cosmologias, os rituais 
e os seres humanos buscam continuada intercadência entre mun-
dos físicos e metafísicos diante da comunicação e da negociação, 
dando margem à perspectiva dos entes mágicos e fazendo-se sen-
tir o seu poder, não apenas durante os ritos, mas em todos os 
aspectos da vida em comunidade.  

Acima de tudo, os xamãs e os seres astrais – em constan-
te negociação e conflitos – sustentam ontologicamente os planos 
das existências, uma vez que nutrem relações de complemen-
tariedade, abarcando o cosmos, o universo, os seres humanos e 
não humanos (INGOLD, 2012). Nestes termos, sabemos que Povo 
Pankararu encontra-se integrado à natureza, tanto que utiliza 
constantemente os meios naturais para conectar-se com o cos-
mos; o que ocorre por meio de seus principais ritos. Os processos 
incitados por sua cosmovisão sustentam toda a vida social e cul-
tural centrada em torno dos “Encantados” (BATALHA, 2017). 

Os Encantados são os seres extranaturais que habitam luga-
res próximos às aldeias. Os espaços onde habitam relacionam-se 
à “linha” a qual pertencem, podendo ser da água, da terra, do ar 
ou do fogo (MURA, 2012 apud BATALHA, 2017). Dentre Encan-
tados existe uma hierarquia, sendo o mais importante conhecido 
como “Mestre Guia”, pois a ele cabe anualmente “orientar os cami-
nhos” a serem trilhados pelo Povo Pankararu. 

Além de serem os responsáveis por processos de curas físicas 
e espirituais, Encantados protegem totalmente do Povo Pankara-
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ru, existindo dentro de seus territórios ou fora deles (MURA apud 
BATALHA, 2017). Conforme indicado por Albuquerque (2017, p. 
174), os “Praiás” representam máscaras corporais que “vestem” 
os Encantados e são de uso  restrito aos ritos que ocorrem no es-
paço sagrado designado “terreiro”; lugar reservado às celebrações. 

Durante a “dança” dos Praiás são entoados cânticos - os 
“toantes” -, cuja composição figura-se numa mistura dentre as 
línguas Pankararu e o português (ALBUQUERQUE, 2017). Dife-
rentemente do “Toré”, que apesar de sagrado é público - estando 
presente nas celebrações, mas também em situações de resistên-
cia e luta - essas melodias só podem ser entoadas durante os ri-
tuais, havendo toantes específicos para cada momento.   

Ainda é importante destacar que os rituais têm início após a 
colheita do primeiro umbu do ano; fruto nativo da região o que, 
geralmente, ocorre no mês de janeiro. Contudo, o ritual de seu 
“flechamento” só concretiza-se na primeira semana depois do 
carnaval. Esse rito tem duração de quatro semanas seguidas. Na 
noite dos sábados se faz a “Dança dos Passos” e aos domingos a 
“Dança da Cansanção”, exceto na quarta semana. Sendo assim, o 
ciclo de celebrações encerram-se no último domingo da com a 
chegada do Mestre Guia no território indígena. 

Como já salientamos, o Povo Pankararu recorre às forças dos 
Encantados, indo em busca dos rezadores e dos pajés, que geral-
mente são pai ou mãe dos Praiás (BATALHA, 2017). Todavia, ri-
tuais de cura acontecem durante todo o ano, conforme a necessi-
dade da comunidade (ALBUQUERQUE, 2017). Percebe-se que todo 
processo ritualístico – assim como a cosmologia Pankararu – nutre 
relações profundas com os elementos naturais, iniciando as cele-
brações desde a confecção da vestimenta dos Praiás, que são feitas 
pelas palhas do caroá (Neoglaziovia variegata), até as cerimônias de  
“flechamento do umbu” e o “chamamento dos Encantados” para 
cura e proteção (ALBUQUERQUE, 2017; BATALHA, 2017). 

É importante também indicar a sacralidade das plantas para 
o Povo Pankararu, a exemplo do umbuzeiro, uma vez que, de 
acordo com sua cosmologia, foi ele quem deu origem aos Praiás. 
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A Dança do Cansanção, quando homens e mulheres se vestem de 
folhas de cansanção para dançar ao som do Toré.

Para concretude da conexão espiritual entre os Praiás e os En-
cantados, há ingestão de uma bebida preparada a partir da planta 
da família das leguminosas: a jurema (Mimosa hostilis), que tam-
bém é sagrada para o Povo Pakararu. Para o preparo da infusão 
é necessário ser portador de conhecimentos ancestrais e respeitar 
os processos de produção, sendo fundamental pedir permissão 
aos Encantados para coletar determinadas partes da jurema para 
o preparo da bebida. 

Além dos rituais citados acima são utilizadas várias outras 
plantas durante as “Mesas de Cura” dos Pankararu, que são des-
tinadas às curas físicas e espirituais (ALBUQUERQUE, 2017; BA-
TALHA, 2017). Entretanto, antes do início dos trabalhos das Mesas 
de Cura seja necessária a permissão dos “protetores da natureza” 
para poder colher e ministrar as plantas necessárias, numa de-
monstração de respeito à mãe Terra. Dessa feita, é inegável a re-
lação nutrida entre natureza, cultura e espiritualidade do Povo 
Pankararu, onde no território utiliza-se de elementos naturais 
fundamentais à sobrevivência, incluindo a promoção da saúde, 
o estabelecimento de curas e proteções para pessoas e territórios.

Contudo, para a permanência dos ritos - e de toda uma tradi-
ção - torna-se crucial o uso consciente dos recursos naturais, preser-
vando-se as espécies vegetais e animais do lugar, quando a própria 
tradição vai estabelecendo formas de extrair e manejar os elementos 
da natureza de modo sustentável e consciente. Exemplo desta preo-
cupação se faz presente nos projetos desenvolvidos pelas aldeias 
diante do cultivo e extração do caroá, que, como vimos, figura uma 
espécie fundamental para construção das vestimentas dos Praiás.

6. O Bem Viver do Povo Pankararu

O Bem Viver é, essencialmente, um processo de matriz co-
munitária compactuado por agrupamentos em relação contínua 
com a natureza (ACOSTA, 2016). Assim percebemos – a partir dos 
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elementos descritos no corpo do texto - que há uma relação muito 
próxima do conceito de Acosta com a realidade do Povo Pankara-
ru, que vive no Sertão pernambucano. 

Segundo Carmem Pankararu (2019), a “terra saudável” é o 
elemento essencial para que os povos originários continuem pro-
duzindo saúde a partir de suas práticas milenares, o respeito às 
suas parteiras, pajés e benzedores:

Não dá para desassociar saúde da possibilidade de viver em paz  
na sua terra, com seu modo de produção, sua organização po-
lítica e social. Não dá pra pensar em paz quando não há saúde 
em sua terra para viver sua espiritualidade, para praticar suas 
ações ancestrais, com seus territórios protegidos, demarcados, 
de usufruto inteiro dos povos indígenas (PANKARARU, 20198). 

Seguindo as pistas de Dario (2018), detectamos que a lista de es-
pécies vegetais utilizadas pelos Pankararu é bem extensiva, havendo 
espécies de importância crucial, a exemplo do caroá, do umbuzeiro 
e da jurema, demonstrando a importância das espécies vegetais da 
Caatinga na continuidade da vida social, ecológica e cosmológica dos 
Pankararu. 

Neste sentido, o bem viver deste povo se expressa de diversas 
formas, incluindo seu modo de vida, sua organização social, seus cos-
tumes, sua espiritualidade e sua relação equânime com a Mãe Terra. 
Mesmo estando o território reduzido, limitado e demarcado pelo Es-
tado, isso não os impede de tecer conexões profícuas com a natureza. 

Se toda antropologia é, como afirma Castro (2018) uma com-
paração de culturas, uma “antropologia perspectivista” poderia 
ser compreendida como uma comparação com o olhar deslocado. 
É a partir dessa afirmação que o perspectivista se pergunta: O 
que acontece com as nossas comparações quando as comparamos 
com comparações indígenas? De forma mais amplificada, esta 
pergunta pode ser colocada como “A antropologia compara para 
6 Trecho  da exposição de  Carmem Pankararu durante sua participação no 8ºCongres-
so Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, ocorrido na cidade de João 
Pessoa - Paraíba em  2019. 
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que possa traduzir, e não explicar, justificar, generalizar, interpre-
tar, contextualizar, revelar o inconsciente, dizer o que não precisa 
ser dito, e assim por diante” (CASTRO, 2018, p. 250).

Referindo-se ao perspectivismo, esta forma de tradução, o 
antropólogo aponta para um relativismo natural, isto é, um mul-
tinaturalismo. O problema central do perspectivismo não é achar 
uma palavra para representar uma mesma realidade, toda vez 
que isto levaria a uma identidade ontológica da realidade e uma 
diversidade epistemológica da representação, mas achar o que 
uma mesma palavra quer dizer para diferentes realidades ontoló-
gicas. Por esta via, nossas reflexões apontam a um deslocamento 
do problema antropológico, de tal forma que o problema não é 
encontrar uma palavra para o bem-viver presente na comunidade 
indígena que mergulhamos, mas encontrar esse bem-viver que é 
ontologicamente diferente do bem-viver ocidentalizado. 

Este artigo parte da pergunta obrigatória da antropologia co-
lonialista: O que é que os índios entendem por bem-viver? Aliás, 
sendo mais rigorosos, qual é o em-viver deles?  Elaboremos uma 
pergunta inversa, decolonizadora, o que é que os índios se per-
guntam pelo bem-viver no ocidente? O que acham os indígenas 
sobre o fato do ocidente inventar uma palavra que delimita bem-
viver? Dito de outro modo, o que é que os indígenas entendem do 
entendimento do bem viver dos não indígenas? É nesta inversão 
que procuramos superar a questão do Mesmo e do Outro.

O favorecimento da própria humanidade aos custos da humani-
dade de outro manifesta uma similaridade com este outro escar-
necido. E como o Outro do Mesmo (do Europeu) é revelado ser 
o mesmo que o Outro do Outro (do Indígena), o Mesmo acaba 
por revelar – sem saber – ser exatamente o mesmo que o Outro 
(CASTRO, 2018, p. 253).

A resposta das perguntas já colocadas talvez seja menos in-
teressante que a própria formulação da pergunta, da forma que a 
pergunta pode ser mais interessante para nossa própria socieda-
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de que para as sociedades indígenas, pelo seguinte; de um lado, 
ao formular este cenário possível de pesquisa, a pergunta desloca 
o papel do pesquisador, do detentor não só de curiosidade, mas 
também do método para resolvê-la. De outro lado, se o objeto da 
pesquisa antropológica, num nível de ingenuidade, é conhecer a 
cultura do Outro para ajudar na sua preservação, e com isto di-
zer ao Outro o que e como se deve preservar; então, deslocando 
a perspectiva, permitir-nos ser indagados por esse Outro, talvez 
seja a forma de nos salvar como sociedade. Ainda podemos apon-
tar um outro interesse na formulação da pergunta, se o interesse 
da antropologia (num nível bem menos ingênuo) é conhecer a 
cultura do Outro como forma de fortalecer a própria cultura, en-
tão conhecer as perguntas do Outro, neste caso o indígena, talvez 
seja a melhor forma de fortalecer e defender sua própria cultura. 

Por exemplo, em um texto sobre o bem-viver9, León (2016, p.15) 
menciona um importante estudioso de dita noção e destaca que ele 
“supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, la 
satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida” que 
como demostra a experiência equatoriana, ficam atreladas ao Es-
tado e à política. E, como bem aponta León (2016), trata-se de uma 
retomada do projeto aristotélico de ser humano e de sociedade. 

Não achariam curioso o bem-viver ser uma proposta dentro 
de uma proposta dentro de outra proposta? Ou seja, uma tenta-
tiva de realizar a utopia da utopia. Com isto o bem-viver se dese-
nha como algo que está além do físico e do cotidiano, algo bem 
diferente de seres encantados e espíritos que são concretos e pre-
sentes em diferentes formas (animal, planta e seres inorgânicos). 

Finalmente, o indígena perguntaria pelos mitos e ritos que 
devem acompanhar o bem-viver. Isto curiosamente não apare-
ce de forma explícita nos documentos mais elaborados da noção 
cujo berço de nascimento é a América Latina, ou melhor, a Amé-
7 Os enunciados da discursividade do Bem viver, se encontram em outros textos. Nos 
apoiamos aqui nos trabalhos de: VANHULST, J. El laberinto de los discursos del Buen vivir: 
entre Sumak Kawsay y Socialismo del siglo XXI. Polis. Revista Latinoamericana, n. 40, 
2015, e em HARGUINDEGUY, L. C. El buen vivir como lógica y cambio de paradigma. Alter, 
enfoques críticos,n. 6, ano 2, p.11-31 2012.
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rica indígena. A interpelação sobre as teorias cosmológicas e seus 
rituais é de vital importância para entender a real potência do 
bem-viver traduzido para o ocidente, toda vez que são esses dis-
positivos que sustentam o mundo e a vida dos seres que lhe per-
tencem. Assim, com a incorporação através de novos símbolos, os 
mitos e ritos levados rigorosamente à prática, sem acomodações 
que justifiquem nossas próprias faltas, permitiriam restaurar o 
mundo, evitar a queda de nosso céu e a realização das inúmeras 
utopias proteladas. 

Com estas perguntas, o perspectivismo quer nos levar ao 
equívoco antropológico, através do qual seja possível decolonizar o 
bem-viver das armadilhas que os dispositivos ocidentais insis-
tem em colocar. Como bem aponta Castro: 

Em contraste com estas patologias contingentes, a equivocação 
é uma categoria propriamente transcendental da antropologia, 
uma dimensão constitutiva do projeto da disciplina de tradução 
cultural. Ela expressa uma estrutura de jure, uma figura ima-
nente à antropologia. Não é apenas uma facticidade negativa, 
mas uma condição de possibilidade do discurso antropológico 
– aquilo que justifica a existência da antropologia (quid juris? 
como na questão kantiana). Traduzir é situar a si mesmo no es-
paço da equivocação e ali habitar. Não é desfazer a equivocação 
(uma vez que isto seria supor que a mesma jamais existiu em pri-
meiro lugar), mas precisamente o oposto é verdadeiro. Traduzir 
é enfatizar ou potencializar a equivocação, isto é, abrir e alargar 
o espaço imaginado como não existente entre as línguas concei-
tuais em contato, um espaço que a equivocação precisamente 
ocultava. A equivocação não é aquilo que impede a relação, mas 
aquilo que a funda e a impulsiona: uma diferença de perspectiva. 
Traduzir é presumir que uma equivocação já existe; é comunicar 
por diferenças, ao invés de silenciar o Outro presumindo uma 
univocalidade – a similaridade essencial – entre o que o Outro 
e Nós estamos dizendo (CASTRO, 2018, p. 253. Destaque nosso).
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Destarte, é disto que trata o bem-viver, da possibilidade de 
erguer a diferença em lugar de manter a teimosa homogeneiza-
ção, da qual o Ocidente e seu projeto colonial insistem em avan-
çar. É aqui que reside a dificuldade de enxergar o bem-viver que 
nos propomos a apresentar neste trabalho. Ir além dos conceitos 
limitados por meio dos quais o Ocidente nos propõem enxergar 
os Outros é fundamental. O Ocidente sempre utilizou os concei-
tos que sempre fundamentaram sua sociedade para transformar 
o Outro em alguém que ele não é. Digamos mais diretamente, ao 
estudar o bem-viver a partir das categorias e noções, em outros 
momentos já questionados, corre-se o perigo de aprofundar nas 
práticas colonialistas das quais as boas vontades pretendem li-
bertar os povos indígenas e por esta via terminar destruindo o 
bem-viver que se pretende conhecer.

7. Considerações finais

Diante dos elementos trazidos por esse  texto, há de perceber 
que apesar dos inúmeros conflitos territoriais e outras negações 
sistemáticas de direitos - que vêm causando injustiças sociais ao 
logo de cinco séculos - a resistência do Povo Pankararu inspira-se, 
acima de tudo, em suas tradições, as quais são explicitadas forte-
mente durante as manifestações espirituais por meio dos Encanta-
dos, que utilizam a natureza como forma de expressão e de força. 

Percebe-se  assim, que a cosmovisão Pankararu, até certo 
ponto, dialoga com o que seria a essência do conceito de Bem Vi-
ver fabulado por Acosta (2016). Cosmopercepção ancorada na con-
vivência respeitosa e interacional com a natureza, extraindo dela 
o que é preciso para a existência e resistência de todo um povo.  

Todavia observa-se que não há um conceito fechado, ou me-
lhor, uma  definição única  de  Bem Viver, mas sim de  muitos 
“Bens Viveres”, pois a historicidade e o contexto pelo qual  cada 
povo “retoma“ seu território e resiste  com suas práticas culturais,  
de saúde, com seu modo de vida e a relação ontológica com a 
natureza ratifica a compreensão e a forma diferenciada  que pre-
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cisamos  observar o modo vida plural dos povos indígenas  bra-
sileiros, em especial, os índios do Sertão. O respeito à identidade 
e à cultura de um povo é a base para que se viva em sintonia com 
a Mãe Terra, que apesar de utópico, é um portentoso caminho que 
precisamos trilhar para criação de um mundo mais justo e de paz.
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JUVENTUDE RURAL E AGROECOLOGIA: O CASO DA REDE
DE GRUPOS DE PRODUÇÃO E RESISTÊNCIA
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Giuseppe Chaves Alves3; Luis Claudio Monteiro Mattos4;

Jorge Luiz Schirmer de Mattos5

Resumo: No presente artigo nos propomos analisar a convergência entre ju-
ventude rural e agroecologia com elementos da experiência da Rede de Grupos 
de Produção e Resistência. Trata-se de uma rede de grupos de jovens rurais 
organizada em território nacional e impulsionada pela Pastoral da Juventude 
Rural. A partir de uma revisão bibliográfica e análise da única cartilha da Rede 
buscamos compreender o diálogo entre juventude rural e Agroecologia. Desta-
ca-se nesta experiência a organização da produção e comercialização em bases 
agroecológicas como reflexo do protagonismo da juventude rural.
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Abstract: In this article we propose to analyze the convergence between rural 
youth and agroecology with elements from the experience of the Network of 
Production and Resistance Groups. It is a network of rural youth groups orga-
nized in national territory and driven by the Rural Youth Ministry. Based on 
a bibliographic review and analysis of the Network’s only booklet, we seek to 
understand the dialogue between rural youth and Agroecology. In this expe-
rience, the organization of production and marketing on agroecological bases 
stands out as a reflection of the protagonism of rural youth.

Keywords: Agroecological-based production; Youth; Rural youth network.

1. Introdução

O Brasil encontra-se no centro do debate sobre modelos eco-
nômicos agrícolas, visto que tem uma das maiores reservas vege-
tais, hídricas, animais e dos demais recursos naturais do mundo. 
Contudo, também está no epicentro da inserção do capital finan-
ceiro no setor agropecuário, cuja lógica está pautada num mo-
delo de agricultura “sem gente” e no lucro a qualquer custo, em 
que a concentração dos meios de produção nas mãos de poucos 
e a dependência de intensificação do uso de aparatos tecnológi-
cos, geradores de grandes externalidades, é a regra e não a ex-
ceção. Isso é bastante perceptível e se expressa, por exemplo, em 
fatos bem atuais como a liberação de mais de 480 tipos de novos 
agrotóxicos só no ano de 2019, sendo alguns provenientes do gli-
fosato, substância comprovadamente cancerígena para os seres 
humanos e com incontáveis malefícios e impactos para o meio 
ambiente (MORAES, 2019). Trata-se na verdade de um modelo 
de desenvolvimento que se instituiu no campo brasileiro com a 
anuência do Estado de forma excludente socialmente e bastante 
danoso ambientalmente. Razão pela qual apresenta no horizonte 
pouca ou nenhuma perspectiva de vida saudável e sustentável, 
pois a presença humana tornou-se mera mercadoria e cada vez 
mais desumanizada. Ou seja, este é um cenário para as pessoas 
que vivem no campo um tanto quanto desanimador e que se re-
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vela pouco ou nada atraente, sobretudo para os jovens. Contudo, 
em que pese tal cenário, não se poderia imaginar que uma cate-
goria social como juventude não se desse o direito de se rebelar, 
se reinventar e resistir diante disso tudo. E, portanto, se faz im-
perativo não só compreendê-la como uma categoria social impor-
tante para as transformações necessárias no campo, mas também 
de reconhecer as suas particularidades enquanto grupo social. 
E isso implica, por conseguinte, perceber os jovens no contexto 
atual e também futuro.  

A maioria dos estudos sobre juventude indica que devemos 
percebê-la como uma construção social, cultural, histórica e di-
nâmica, intimamente ligada às transformações da atualidade. É 
uma categoria em movimento e em constante construção, ou seja, 
é uma categoria sem uma série de atributos, pré-definidos e es-
sencializados (ABRAMO, 1997).

Os autores clássicos da sociologia, como Mannheim (1982), 
explicam que “é preciso pensar juventude e sociedade em termos 
de reciprocidade total”,ou seja, na formação da juventude, parti-
cipam as construções sociais históricas por ela vividas. Já para 
Bourdieu (1983) juventude é socialmente construída e varia em 
cada sociedade, nos diferentes momentos históricos e a partir de 
distinções de idade, gênero e classe.

Já o conceito de juventude rural se constrói com elementos de 
definições territoriais e nas contradições sociais, econômicas e po-
líticas do campo brasileiro. Para isso se faz necessário entender-
mos o contexto e as possibilidades para os sujeitos do campo, na 
agricultura camponesa a partir de perspectivas agroecológicas.

Neste sentido, é importante compreender como se dá o diá-
logo da juventude rural com a Agroecologia, em que a agricul-
tura camponesa construída com base nos princípios e conceitos 
agroecológicos, propõe a construção de um modelo de desenvol-
vimento de agricultura que garanta a soberania alimentar como 
direito dos povos de definirem suas próprias políticas agrícolas e 
a conservação do meio ambiente, com a proteção da biodiversida-
de (FERNANDES, 2012).
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No presente artigo analisaremos a experiência de constru-
ção da Rede Nacional de Produção Agroecológica, protagonizada 
por jovens rurais brasileiros, nos estados do Espirito Santo, Bahia, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará en-
tre os anos de 2002 e 2016. Mais especificamente, interessa-nos o 
diálogo entre juventude rural e Agroecologia, no caso da expe-
riência da Rede Grupos de Produção e Resistência (GPR). Para 
tanto, optamos por realizar um trabalho de revisão bibliográfi-
ca, com enfoque no estudo de juventude e juventude rural, assim 
como nos elementos do estado da arte do encontro entre juven-
tudes rurais e Agroecologia. Ademais, ilustraremos esta reflexão 
a partir de uma análise documental de relatórios de reuniões e 
cartilhas da experiência já sistematizada da Rede GPR, buscando 
entender as interconexões entre estas duas temáticas.

2. Juventude e juventude rural: contexto e produção acadêmica 
no Brasil

Segundo o censo brasileiro de 2010, atualmente, vivem nas áreas 
rurais brasileiras mais de 8 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 
e 29 anos (IBGE, 2010) (Tabela 1). 

Tabela 1 - População jovem entre 15 a 29 anos, urbana e rural, por região brasileira 
e do país, 2010

Região Urbanos Rurais Total
Sul 596.6915 1.061.252 7.028.167
Norte 3.436.517 1.239.016 4.675,533
Nordeste 10.940.226 4.025.883 14.966.109
Centro-Oeste 3.451.703 435.349 3.887.052
Sudeste 19.515.809 1.491.520 21.007.329
Brasil 43.280.019 8.060.454 51.340.473

Fonte:  IBGE (2010).

Isso corresponde a 27% da população rural e a 15% da popu-
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lação total de pessoas nessa faixa etária, já que o país conta com 
aproximadamente 51 milhões de jovens. Se observarmos a dife-
renciação entre as regiões, verificamos que há uma concentração 
na região Nordeste, onde se localiza a metade dos jovens rurais 
brasileiros, ou seja, aproximadamente 4,1 milhões. Entretanto, 
antes de tudo, é preciso refletir sobre a categoria juventude que,  
além de ser uma categoria que representa identidades sociais, é 
uma forma de classificação social que pode ter múltiplos signifi-
cados, e que vem se desenhando em diferentes contextos como 
uma categoria marcada por relações de hierarquia social. 

A expectativa de ser esse um período de formação, atravessa 
a vida dos jovens, seja como possibilidade real, seja como a ne-
gação dessa possibilidade, ou seja, como excluídos. Contudo, a 
percepção de período de transição como principal definidor de 
juventude, ou condição juvenil, materializa-se na percepção de 
que o jovem, seus movimentos, organizações e grupos associa-
dos à identidade juventude, também são passageiros, transitórios. 
Mais que isso, os jovens não são percebidos como atores sociais 
e políticos, o que se reflete nos espaços de organização e atuação 
política e social. Porém, a construção de identidades sociais e po-
líticas é um processo que pode reproduzir, dialogar, negar, entrar 
em conflito e romper essas classificações sociais.

Ademais, no âmbito acadêmico, os estudos que abordavam o 
tema juventude no Brasil e na América Latina até recentemente 
enfocavam, principalmente, os jovens em contextos urbanos. Es-
tes estudos associavam a imagem de juventude, desde a década 
de 1950, ao aumento da violência nos centros urbanos e a delin-
quência, ao potencial de ruptura com a sociedade e a rebeldia, 
inspirada no movimento hippie e no movimento estudantil, até a 
juventude individualista, apolítica e apática das décadas seguin-
tes (ABRAMO, 1997). 

Nessas “tematizações”, sobre as quais se pautavam os refe-
renciais analíticos, o jovem era aquele que vivia a “dramática e 
complicada transição para a idade madura”, definição predomi-
nante ainda hoje. Essa percepção é reproduzida em análises sobre 
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a juventude latino-americana, onde se fortaleceu a ideia de juven-
tude problema (CACCIA-BRAVA et al., 2004).

Contudo, muitos estudos sobre juventude, indicaram que de-
vemos percebê-la como uma construção social, cultural, histórica 
e dinâmica, intimamente ligada às transformações da contempo-
raneidade. 

A juventude rural tem suas especificidades nesse cenário. Se 
na década de 1990 e princípios de 2000, muitos autores chama-
vam atenção em seus trabalhos para a “invisibilidade da juven-
tude rural” por parte de pesquisadores e autoridades públicas 
(WANDERLEY, 2006; BRUMER et al., 2000; WEISHEIMER, 2004; 
MENEZES, 2006), atualmente percebemos que as  necessidades 
e demandas da  juventude rural tem conquistado maior visibili-
dade10. Isso é resultado, em parte, da participação e organização 
dos jovens em movimentos sociais, sindicais, culturais e políticos. 
Assim, ainda que os jovens das áreas rurais vivenciem situações 
de pobreza, dificuldades de acesso ao trabalho, renda, educação 
de qualidade, saúde, cultura e lazer, eles têm demonstrado se-
rem sujeitos sociais ativos, seja nas suas estratégias diversas de 
trabalho, seja nas suas expressões culturais e políticas.  De fato, 
existem muitas lutas e mobilizações articuladas pela juventude 
camponesa no contexto da América Latina, o que desconstrói a 
ideia de paralisia ou inoperância da população ou da juventude 
rural latino-americana (CASTRO, 2008).

No final da década de 1990 houve maior visibilidade nas pes-
quisas relacionadas ao tema da juventude rural, quando os pro-
cessos de mudança social, especialmente os processos sucessó-
rios da agricultura familiar, refletiram em expressivo êxodo rural, 
com perfil de migrantes cada vez mais jovem e do sexo feminino 
(ABRAMOVAY et al., 1998).

Dentre os estudos desenvolvidos na década de 1990 sobre ju-
ventude rural destacam-se os esforços para analisar jovens rurais 
6 No Seminário de Juventude Rural realizado no Rio de Janeiro de 2 a 4 de maio de 
2006, na mesa redonda intitulada “Juventude rural: questões em debate”, Nazareth 
Wanderley mencionou que a juventude rural já não era tão invisível, pois estava se 
tornando um tema emergente das ciências sociais.
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associados  ao  “problema  da herança,  da sucessão  da  pequena 
propriedade familiar, dos projetos de vida, da migração rural/ur-
bano”, das migrações sazonais para o corte da cana, das constru-
ções identitárias das juventudes rurais, e a própria “invisibilidade 
da juventude rural” (CARNEIRO, 1998; ABRAMOVAY et al., 1998; 
WIESHEIMER, 2004; CASTRO, 2008; WANDERLEY, 2006; MENE-
ZES, 2006; DURSTON 1998). Nesse período, dois autores se desta-
cam: Castro (2008) e Durston (1998). O primeiro, porque trabalhou 
com a categoria “juventude rural” em construção nos processos 
de socialização dos indivíduos e o segundo, por analisar a invi-
sibilidade dos jovens do meio rural na América Latina. E, ambos 
os autores, concebem as juventudes rurais numa perspectiva de 
contexto histórico, como uma categoria em transição, que está em 
constante ressignificação, em que não existe uma juventude e sim 
as juventudes que são construídas no seu movimento de fazer-se.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho exis-
te o chamado “eject” populacional nos países da América Latina, 
Isso refere-se ao fato dos jovens migrarem não apenas para bus-
car novas oportunidades de trabalho ou educação formal, mas 
porque eles têm uma percepção considerada pouco atraente do 
meio rural em relação a outros contextos. (FERNANDES, 2010).

Contudo, mesmo frente a essa realidade e contexto social-
mente adversos, observa-se que muitos jovens e grupos de ju-
ventude se mobilizam com o anseio de permanecerem no meio 
rural. Um demonstrativo disso, reside no fato de que 69% desses 
homens jovens desejam permanecer no meio rural como proprie-
tários e 32% dessas mulheres jovens almejam se estabelecer no 
meio rural (BARCELLOS, 2012).  Tal cenário imprime o desafio de 
criar alternativas para a construção da vida no meio rural.

3. A rede de grupos de produção e resistência 

A Pastoral da Juventude Rural (PJR)  é uma Pastoral ecumê-
nica da igreja Católica, que nasceu em 1983 e tem seu berço nas 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). O foco central da PJR é 
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estar a serviço da juventude camponesa, ajudando a organizar 
grupos de jovens, protagonizada e coordenada por jovens rurais.

A Rede de Grupos de Produção e Resistência (GPR) tem como 
marco temporal a década de 1990, quando alguns jovens campone-
ses se organizaram em Grupos de Base da Pastoral da Juventude 
Rural para produzir alimentos coletivamente. Estes jovens desen-
volviam atividades produtivas envolvendo o cultivo mandioca, de 
hortaliças e criação de galinhas com vistas a obtenção de viabili-
dade financeira e, concomitantemente, o processo de construção 
de pertença ao seu espaço ou território rural. (MANSAN, 2008).

Tais experiências foram debatidas na coordenação nacional 
da PJR, que passou a incorporar a questão da produção e da ren-
da às questões já assumidas anteriormente: reforma agrária, sin-
dicalismo rural, cooperação agrícola, participação política, bem 
como a questão de gênero, da educação do campo e da produção 
agroecológica.

No Congresso da Juventude Camponesa, em 2000, os jovens 
constataram que o maior fator limite para iniciar um GPR se tra-
tava da falta de acesso ao crédito, específico e diferenciado para a 
juventude camponesa implementar a produção de base agroeco-
lógica. Os discursos dos participantes faziam um contraponto ao 
modelo agrícola implementado pela revolução verde e ao mesmo 
tempo referência a um tipo especial de crédito “que não envene-
nasse a Mãe Terra”, bem como a necessidade de conhecimentos 
técnicos específico para implementar a produção de base agroe-
cológica. O desafio que estava colocado era começar a construção, 
na prática, de uma alternativa que ajudasse os jovens a resistir 
no campo, seu lugar de produção, consumo e de vida. E tal al-
ternativa deveria passar pela geração de renda, o que implicava 
em organização do trabalho, via cooperação e produção coletiva. 
Assim, vários Grupos de Produção e Resistência se constituíram, 
tendo como base os princípios e fundamentos do pensamento 
agroecológico, que passou a nortear e catalisar novas ações co-
letivas, aproveitando o potencial de vários jovens que estavam 
cursando ou haviam concluído curso de Técnico Agrícola com 
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ênfase em Agroecologia. (REDE GPR BRASIL 1, 2012).
Em 2011, a PJR realizou o I Encontro Nacional dos GPRs em 

Monte Santo, na Bahia, com vistas a fortalecê-los e organizá-los 
em rede. Este encontro aconteceu praticamente dez anos após a 
decisão de sua criação (2000) e o início de sua implantação (2001). 
Neste encontro houve a socialização das experiências dos GPRs 
existentes e a construção de metas, estratégias e orientações para 
a ampliação dos GPRs no Brasil. (REDE GPR BRASIL 1, 2012).

Em janeiro de 2012, aconteceu o 10O Seminário Nacional da 
PJR, em Espera Feliz/MG, ocasião em que se retomou o debate 
sobre a construção da Rede de GPR. Neste evento foram partilha-
das experiências práticas dos GPRs, além do aprofundamento de 
alguns temas importantes para a formação dos jovens, tais como: 
história da agricultura, Agroecologia, cooperação agrícola, eco-
nomia popular solidária, redes e fundo rotativo solidário. Con-
tudo, o ponto alto do seminário foi a retomada dos debates sobre 
unidade nacional da pastoral, apesar das diferenças regionais 
existentes, encaminhando o início efetivo da Rede, concomitante 
ao processo de fortalecimento da própria PJR (REDE GPR BRA-
SIL 1, 2012). A prioridade central definida pelos jovens envolveu 
a formação política e técnica dos grupos nas comunidades rurais, 
tendo como meta a implantação de GPRs a partir dos já existen-
tes. Assim, em 2012, nasceu uma rede com 61 grupos distribuídos 
em sete estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co, Alagoas, Bahia e Sergipe.

As ações avançaram na constituição de uma equipe de elabo-
ração de projetos e construção de uma cartilha para sistematizar o 
processo em curso da construção da Rede e o cadastramento dos 
GPRs existentes. Nesse período, os jovens de cada estado realiza-
ram um seminário local sobre os GPR(REDE GPR BRASIL 1, 2012).

Tais eventos, que constroem redes de organização, produção 
e comercialização são constituintes de um processo de constru-
ção coletiva, apontaram e evidenciaram o protagonismo da ju-
ventude rural, ao relacionarem os princípios agroecológicos e a 
economia solidária numa experiência em rede.
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 Esta relação foi mencionada por Dubeux e Batista (2017), ao 
analisar processos semelhantes, envolvendo a interface entre o 
movimento agroecológico e de economia solidária no que diz res-
peito aos mercados e direito à alimentação:

[...] Guardadas algumas diferenças em relação à dimensão orga-
nizativa desses sujeitos, ambos os movimentos se comunicam 
em boa parte das práticas, principalmente no que se refere aos 
processos de construção de mercados agroecológicos e solidá-
rios e às estratégias de garantir o Direito Humano à Alimentação 
de indivíduos e comunidades, tanto no campo como na cidade 
(DUBEUX; BATISTA, 2017, p. 228.).

Assim, desafiando a lógica individualista da vida societária 
e de estigmatização da juventude rural, o protagonismo dos jovens 
resultou numa experiência exitosa baseada na perspectiva agroe-
cológica, cuja estrutura de funcionamento segue detalhada abaixo.

Grupo de Produção e Resistência (GPR): são a base da Rede 
e onde acontece a produção. Jovens de determinada comunidade 
se organizam para formar, articular e organizar um grupo sob a 
coordenação de duas pessoas, uma jovem e um jovem. Cada GPR 
escolhe um membro de sua coordenação para ser o representante 
do grupo junto à Rede no Grupo Gestor Regional (GGR). Nes-
ta instância, a orientação também passa por manter o cuidado 
da paridade de gênero.  Grupo Gestor Regional: é formada por 
vários GPRs, em um determinado território. O Grupo Gestor Re-
gional (GGR) coordena uma Regional, que faz parte de uma Base 
de Serviço. Dele participa o Mobilizador de Empreendimentos de 
Economia Popular Solidária, o Articulador de Economia Popular 
Solidária da Base de Serviço e um Representante de cada GPR 
do Regional.  Base de Serviço (BS): é formada por uma ou mais 
regionais, em uma Unidade da Federação (Estado). É coordenado 
peloGrupo Gestor da Base de Serviço, formado por um (a) Arti-
culador (a) de Economia Popular Solidária, mais dois jovens por 
regional (um jovem e uma jovem). Grupo Gestor Nacional (GGN): 
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composto por um(a) Mobilizador(a) nacional e os Articuladores 
de Economia Popular Solidária das Bases de Serviço, um repre-
sentante de cada Base de Serviço (dos GPR). Tem como atribui-
ções dirigir a construção da Rede: leitura da realidade, análise da 
construção e encaminhamentos (plano de ação); negociações de 
estruturação da rede, orientação dos Mobilizadores e construção 
da marca Rede GPR Brasil. (REDE GPR BRASIL 1, 2012, p 21)

4. Rede Grupos de Produção e Resistência e Agroecologia 

A Agroecologia surgiu na década de 1930, como sinônimo de 
ecologia aplicada as práticas agrícolas. Com o avanço do capita-
lismo no campo nas décadas posteriores, principalmente com a 
“Revolução Verde”, ocorreu uma dissociação maior entre agrono-
mia e ecologia. Na década de 1960 a Agroecologia era considerada 
disciplina que estudava o manejo dos agroecossistemas, sendo 
popularizada na década de 1980 por meio dos estudos de Miguel 
Angel Altieri (1989) e Stephen Robert Gliessman (2009).

Com base em uma análise de comunidades tradicionais cam-
ponesas, principalmente na América Latina, Miguel Altieri (2002, 
p. 15) conceituou Agroecologia como uma: “disciplina que forne-
ceos princípios ecológicos básicos para estudar, desenhar, mane-
jar agroecossistemas que sejam produtivos e conservadores dos 
recursos naturais e que também sejam culturalmente sensíveis, 
socialmente justos e economicamente viáveis”.

Já na década de 1980, a Agroecologia agrega o viés socioló-
gico, dado por Eduardo Sevilla Guzmán e Manuel González de 
Molina, havendo uma valorização do campesinato como sujeito e 
as formas de organização social. Neste período, as organizações 
não governamentais (ONGs) tiveram papel importante na disse-
minação da Agroecologia no Brasil.

O debate mais atual tem como referência  Caporal e Costabe-
ber (2004) que defendem a Agroecologia como uma ciência que 
pretende contribuir para o manejo e desenho de agroecossistemas 
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sustentáveis, em perspectiva de análise multidimensional (econô-
mica, social, ambiental, cultural, política e ética), com a finalida-
de de apoiar novas estratégias para o desenvolvimento rural por 
meio de abordagens transdisciplinares e holísticas. Assim, fala-se 
em um novo paradigma para o desenvolvimento rural através do 
diálogo de saberes como algo central no processo, no qual o co-
nhecimento de todos os atores envolvidos passa a ser valorizado, 
e o potencial endógeno e sociocultural considerado. 

Neste mesmo sentido Altieri (1995), amplia o conceito de 
Agroecologia definindo-a como:

[...] a ciência ou a disciplina científica que apresenta uma série de 
princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, diri-
gir, desenhar e avaliar agroecossistemas, com o propósito de per-
mitir a implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura 
com maiores níveis de sustentabilidade (ALTIERI, 1995, p. 18).

A Pastoral da Juventude Rural, por sua vez, corrobora essa 
concepção da Via Campesina, o que pode ser observado na defi-
nição dos “princípios roceiros” dos GPRs, publicados na Cartilha 
1 da  Rede GPR Brasil, em comparação com os princípios interna-
cionais da Via Campesina (Quadro 1).

Analisando o quadro, no âmbito dos movimentos sociais 
camponeses, principalmente os movimentos sociais articulados 
na Via Campesina, aspectos do pensamento agroecológico são in-
corporados a uma estratégia política. Disso deriva uma concepção 
de Agroecologia como sendo parte da estratégia de luta contra o 
agronegócio e pela superação do modelo capitalista. Nessa con-
cepção, “a Agroecologia inclui o cuidado e a defesa da vida, pro-
dução de alimentos, consciência política e organizacional” (VIA 
CAMPESINA, 2010). Também, nessa concepção a Agroecologia 
é parte integrante da luta por soberania alimentar e energética, 
pela defesa e recuperação de territórios, pelas reformas agrária e 
urbana, e pela cooperação e aliança entre os povos do campo e da 
cidade (GUHUR e TONÁ, 2012). 
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Quadro 1 -Relação entre os princípios da rede de grupos de produção e 
resistência e da via campesina

Princípios “roceiros” da Rede de Gru-
pos de Produção e resistência (GPR)

Princípios da via campesina

Compreender o campo (roça) como um 
lugar de vida (moradia, educação, saú-
de, lazer, ... );

A Via Campesina defende que a terra seja 
utilizada para a produção de alimentos 
saudáveis visando a soberania alimentar e 
do uso dos recursos naturais (hidrográfi-
cos e minerais)

Utilizar o conhecimento historicamente 
construído pelos povos nativos e pelos 
camponeses e camponesas;

Tem como objetivo construção de rela-
ções de solidariedade, reconhecendo a 
diversidade do campesinato no mundo e 
se opõem à padronização das culturas, ao 
produtivismo, à monocultura e à produ-
ção unicamente para exportação, caracte-
rísticas do modelo de desenvolvimento do 
agronegócio. 

Ter uma visão sistêmica do agroecossis-
tema buscando o equilíbrio energético;

Atender as demandas do país, criando a 
identidade dos trabalhadores com a terra 
e gerando empregos no campo através da 
produção agroecológica que respeita o 
meio-ambiente e o trabalhador do campo

Visar a produção de alimentos saudá-
veis em vista da soberania alimentar; 
Lutar por uma política agrícola voltada 
aos camponeses
Lutar por uma reforma agrária popular; 
Priorizar a cooperação, o planejamento, 
a agregação de valor através da trans-
formação da produção agrícola e a co-
mercialização direta.

Um novo modelo de produção agroecoló-
gica depende de uma política consistente 
de reforma agrária e incentivos aos peque-
nos agricultores, camponeses. 

Cuidar da relação de Gênero: precisa-
mos ter a jovem e o jovem como prota-
gonistas, sujeitos do processo histórico 
em que estão envolvidos;

Fortalecimento da participação das mu-
lheres nos aspectos sociais, econômicos, 
políticos e culturais, de forma paritária.

Vivenciar a autogestão, envolvendo a 
todos e todas, no processo de decisão, 
no trabalho e na distribuição do resulta-
do e isto de forma organizada; 

Trata-se de um movimento autônomo e 
pluralista. Está formada por organizações 
nacionais e regionais cuja autonomia é 
cuidadosamente respeitada.

Promover a intercooperação entre os 
grupos da Economia Popular Solidária 
(EPS), especialmente entre os GPRs.

Fazer protestos e ações contra as em-
presas transnacionais do agronegócio, 
contra os transgênicos e contra o capital 
financeiro. Construindo outras formas de 
associativismo solidário e  modelos coo-
perativos de produção.

(REDE GPR BRASIL, 2012, p. 16). (VIA CAMPESINA, 2010 ).
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Nesse sentido é possível perceber no comparativo do quadro 
acima, o diálogo entre a Rede GPR e as organizações do campo da 
Via Campesina, as interfaces e interconexões ficam evidentes, as 
duas primam pela roça como espaço de existir, da reprodução da 
vida camponesa, espaço de luta e de resistência ao agronegócio 
e mercantilização da terra e da vida,  elas tem como princípio a 
equidade de gênero, e destacam o papel da  juventude nos proces-
sos, pensando na soberania alimentar e formas justa de viver, e se 
relacionar no campo, cuidando da terra.

Por fim, pode-se observar que a Rede GPR, em seus princí-
pios, estabelece o diálogo entre juventude rural e os princípios 
agroecólogicos, ao fortalecer o protagonismo juvenil na cons-
trução do projeto popular para o campo e tendo a Agroecologia 
como um novo paradigma para o desenvolvimento rural, diante 
das contradições existentes de modo a subsidiar os movimentos 
nadisputa  para as mudanças necessárias.

5. Conclusão 
 

O tema da juventude rural e Agroecologia é extremamente 
relevante para o presente e o futuro do campo brasileiro. Apesar 
da relevância, temos poucas produções acadêmicas que discutem 
tais categorias e conceitos.

Neste trabalho buscamos auxiliar o debate sobre o diálogo 
dos temas da Juventude Rural e Agroecologia, assim como a con-
solidação de redes através de um exemplo vivenciado e conduzi-
do pela Pastoral da Juventude Rural, a Rede de Grupos de Produ-
ção e Resistência. 

As categorias juventude e juventude rural se apresentam 
como polifônicas, sendo analisadas pelos autores por perspecti-
vas diversas e muitas vezes contraditórias, com uma produção 
que enfoca mais as juventudes urbanas que as juventudes rurais.

A Agroecologia, por sua vez, apresenta-se ao longo da his-
tória como uma categoria crescente, incorporando gradualmente 
uma perspectiva crítica e cada vez mais complexa, em vista da 
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necessidade de se desenvolver agroecossistemas sustentáveis. 
Podemos afirmar através da análise da experiência da Rede 

GPR que o diálogo entre as juventudes rurais e Agroecologia é 
um processo possível e potente, que está sendo construído com 
uma gama de desafios. Os jovens rurais são apresentados como 
sujeitos construídos em seus meios, com muita disposição para 
produzir e transformar o campo brasileiro, organizando proces-
sos inovadores através da perspectiva agroecológica. 

Espera-se que este estudo contribua com o projeto político e 
de vida para a juventude rural assim como para o fortalecimento 
da Agroecologia como novo paradigma para o desenvolvimento 
rural brasileiro.
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGROECOLOGIA: UMA ANÁLISE DO
PAPEL DAS MULHERES NA CONSTRUÇÃO DA SOBERANIA

E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Juciany Medeiros Araujo1; Ana Maria Dubeux Gervais2

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo compreender como as estra-
tégias da Economia Solidária e Agroecologia consolidam as mulheres no de-
senvolvimento da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). 
Trata-se de um ensaio teórico, qualitativo, que buscou contextualizar a pro-
blemática levantada pelos os sujeitos do campo na construção de um mo-
delo de desenvolvimento sustentável para o meio rural, fundamentado na 
cooperação agrícola. Para isso, levou-se em consideração a contribuição das 
mulheres na composição da agroecologia no território recriando assim novos 
moldes de nexo com a natureza, com a divisão do trabalho que vise a constru-
ção de condições de vida digna para todos e todas.

Palavras-chaves: Agroecologia, economia solidária, mulheres rurais, sobera-
nia e segurança alimentar, território. 

Abstract:This work aims to understand how Solidarity Economy and Agroe-
cology strategies consolidate women in the development of Food and Nutri-
tion Sovereignty and Security (SSAN). This is a theoretical, qualitative essay 
that sought to contextualize the problem raised by the subjects in the field in 
the construction of a sustainable development model for the rural environ-
ment, based on agricultural cooperation. For this, the contribution of women 
in the composition of agroecology in the territory was taken into account, 
thus recreating new molds of connection with nature, with the division of 
work aimed at the construction of dignified living conditions for all.

1 Mestre em Avaliação em Saúde. Doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento
Territorial. UFRPE. Email: juciany_medeiros@msn.com.
2 Doutora em Sociologia. Professora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia 
e Desenvolvimento Territorial. UFRPE. Email: anadubeux66@gmail.com



Programa de Pós Graduação

107

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

Keywords: Agroecology, solidarity-based economy, rural women, sovereign-
ty and food security, territory.

1. Introdução

As mulheres camponesas sempre estiveram relacionadas à 
produção do alimento, em decorrência de uma situação histórica 
e cultural da divisão sexual do trabalho. Em geral, são as respon-
sáveis pela aquisição e preparação dos alimentos para a família, 
as principais envolvidas com as questões da saúde e educação dos 
filhos, com papel estratégico na promoção de hábitos saudáveis 
(SILIPRANDI, 2013; LIMA et al., 2016). 

São as mulheres, que desempenham um papel central na 
agricultura familiar e incentiva a construção de práticas agroe-
cológicas. É importante corroborar com o desenvolvimento da 
autonomia das camponesas, dando visibilidade do trabalho das 
mulheres na agricultura, que além de diversificarem a produção 
respeitam a natureza, fortalecendo assim a sua autonomia na 
busca da consolidação do seu protagonismo.

Como afirmam as autoras Mesquita e Mendes (2012),

 O trabalho feminino, que contribui de maneira significativa 
para a sobrevivência do grupo familiar. As mulheres agriculto-
ras não são apenas as principais responsáveis pelas atividades 
de manutenção do núcleo familiar, mas desempenham um papel 
fundamental no trabalho relacionado a lavouras e a criação de 
animais. Sendo assim, elas possuem uma significativa importân-
cia na dinâmica da unidade de produção, interferindo direta-
mente nas diferentes esferas de atuação produtiva e reprodutiva 
(MESQUITA, MENDES, 2012, p.2). 

Podem ser consideradas ainda como espaço de saberes, luta, 
reconhecimento da importância de seu trabalho na agricultura 
e na garantia de segurança alimentar da família, privilegiando 
uma enorme diversidade de experiências no campo da economia 
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solidária (DUBEUX et al., 2012, p. 29).
Segundo FERREIRA (2015), a perspectiva agroecológica vem 

demonstrando potencial de abrir espaços para que as mulheres 
agricultoras enfrentem sua condição de vulnerabilidade e con-
quistem mais poderes nas esferas pessoal, produtiva, familiar e 
política. Todavia, o trabalho de campo demonstra que a perspec-
tiva agroecológica, por si só, não é suficiente para que a desvalo-
rização e a invisibilidade das mulheres sejam problematizadas. 

A Agroecologia exige novas formas de relações, ligadas à 
solidariedade e à cooperação, incluindo a questão de gênero, ou 
seja, ampliando a participação das mulheres nesses processos de 
resistência e mudanças. 

O valor central da Economia Solidária é o trabalho, o saber e 
a criatividade humanos e não o capital-dinheiro e sua proprieda-
de sob quaisquer de suas formas. · A Economia Solidária busca 
a unidade entre produção e reprodução, evitando a contradição 
fundamental do sistema capitalista, que desenvolve a produtivi-
dade, mas exclui crescentes setores de trabalhadores do acesso 
aos seus benefícios. · A Economia Solidária busca outra qualidade 
de vida e de consumo, e isso requer a solidariedade entre os cida-
dãos do centro e os da periferia do sistema mundial.

A Economia Solidária é o trabalho, que busca a conformidade 
entre a produção e reprodução, construindo práticas contra- he-
gemônicas ao capitalismo, voltado para a garantia do bem-estar 
e não do lucro (SILVA, 2016). Faria e Moreno (2008) e Silva (2016) 
propõem um desenvolvimento rural sustentável na agroecologia 
e na economia solidária, opondo-se ao modelo da Revolução Ver-
de, que teve a finalidade de implantar o pacote tecnológico na 
agricultura, pacote esse com plantas e sementes geneticamente 
modificadas e bastante maquinário, assim mudando completa-
mente o formato de cooperação familiar e desenvolvimento rural 
,afastando a mulher do trabalho associativo.

Nessa perspectiva, abrem-se oportunidades políticas no cam-
po da alimentação, possibilitando importante espaço para pautar 
a questão de gênero e o empoderamento das mulheres no pro-
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cesso de produção agrícola (SILVA, 2016). Assim, o objetivo deste 
estudo é compreender a importância das mulheres na construção 
da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional-SSAN, a par-
tir do estabelecimento de relações entre a Economia Solidária e a 
Agroecologia. Para alcançar este objetivo, parte-se da pergunta: 
Como o protagonismo feminino favorece as estratégias de sobe-
rania e segurança alimentar e nutricional das famílias campone-
sas e articulação entre Agroecologia e Economia Solidária?

2. Metodologia

Neste ensaio busca-se aprofundar a reflexão sobre o processo 
de análise do papel das mulheres na construção da Soberania e 
Segurança Alimentar a partir de autores referenciais. Para Mene-
ghetti (2011, p.323), “A forma ensaística é a forma como são incu-
bados novos conhecimentos”.

Um estudo qualitativo,  que está organizado em forma de três 
tópicos por meio do qual é tratado o tema da pesquisa processual-
mente. Para sua busca referencial foi necessário conter os termos es-
truturantes da investigação que se deu da combinação das seguin-
tes palavras-chave: “soberania e segurança alimentar e nutricional”, 
“economia solidária”, “mulheres rurais” e “Agroecologia”. As bus-
cas foram realizadas através das plataformas de dados científicos: 
Bireme, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Académico, 
EBSCO Host e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foi possível 
aceder às bases de dados: IBECS; CINAHL Complete; Library.

Também foram consultados: livros, dissertações e teses e por 
fim, portarias e diretrizes que dialogam com a temática. Foram 
priorizados os estudos publicados no período os últimos dez 
anos, por considerar textos mais atuais para a temática escolhida, 
e de preferência escritos em português. Por conseguinte: 

Em relação à originalidade na argumentação, o ensaio tem como 
atributo sair da razão e da argumentação padronizada. A linha 
de raciocínio argumentativa não deve render-se ao mero for-
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malismo da lógica tradicional. A compreensão dos argumentos 
precisa estar embasada em pressupostos válidos, verificáveis ou 
não, pois se somente os pressupostos verificáveis tivessem vali-
dade, o ensaio se reduziria à comprovação mecanicista da reali-
dade. [...] Os argumentos são resultados da interação de sujeito e 
objeto, em que a lógica e as verdades são meios e não fins em si 
mesmos. (MENEGHETTI, 2011, p. 324).

A proposta deste estudo,  inicia na construção científica do 
objeto pela sua colocação no âmbito do conhecimento, na elabora-
ção de instrumentos que tornem concretos os conceitos teóricos. 
Sendo assim, “[...] caráter de novidade do ensaio está [também] 
na sua forma. Ele não cria nada de novo, mas sempre revê o já 
existente, procurando um novo modo de abordá-lo.” (SANSEVE-
RINO, 2004, p. 104).

Por fim, o texto tentará fazer uma análise propriamente dita, 
mostrando como o objeto posposto a estudar, nas três etapas pro-
posta, em que predomine a lógica dos atores em sua diversidade 
e não apenas as suas falas, dentro de uma narrativa teorizada, 
contextualizada.

3. Desenvolvimento rural e criação dos impérios alimentares

Para Schneider (2010),Oliveira e Jaime (2016), o Brasil inse-
re-se na discussão do desenvolvimento rural desde meados da 
década de 1970, um desafio relacionado à expansão das monocul-
turas agrícolas, que influenciaram o sistema alimentar brasileiro, 
no período conhecido pela vigência da ideologia da “revolução 
verde”; um modelo de desenvolvimento adotado a partir do es-
tímulo à utilização de sementes híbridas, fertilizantes químicos, 
agrotóxicos e drogas veterinárias, vistos como a solução para os 
agricultores que não conseguiam se modernizar tecnologicamen-
te nem integrar-se ao conjunto da economia através da indústria, 
comércio e serviços. 

De acordo com Santos et al. (2014):
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Se, por um lado, proporcionou benefícios para os agentes do agro-
negócio, por outro lado desencadeou para outros, como os agri-
cultores familiares, dificuldades de reprodução e para viabiliza-
rem sua produção frente aos desafios impostos pelo mercado. Tal 
problemática é acentuada com o avanço do modelo de agricultura 
convencional que tem se mostrado insustentável, sobretudo do 
ponto de vista socioambiental. O que predomina nesse modelo 
é a maximização do lucro e da produção, não levando em consi-
deração os aspectos sociais das famílias, que se veem obrigadas a 
abandonar suas terras além de terem de abandonar a capacidade 
dos agroecossistemas naturais. (SANTOS et al., 2014, p.34)

Novas formas e novos espaços de produção foram emergindo, 
relacionados de forma completamente diferente com o ambiente 
local e regional. Os chamados Impérios Alimentares foram sendo 
edificados no campo e na cidade, centrados na disponibilidade de 
capital. Contudo, devido à estrutura destes Impérios Alimentares 
particular, a riqueza gerada passa a ser acumulada nas mãos dos 
Grandes Empresas Produtoras de Alimentos. Para Ploeg (2008):

Um Império Alimentar interliga atividades produtivas e distribu-
tivas já existentes, sendo estas, ao mesmo tempo, submetidas a um 
controle centralizado (a uma nova cúpula) e a novos princípios 
orientadores; ele consegue criar, dentro desse modelo globalizan-
te, novas ligações entre “lugares pobres” e “lugares ricos”. Reu-
nindo tecnologias já existentes de uma forma inovadora, e estabe-
lecendo ligações, por assim dizer, entre áreas de produção pobres 
e os mercados consumidores prósperos (PLOEG,2008,p.107).

A lógica dos Impérios Alimentares é excludente, pois eles 
concentram a produção, a transformação, a distribuição e a co-
mercialização de alimentos na mão de alguns conglomerados 
alimentares que exploram produtores e impõem uma lógica que 
desrespeita o meio ambiente e as formas de vida das famílias 
camponesas.
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A liberalização do comércio de alimentos – que produz efei-
tos nos preços internos dos produtos, aumentando o acesso e di-
minuição de seus preços – teve impacto particular sobre a vida 
das pessoas e, em especial, das mulheres. As mulheres campo-
nesas sempre tiveram um papel fundamental na manutenção da 
segurança alimentar das famílias, sobretudo no que se refere à 
alimentação.

O cultivo doméstico, sobretudo de hortas, e a criação de pe-
quenos animais para autoconsumo sempre foram vistos como 
tarefas femininas e a construção de impérios alimentares im-
pactam diretamente nesse modo de vida, no tipo de alimentação 
priorizada pelas famílias e na influência que pode ter o mercado 
alimentar mundial nos fluxos de produtos e nos hábitos alimenta-
res. A mudança, desde o cultivo doméstico de produtos agrícolas 
até a agricultura para exportação nos países em desenvolvimen-
to assim como a crescente relevância dos mercados de alimentos 
globais, levou a uma insegurança alimentar crescente, manifes-
tada na inconstância dos preços dos alimentos e na redução dos 
estoques mundiais (LIMA et al., 2016).

A insegurança alimentar se dá quando a população não 
tem obtenção contínua de alimentos, de qualidade e quantidade 
apropriada, ela se encontra com insegurança alimentar: a FAO 
afirma que a insegurança alimentar:

Pode levar a diferentes manifestações de desnutrição. Um ele-
mento vital que explica essa conexão é a comida que as pessoas 
comem; especificamente, a qualidade de sua dieta. A inseguran-
ça alimentar pode afetar a qualidade da dieta de diferentes ma-
neiras, podendo levar à desnutrição, bem como ao sobrepeso e à 
obesidade. Garantir o acesso a uma dieta saudável é um pré-re-
quisito para atingir a meta dos ODS de erradicar todas as formas 
de desnutrição. Por este motivo, este relatório examina várias 
questões relacionadas com a qualidade das dietas, incluindo os 
desafios da avaliação e monitorização do consumo alimentar e 
da qualidade da dieta a nível global. (FAO, 2020, p.1)
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Siliprandi (2015, p.352; apud BARROS, 2018, p.53), reforça o 
seguinte:

(...)esse processo contribuiu para a exclusão das mulheres nesses 
espaços que tratavam das questões tecnológicas e de financia-
mento da produção agrícola. Ou seja, trata-se de um processo 
que reforçava as desigualdades de gênero a partir da divisão se-
xual do trabalho que separa e hierarquiza o trabalho entre pro-
dutivo (assim considerado por ter valor monetário de troca) e 
reprodutivo (dos cuidados da casa, das pessoas), associando o 
primeiro à esfera pública, e o segundo, à privada. 

A transformação do mercado mundial de alimentos vem 
impactando negativamente, sobretudo as estratégias das campo-
nesas, debilitando as práticas alimentares dessas mulheres e de 
suas famílias. Um número reduzido de empresas multinacionais 
controla uma parte importante do mercado mundial de alimentos. 
A FAO(2020) faz um alerta em relação as grandes empresasque in-
fluenciam e concentram grande parte do alimento no mundo, pois 
têm a capacidade de determinar ações que aumentam ainda mais 
seus lucros e a fome no planeta”.

4. Contribuição do campesinato na promoção da SAN

A representação socialmente construída da agricultura brasi-
leira está relacionada às grandes propriedades monocultoras que 
produzem para o mercado externo, utilizando os mais sofistica-
dos meios tecnológicos, a exemplo das grandes plantações de soja. 
Negando assim o reconhecimento da história do campesinato no 
Brasil. Essa interpretação é dominante uma vez que o agronegó-
cio intensificar o processo de concentração fundiária, onde uma 
parte pequena detém uma parcela maior de terras. 

Para Wanderley (2015), numa perspectiva geral, o campesi-
nato corresponde a uma forma social de produção, cujos funda-
mentos se encontram no caráter familiar, tanto dos objetivos da 
atividade produtiva – voltados para as necessidades da família 
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– quanto do modo de organização do trabalho, que supõe a coo-
peração entre os seus membros. A ele corresponde, portanto, uma 
forma de viver e de trabalhar no campo que, mais do que uma 
simples forma de produzir, corresponde a um modo de vida e a 
uma cultura. 

Os agricultores familiares e o trabalho tradicional são des-
tacados no âmbito da ampliação das condições de acesso aos 
alimentos e sua forma de produção do alimento. Isso reforça a 
importância da classe camponesa na consecução da segurança 
alimentar e nutricional, visto que, no Brasil, agricultores familia-
res é responsável por uma grande parcela do abastecimento ali-
mentar interno da população.

Em uma abordagem que relaciona a Agroecologia à constru-
ção da soberania alimentar por meio da agricultura camponesa, 
Altieri (2010, p.23) argumenta que os “sistemas de produção ba-
seados na agroecologia ” e na soberania alimentar “podem me-
lhorar a segurança alimentar”, além de contribuir para a conser-
vação dos recursos naturais, da agrobiodiversidade, dos solos e 
da água. A segurança alimentar representa, nesse contexto, a ga-
rantia de acesso regular aos alimentos demandados pela popula-
ção a partir dos seus próprios territórios e com base em processos 
agroecológicos (VALERIO, 2015). 

Um ponto a ser destacado é que a Segurança Alimentar e 
Nutricional não se refere apenas ao acesso aos alimentos, mas 
ao acesso a alimentos de qualidade e que atendam as especifici-
dades culturais e sejam produzidos de forma sustentável. Nesse 
sentido, além da fome, são consideradas situações de insegurança 
alimentar, como a obesidade, doenças associadas à má alimenta-
ção e consumo de alimentos de qualidade duvidosa.A obesidade 
é atualmente considerada uma doença epidêmica do século XX e 
início do XXI. É, também, avaliada como doença mais seria que 
a desnutrição no Brasil, onde 40% da população estão acima do 
peso (BASTOS; PEREIRA, 2008). O povo brasileiro padeceu com 
as diversas transformações das condições de vida e da saúde, de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2000) con-
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sidera a obesidade como uma epidemia mundial condicionada 
principalmente pelo perfil alimentar e de atividade física.

Sancionada em setembro de 2006, a Lei de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (BRASIL, 2006) apresenta o conceito de so-
berania alimentar como um dos princípios que a orientam, junto 
com o direito humano à alimentação. A Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, concebida no plano oficial, vincula o “princípio 
da soberania alimentar” à segurança alimentar. 

A Agroecologia e o modo de vida camponês apresentam, por 
meio da luta pela soberania alimentar, uma alternativa às polí-
ticas neoliberais e ao que chamam de mercantilização da vida, 
na qual os elementos essenciais à sobrevivência humana, como 
a alimentação, estão sob o domínio do capital.  Por esse e tantos 
outros motivos, a soberania alimentar é  o direito dos povos de 
definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de pro-
dução, distribuição e consumo de alimentos que garantam a ali-
mentação para toda a população, com base na pequena e média 
produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos 
modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agrope-
cuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais 
a mulher desempenha um papel fundamental, a declaração de 
Nyéléni, afirma que : 

A soberania alimentar é um direito dos povos a alimentos nutriti-
vos e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma 
sustentável e ecológica, e seu direito de decidir seu próprio sistema 
alimentício e produtivo. Isto coloca aqueles que produzem, distri-
buem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas ali-
mentárias, por cima das exigências dos mercados e das empresas. 
(FÓRUM MUNDIAL PELA SOBERANIA ALIMENTAR, 2007, p.1).

Isso ocorre porque, tradicionalmente, no modelo patriarcal das 
famílias é a mulher a responsável pelos afazeres domésticos. E, ape-
sar de ter conseguido espaço no mercado formal, continua a reali-
zar essas tarefas, o que dificulta seu avanço neste mercado, já que é 
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obrigada a vivenciar uma dupla jornada, extremamente estressante 
e limitante (LIMA et al.,  2016). Fórum Mundial sobre Soberania Ali-
mentar, Havana, (2001), define a Soberania Alimentar como: 

O direito dos povos definirem suas próprias políticas e estraté-
gias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de ali-
mentos que garantam o direito à alimentação para toda a po-
pulação, com base na pequena e média produção, respeitando 
suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, 
pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de comercia-
lização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desem-
penha um papel fundamental [...]. A soberania alimentar é a via 
para [se] erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança 
alimentar duradoura e sustentável para todos os povos (FÓRUM 
MUNDIAL SOBRE SOBERANIA ALIMENTAR, 2001, p.1).

Para os educadores Pereira, Alentejano e Frigotto (2012) esse 
conceito revela uma política mais ampla do que a segurança ali-
mentar, pois parte do princípio de que, para ser soberano e prota-
gonista do seu próprio destino, o povo deve ter condições, recur-
sos e apoio necessários para produzir seus próprios alimentos.

5. Agroecologia e Economia Solidária: qual o papel das 
mulheres no seu fortalecimento?

A pergunta pretende esclarecer o conceito de Agroecologia e 
de Economia Solidaria, buscando explicitar a importância de sua 
relação para a criação de estratégias campesinas no enfrentamen-
to da lógica capitalismo e na perspectiva de fortalecimento de ter-
ritórios sustentáveis. Nossa análise será também transversaliza-
da pelas reflexões de território e territorialidade, pois implica na 
construção da identidade das mulheres nestes espaços. Caporal 
e Costabeber (2002) indicam que a Agroecologia tem um caráter 
multidimensional. Para além do não uso de insumos químicos na 
produção, a Agroecologia se diferencia de outros tipos de agricul-
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tura de base ecológica por assumir a perspectiva da transforma-
ção em diferentes dimensões (DUBEUX; BATISTA, 2017).

Petersen, Dal Soglio e Caporal (2009) conceituam a Agroeco-
logia em três dimensões: a primeira, como um conjunto de práti-
cas produtivas sustentáveis; a segunda, numa perspectiva  mais 
abrangente, como um enfoque científico que vai além de modelos 
de agricultura e tem por objetivo fortalecer os pilares de transição 
para as agriculturas alternativas e os modelos de desenvolvimen-
to rural sustentáveis, e, por fim, a terceira dimensão, algo mais 
social, que parte de princípios, conceitos e teorias para o fortale-
cimento dessas práticas no mundo rural. 

Erice e Marques (2017) a consideram importante, por enaltecer 
o campo entre o “falar e o fazer”. Assim, na prática, a Agroecologia 
contribui para o fazer cotidiano. Nesta perspectiva,  Schatzki (2015, 
apud ERICE; MARQUES, 2017, p. 696) afirmam que “as práticas po-
dem ser consideradas portadoras de significados, e podem ser ob-
servadas, por exemplo, no cuidado e na preservação das sementes 
crioulas e no rechaço ao uso de agrotóxicos e transgênicos”. 

Rosa (2020) define a Agroecologia a partir da Via Campe-
sina (2015):

A agroecologia consiste em um modo de vida e de agricultura 
em que a natureza é vista de forma integrada, como um todo 
interdependente e complexo. Suas práticas baseiam-se em prin-
cípios ecológicos como a preservação da vida do solo, a gestão 
dinâmica da biodiversidade e a conservação de energia em todas 
as escalas. (p. 21) 

Assim, a Agroecologia não se restringe apenas aos aspectos 
da produção, mas também compreende as relações sociais, as in-
terfaces da ciência, o saber popular, a preservação ambiental e a 
inclusão social, abrangendo tanto variáveis econômicas, sociais e 
ambientais como culturais, políticas e éticas da sustentabilidade 
(CAPORAL; COSTABEBER, 2015).

Por sua vez, a economia solidária é uma tentativa de orga-
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nização socioeconômica, buscando uma relação mais solidária 
entre produtores e consumidores, estruturada por associações ou 
cooperativas (SINGER, 2002). A economia solidária busca, funda-
mentalmente, criar alternativas de geração de renda e combate ao 
desemprego para as populações mais pobres e mais largamente 
afetadas pelo modelo neoliberal. O autor considera que a econo-
mia solidária consiste em uma proposta e um projeto de emanci-
pação centrado no trabalho, na cooperação e na reprodução am-
pliada da vida, partindo do princípio de que é possível produzir 
economicamente e redistribuir os ganhos desse processo de forma 
equitativa e justa, retirando o imperativo de acumulação do centro 
da análise do processo econômico. Podemos então entender que a 
economia solidária constitui uma forma alternativa de produção 
que se opõe ao capitalismo e que se fundamenta no trabalho e nas 
potencialidades dos indivíduos para construir uma forma associa-
da e coletiva de crescimento e desenvolvimento econômico.

No desenvolvimento econômico clássico (exógeno) a compe-
tição e a eficiência são perfis destacados e valorizados na ativida-
de econômica, quando os países periféricos importam essa pos-
tura econômica essa noção de desenvolvimento não desempenha 
o mesmo papel que nos países centrais e, na maioria dos casos, 
agrava uma série de disparidades preexistentes nessas economias 
(MAZARO; MATSUKURA; LUSSI, 2020). Contrapondo-se a esse 
conceito, Singer (2004, p. 11) argumenta que a economia solidá-
ria permite antever um processo de desenvolvimento que não se 
opõe aos interesses coletivos e possibilitaria “tornar o desenvolvi-
mento mais justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de forma 
mais igual e menos casual”. Seria um processo capaz de manter a 
eficiência econômica, mas orientando o próprio processo produti-
vo para outra racionalidade.

Uma reorientação da atividade econômica e do crescimento 
como um meio e não como um fim em si mesmo, mas de forma 
solidária (SOUZA, 2012). Nessa nova perspectiva, os empreendi-
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mentos econômicos solidários (associações11, cooperativas, grupo 
auto gestionários) seriam os responsáveis pela mudança rumo ao 
progresso tecnológico - que deixaria de ser “produto da competi-
ção intercapitalista” e serviria, então, à “satisfação de necessida-
des consideradas prioritárias pela maioria” (SINGER, 2004, p. 7). 

Por sua vez, a relação da economia solidária com o tema de 
territórios e territorialidade aparece como um processo muito 
mais recente. Isto porque, do ponto de vista da economia solidá-
ria, o tema território apareceu primeiro no âmbito das políticas 
públicas, impulsionado pela luta dos movimentos sociais do cam-
po, para só então passar a compor um debate mais substancial 
nas organizações  do movimento de economia solidária (SILVA; 
CARVALHO FILHO, 2018).

Santos (2008) traz o entendimento da importância do território ao 
considerá-lo como lugar de possibilidades, cujo processo de habitação 
e apropriação oportuniza o desenvolvimento de novas sinergias que 
possibilitam transformações do espaço, das pessoas e das realidades.

De fato, apropriar-se do espaço social do território pode sig-
nificar, para a economia solidária, a oportunidade de construção 
de pactos: 

11 Associações são de algum modo como empresas que querem produzir mas não são 
obrigadas a vender. Idealmente, os seus produtos não têm de concorrer no mercado, 
pois são fornecidos a fim de satisfazerem uma óbvia necessidade de quem os procu-
ra. No entanto, as associações têm de fazer prova do seu sucesso no mercado para 
conseguirem obter fundos e inclusive para se tornarem suficientemente atrativas para 
conservarem ou aumentarem o número dos seus membros. ”. LEITE, A. Mercado da 
intercooperação: uma alternativa de futuro. Disponível em:  http://www.cooperati-
vismo.org.br/Artigos/534,Mercado-da-Intercooperacao-Uma-alternativa-de-futuro. 
Acesso em: 10 out. 2020.
1 As cooperativas[...] constituempor seu democrático regulamento e forma de funcio-
namento ,empresas coletiva camponesas,onde a produção,a produtividade,os ren-
dimentos agrícolas ,a tecnificação e o bem estar comum e social são seus objetivos 
principais. ROJAS, I.M.;RAVENET-HERNANDEZ,J. A Reforma Agraria e o desenvol-
vimento rural em Cuba. Revista Brasileira de Historia, v.6,n.12,p.27-46,1986.
1 A autogestão para uns é um “método de gestão de empresas”; para outros, uma “for-
ma política” assumida pelo comunismo. No entanto, essas concepções são equivo-
cadas: a primeira considera ser possível haver autogestão na sociedade capitalista, e 
a segunda prevê a possibilidade de comunismo sem autogestão. Nenhuma das ex-
pressões consegue expressar o verdadeiro sentido de autogestão. VIANA, N. O que é 
Autogestão? Enfrentamento, n. 2, p. 7-11, 2007.
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(...) com movimentos e organizações sociais, trabalhadores(as) da 
economia solidária e mesmo com governos – em torno da pro-
moção do desenvolvimento sustentável que vai para além de ge-
ração de trabalho e renda, ao mesmo tempo em que possibilita 
pautar políticas públicas a partir do reconhecimento das espe-
cificidades de cada realidade, aproximando o tema das políticas 
públicas para o cotidiano dos empreendimentos e das popula-
ções locais historicamente excluídas. E nisto reconhecer e articu-
lar-se com o conjunto dos outros movimentos e das outras lutas 
nos territórios (mulheres, agroecologia etc.) (SILVA; CARVALHO 
FILHO, 2018, p.155-161).

Para isso, deve-se proceder a uma análise integrada dos ter-
ritórios, vinculando-os àideia de territorialidade (SACK, 1986, p. 
19). Para Raffestin (1993,p.158), “... aterritorialidade reflete a mul-
tidimensionalidade do vivido territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral”. Desse modo:

[...] a territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais es-
tritamente política, diz respeito também às relações econômicas 
e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as pes-
soas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço 
e como elas dão significado ao lugar (HAESBAERT, 2004, p.3).

Conforme Saquet (2009, p.87), “... a territorialidade efetiva-se 
em distintas escalas espaciais e varia no tempo através das rela-
ções de poder, das redes de circulação e comunicação, da domi-
nação, das identidades”.

Conforme Silva et al. (2018), o território, em si, manifesta a 
identidade de quem o constrói/inventa. Partindo desse princípio, a 
identidade pode ser entendida como um fenômeno espacial cons-
truído socialmente e que está diretamente atrelada à subjetividade. 

Como argumenta Haesbaert (2004), a identidade social liga-se 
à identidade territorial. Institui-se no relacionamento das pessoas 
com o território e a construção da noção de pertencimento. É uma 
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relação conflituosa e afetiva que transforma um espaço genérico 
e indeterminado em uma territorialidade particular e específica. 

Por outro lado, a economia camponesa, o papel da agricultu-
ra familiar e da Agroecologia formam parte desse debate (FARIA, 
2008). Recentemente, as comunidades rurais vêm vivenciando 
uma importante valorização das suas produções, decorrente de 
uma constante preocupação de parte da sociedade com a alimen-
tação saudável e com a saúde das pessoas e do ambiente (SILI-
PRANDI, 2013).  Essa discussão sobre o desenvolvimento rural 
sustentável abre oportunidades políticas no campo da alimenta-
ção, possibilitando importante espaço para a discussão da ques-
tão de gênero e o empoderamento das mulheres no processo de 
produção agrícola.

Na maior parte do mundo a preparação do alimento é uma ati-
vidade direcionada para as mulheres. Em muitas sociedades elas 
também estão envolvidas no que é visto como agricultura familiar, 
baseado no capital ecológico, e têm indispensável contribuição na 
produção de alimentos, sustentabilidade e desenvolvimento. Confor-
me Ploeg (2008), a condição camponesa é fortemente dependente do 
12capital ecológico, sendo, portanto, baseada (ainda que não exclusi-
vamente) numa relação de troca não mercantilizada com a natureza.

As atividades de cuidado da horta, do pomar, dos animais do-
mésticos têm um papel primordial para a segurança alimentar, au-
mento da renda da família e preservação de ecossistemas. São as mu-
lheres, geralmente com a participação das filhas e filhos mais jovens, 
as principais responsáveis pela produção, sem uso de agrotóxico, 
voltada para o autoconsumo.  (LIMA; LIMA; SILVA, 2016). Assim, de 
acordo com Pacheco (2002):

As mulheres adquiriram historicamente um vasto saber dos sis-
temas agroecológicos. Desempenham importante papel como 
administradoras dos fluxos de biomassa, conservação da biodi-
versidade e domesticação das plantas, demonstrando em muitas 

2 Ploeg (2008): a condição camponesa é fortemente dependente do capitalecológico, 
sendo, portanto,baseada (ainda que não exclusivamente) numarelação de troca não 
mercantilizada com a natureza.
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regiões do mundo um significativo conhecimento sobre as es-
pécies de recursos genéticos e fitogenéticos, e assegurando por 
meio de suas atividades produtivas as bases para a segurança 
alimentar (PACHECO, 2002, p. 20).

Na produção do alimento, a mulher, vem desbravando os desa-
fios de fazer uma produção de alimentos que desafia a produção con-
vencional ao pôr em prática saberes adquiridos com outras gerações.

Esse papel é tão mais importante quando consideramos que a 
conservação e o uso da biodiversidade se constituem como pon-
to-chave para a defesa da agricultura e do agroextrativismo fa-
miliar, bem como, simultaneamente, que a biodiversidade é pro-
tegida pela diversidade cultural. (LEAL et al., 2020, p. 49).

As mulheres que vivem no campo têm sido as grandes pro-
tagonistas dessas mudanças na forma de produzir alimento no 
ambiente rural, pautando-se na Agroecologia, que se revela um 
movimento político de muita resistência (BORZONE; ALMEIDA, 
2019). Dessa maneira, reconhecê-las como sujeitos e atrizes funda-
mentais no resguardo da alimentação da família e na preservação 
de práticas tradicionais pode provocar mudanças significativas 
na organização social do trabalho (SILVA, 2016).

A participação feminina na economia solidária ocorre a par-
tir do início de uma conscientização acerca da invisibilidade, da 
exclusão e da falta de reconhecimento do protagonismo das mu-
lheres. O patriarcado, enquanto sistema autônomo de exploração 
e dominação, é um importante inimigo, pois favorece a persis-
tência da subordinação das mulheres na produção do alimento 
(HILLENKAMP et al., 2017). Nesta perspectiva, na superioridade 
doméstica e familiar que se baseia o patriarcado, determinando 
uma divisão sexual que Weber (2000), afirma legitimar o patriar-
cado, “(...)chama-se patriarcalismo a situação na qual, dentro de 
uma associação, na maioria das vezes fundamentalmente econô-
mica e familiar, a dominação é exercida (normalmente) por uma 
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só pessoa, de acordo com determinadas regras hereditárias fi-
xas(...)”(WEBER,2000, p. 184).

Em área rural, as relações de gênero ocorrem por uma orga-
nização patriarcal, em que a mulher ocupa um espaço inferior 
à do homem. E esta atividade que lhe permite executar é cuidar 
da casa, dos filhos, da alimentação, da higiene e ajudar o compa-
nheiro no campo, sem ser remunerada ou reconhecida financei-
ramente na atividade desempenhada. O homem detém o controle 
do trabalho, e financeiro, colocando em uma posição superior e 
de poder na família e na sociedade.

Atualmente, significativas transformações econômicas, so-
ciais e demográficas levou ao aumento acentuado da participação 
feminina no mercado de trabalho, mas mesmo assim o patriarca-
do rural, ainda persiste na mentalidade da sociedade, na vida e 
na política brasileira, pelas vias do coronelismo, do clientelismo e 
do protecionismo (BARBOSA et al., 2011). 

Enfim, ao apresentar a economia solidária como alternativa 
econômica para as mulheres acredita-se que esta é uma forma de 
resistência da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que deve 
ser visto como um espaço de emancipação das mulheres. Isto 
é verdade sobretudo para o meio rural, quando pensamos nas 
estratégias coletivas organizadas pelas mulheres em termos da 
produção, transformação e comercialização de produtos agroeco-
lógicos oriundos das famílias camponesas. 

6. Considerações finais

Consideramos o papel das mulheres rurais na construção de 
um novo modelo de desenvolvimento sustentável no meio rural, 
baseado em formas familiares de produção do alimento, contri-
buindo para o fortalecimento da Soberania e Segurança Alimen-
tar. Suas práticas de produção de alimentos busca um ambiente 
saudável, assim como a mudança no relacionamento entre as pes-
soas e entre estas e o meio natural onde vivem e trabalham.

Nesta perspectiva, compreendemos que, os sistemas agroali-
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mentares protagonizados por mulheres e apoiado na agroecolo-
gia, alicerçam à proposta de um projeto social, ambiental e po-
lítico capaz de garantir as transformações fundamentais para 
promover assim a SSA, sendo provedoras da agroecologia, não 
somente porque trabalham, planejam e participam do processo 
sociais e educativos, mas por suas iniciativas de empreender, em 
espaços de resistência, redimensionando os espaços e as relações 
socioambientais, solidariedade, cooperação, respeito a natureza, 
cidadania e participação, com possibilidades de distribuição mais 
justa de renda, poder e responsabilidade.

O texto, busca também, expor a importância da organização 
das mulheres camponesas na construção de políticas de enfren-
tamento para a conquista da Soberania meio a agroecologia, que 
é posicionada como uma ferramenta de empoderamento e mu-
danças sociais significativas. Para as mulheres, a Soberania Ali-
mentar, resulta romper com um sistema patriarcal que oprime e 
subordina as mulheres, reflete a organização das mulheres, sua 
condição política de ser voz da sua própria necessidade, e assim, 
como possibilidade de organização nas esferas locais para apre-
sentar, contestar e resguardar suas causas.

Certamente não foi possível responder todas as questões sur-
gidas ao longo dessa pesquisa, o que é oportuno, deixando es-
paços para questionamentos outros, que possam contribuir para 
melhores reflexões e análises ao se tratar desse tema proposto.



Programa de Pós Graduação

125

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

7. Referências

ALTIERI, M. Agroecologia, agricultura camponesa e soberania alimentar. Re-
vista Nera, v. 13, n. 16, p. 22-32, 2010. Disponível em:<http://revista.fct.unesp.
br/index.php/nera/article/view/1362/1347>. Acesso em: 12 jun. 2020.

BARBOSA, M. A. C.; MATOS, F. R. N.; SANTOS, A. P. F., ALMEIDA, A. M. B. 
Mulheres e patriarcado: dependência e submissão nas casas de farinha do Agres-
te Alagoano. ENCONTRO DA ANPAD, 35, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EOR1463.pdf. Acesso em: 18 out. 2020.

BARROS, E. A. de A. Mulheres camponesas e seus quintaisagroecológicos : diá-
logo de saberes em defesa da vida.2018.111p. Dissertação (Mestrado em Divul-
gação Científica e Cultural) – Instituto de Estudos da Linguagem. Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas.
BASTOS, M. V.; PEREIRA, M. A. M. Obesidade infantil. 2008. Disponível em: 
< https://www.webartigos.com/artigos/obesidade-infantil/10247>. Acesso em: 20 
mai.2018.

BASTOS, M. V.; PEREIRA, M. A. M. Obesidade infantil. 2008. Disponível em: 
< https://www.webartigos.com/artigos/obesidade-infantil/10247>. Acesso em: 
20 mai. 2018.

BORZONE, C. V.;   ALMEIDA, R. A.de. Protagonismo das mulheres assen-
tadas no Território Rural do Bolsão-MS: gênero, território e resistência cam-
ponesa. Cuadernos de Geografía:Revista Colombiana Geografía, v. 28, n. 2, 
2019. Disponivel em : hpid=S0121215X2019000200241&lang=ttp://www.scie-
lo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext. Acesso em: 24  jul. 2020. 

BRASIL. Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas em assegurar o direito 
humano à alimentação adequada e dá outras providências.Diário Oficial da 
União, 18 set. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm. Acesso em: 25 jul. 2020.

CAPORAL, F. R., COSTABEBER, J. A. Agroecologia: conceitos e princípios 
para a construção de estilos de agriculturas sustentáveis. In: NOVAES, H.; MA-
ZIN, A. D.; SANTOS, L.  (orgs.). Questão agrária, cooperação e agroecologia. 
São Paulo: Outras Expressões, 2015.p. 263-284.



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

126

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Análise multidimensional da sustenta-
bilidade: uma proposta metodológica a partir da Agroecologia. Agroecologia 
e Desenvolvimento Rural Sustentável, v. 3, n. 3, p. 70-85,2002.

DUBEUX, A. et al. (orgs.).A construção do conhecimento em economia soli-
dária: sistematização de experiências no chão de trabalho e vida no Nordeste. 
Recife: F&A Gráfica e Editora LTDA, 2012.

DUBEUX, A.; BATISTA, M. P. Agroecologia e Economia Solidária: um diálogo 
necessário à consolidação do direito à soberania e segurança alimentar e nu-
tricional. Redes, v. 22, n. 2, p.227-249, 2017.

ERICE, A. S.; MARQUES, F. C. Mulheres camponesas, discursos e práticas 
para outro desenvolvimento. Revista Estudos Feministas, v.25, n.2, p.683-
705,2017. Disponível em : https://www.scielo.br/pdf/ref/v25n2/1806-9584-
ref-25-02-00683.pdf. Acesso em: 28 mar. 2020.

FAO. Segurança alimentar e nutricional em todo o mundo em 2020. Disponi-
vel em:<http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-1_1>. 
Acesso em: 15 out. 2020.

FARIA, N.; MORENO, R. A trajetória das mulheres na luta contra o livre-comér-
cio e pela construção de alternativas.In: SILVEIRA, M. L.; TITO, N. (orgs.). Tra-
balho Doméstico e de Cuidados: Por outro paradigma de sustentabilidade da 
vida humana. São Paulo : Sempreviva Organização Feminista, 2008. p.11-26.

FERREIRA, A. P. L.Acercamiento entre las perspectivas feminista y agroeco-
lógica potencializando procesos de empoderamiento de las mujeres rurales 
brasileñas, desde el territorio del Pajeú, Sertão del Pernambuco. 2015. 221p.
Tese (Doutorado em Recursos Naturais e Sustentabilidade) - Universidade 
de Córdoba. 2015. Córdoba. Disponível em: https://helvia.uco.es/xmlui/bi-
tstream/handle/10396/13795/2016000001492.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 
Acesso em: 20 jul.2020.

FORO MUNDIAL SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA, 2001, Havana. Decla-
ración Final: Por el derecho de los Pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su 
soberanía alimentaria. Havana, Cuba, 2001. Disponível em: http://www.ceresan.
net.br/quem-somos/o-que-entendemos-por-ssan/ . Acesso em: 25 mar. 2020.
FÓRUM MUNDIAL PELA SOBERANIA ALIMENTAR. Declaração de Nyé-



Programa de Pós Graduação

127

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

léni. Selingue (Malí), 2007. Disponível em: https://nyeleni.org/spip.php?arti-
cle327. Acesso em: 17 out. 2020.

GLIESSMANN, S.R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sus-
tentável.  Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001.

HAESBAERT, R. Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade. SEMINÁ-
RIO NACIONAL SOBRE MÚLTIPLAS TERRITORIALIDADES, 1, Porto Ale-
gre, 2004. Anais... Porto Alegre: Programa de Pós-graduação em Geografia 
da UFRGS, 2004. Disponível em:  http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/
default/files/documentos/CONFERENCE_Rogerio_HAESBAERT.pdf . Aces-
so em: 10 jun. 2020.

HILLENKAMP, I., et al. Cruzando os caminhos da economia solidária e do 
feminismo: passos para uma convergência necessária. Revista Economía, v. 
69, n. 109, p.43-60, 2017.

LEAL, L. S. G.; FILIPAK, A.; DUVAL,H. C.; FERRAZ, J. M. G.; FERRANTE,V. 
L. S. B. Quintais produtivos como espaços da agroecologia desenvolvidos por 
mulheres rurais. Perspectivas em diálogo: Revista de Educação e Sociedade, 
v. 7, n. 14, p. 31-54, 2020.Disponível em: file:///C:/Users/jucia/Downloads/9076-
Texto%20do%20artigo-32301-1-10-20200321.pdf. Acesso em: 30 jul. 2020.

LIMA, A. C. de O.et al. Gênero feminino, contexto histórico e segurança ali-
mentar. Demetra: Alimentação, Nutrição e Saúde, v. 11,n. 3, p. 789-802, 2016. 
Disponível em: <www.e-publicacoes.uerj.br>. Acesso em: 30 jul. 2020.

MALUF, R. S.; MENEZES, F.; VALENTE, F. L. Contribuição ao tema da segu-
rança alimentar no Brasil. Cadernos de Debate, V.4, p. 66-88, 1996.

MAZARO, L. M.; MATSUKURA, T. S.; LUSSI, I. A. O. Economia solidária 
como estratégia de inclusão social pelo trabalho no campo da saúde men-
tal: panorama nacional. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 
v.28, n.1, p.127-146, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cadbto/
v28n1/2526-8910-cadbto-2526-8910ctoAO1880.pdf. Acesso em: 20 abr. 2020.

MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio teórico? RAC, v. 15, n. 2, p. 320-332, 



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

128

2011. Disponível em: http://www.anpad.org.br/rac>. Acesso em: 18 out. 2020.
MESQUITA, L. A. P. DE, MENDES, E. de P. P. Mulheres na agricultura fa-
miliar: a comunidade Rancharia, Campo Alegre de Goiás (GO). Disponível 
em:<http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1104_1.
pdf>>. Acesso em: 14 out. 2020.

OLIVEIRA, N. R. F; JAIME, P. C. O encontro entre o desenvolvimento rural 
sustentável e a promoção da saúde no Guia Alimentar para a População Bra-
sileira. Saúde & Sociedade, v.25, n.4, p.1108-1121, 2016.

OMS. Organização Mundial de Saúde. Obesity and overweight. 2012. Dis-
ponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html. 
Acesso em: 14out. 2020.

PACHECO, M. E. L. Em defesa da agricultura familiar sustentável com igual-
dade de gênero. In: GT Gênero – Plataforma de Contrapartes Novib/SOS Cor-
po. Perspectivas de gênero: debates e questões para as ONG´s. Recife: Gênero 
e Cidadania, 2002.

PEREIRA, I. B; ALENTEJANO, P; FRIGOTTO; G .Soberania Alimentar. In: 
CALDART, R.S.; PEREIRA, I.B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. (orgs.). 
Dicionário da Educação do Campo/ 2. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Expressão Popular, 2012.

PETERSEN, P; DAL SOGLIO, F. K.; CAPORAL, F. R. A construção de uma 
ciência a serviço do campesinato. In: PETERSEN, Paulo (Org.). Revista Agri-
culturas: Experiências em Agroecologia. Agricultura familiar camponesa na 
construção do futuro. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2009.p. 85.

PLOEG, J. D. van der. Camponeses e impérios alimentares: lutas por auto-
nomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre : Editora da 
UFRGS, 2008. p.376.

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.

ROSA, M. P.O fatalismo no trabalho camponês: da submissão às possibili-
dades de ruptura.Psicologia Social, v.32 , 2020. Disponívelem:<https://www.



Programa de Pós Graduação

129

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822020000100213&lan-
g=pt#B15.  Acesso em: 15 jun. 2020.

SACK, R. D. Human territoriality: its tneory and history. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 1986.

SANSEVERINO, A. M. V. Pequenas notas sobre a escrita do ensaio. História 
Unisinos, v. 8, n. 1, p. 97-106, 2004. Disponível em:< http://www.unisinos.
br/publicacoes_ cientificas/images/stories/sumario_historia/ vol10n8/12histo-
rian10vol8_artigo06.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020.

SANTOS, C. F.; SIQUEIRA, E. S.; ARAUJO, I. T.; MAIA, Z. M. G.  A agroecolo-
gia como perspectiva de sustentabilidade na agricultura familiar. Ambiente e 
Sociedade, v. 17, n.2, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S1414-753X2014000200004. Acesso em: 31 jul. 2020.

SANTOS, M. Por uma geografia nova. 6.ed., São Paulo: Edusp, 2008.

SCHATZKI, T. R. “Spaces of practices and of large social phenomena”. Espa-
ces Temps, 2015. Disponível em: http://www.espacestemps.net/articles/spa-
ces-of-practicesand-of-large-social-phenomena. Acesso em: 07 de mar. 2020.

SCHNEIDER, S. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contex-
to e as questões em debate. Revista de Economia Política, v.30, n. 3, 2010.
Disponível em:<: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0101-31572010000300009.Acesso em: 05 jul.2020.

SILIPRANDI, E. Alimentação como um tema político das mulheres. In: RO-
CHA, C. (org.). Segurança alimentar e nutricional: perspectivas, aprendiza-
dos e desafios para as políticas públicas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.

SILIPRANDI, E. Mulheres e Agroecologia – transformando o campo, as flo-
restas e as pessoas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015. 352p.

SILVA, F. R. F.. Gênero, agroecologia e economia solidária: estudo de caso do 
grupo de mulheres do Acampamento Recanto da Natureza em Laranjeiras do 
Sul – PR. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 39, p. 115-132, 2016.



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

130

SILVA, R. F. da; FILHO, M. V. de C. Território e economia solidária: relações 
relevantes para a construção do desenvolvimento sustentável. Revista Mer-
cado de Trabalho: Economia Solidária e Políticas Públicas, n. 64, p.155-161, 
2018. Disponível em: <http://repositório.ipea.gov.br/bitstream/11058/8392/1/
bmt_64 _territ%c3%b3rio. pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.

SINGER, P. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: SAN-
TOS, B. S. (org.) Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalis-
ta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

SINGER, P. I. Desenvolvimento capitalista e desenvolvimento solidário. Estudos 
Avançados, v. 18, n. 51, p. 7-22, 2004.

VALÉRIO, V. J. de O. A segurança da dependência e os desafios da soberania:ex-
pansão da agroindústria canavieira e a geografia do abastecimento alimentar no 
município deTupi Paulista/SP. 2015. 230 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
- Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2015. Dis-
ponível em: <http://hdl.handle.net/11449/131855>. Acesso em: 10 out. 2019.

VIA CAMPESINA. Agroecología campesina por la soberanía alimentaria y la 
Madre Tierra: experiencias de La Vía Campesina. Zimbabwe: La Vía Campe-
sina, 2015. Disponível em: < https://viacampesina.org/es/wpcontent/uploads/
sites/3/2015/11/CUADERNO%207%20LVC%20ESPANOL.compressed.pdf . 
Acesso em: 19 out. 2019.

WANDERLEY, M. N. B. O campesinato brasileiro: uma história de resis-
tência. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 52, p. 25-44,2015. Dis-
ponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S-
0103-20032014000600002#nt02. Acesso em: 30 jul. 2020.

WEBER, M. Economia e sociedade. 3. ed. Brasília, DF: Editora Universidade 
de Brasília, 2000.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: prevent - ing and manag-
ing the global epidemic.Geneva: World Health Organization; 2000. (WHO 
Technical Report Series, 894)



Programa de Pós Graduação

131

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

PROTAGONISMO SOCIAL EM CONSELHOS MUNICIPAIS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL: 
O CONSELHO DE SÃO BENTO DO UNA – PE

Gáudia Maria Costa Leite Pereira1; Jorge Luiz Schirmer de 
Mattos2; Julia Figueredo Benzaquen3; Francisco Roberto Caporal4

Resumo: Esse artigo aborda a questão do protagonismo social de Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) tendo como re-
ferência o Conselho de São Bento do Una – PE. Por Desenvolvimento Susten-
tável consideramos nesse estudo um desenvolvimento que rompa com o atual 
modelo que busca a qualquer custo o crescimento econômico. A metodologia 
utilizada foi de base bibliográfica e documental. Concluímos que as teorias 
que fundamentam estudos sobre desenvolvimento sustentável destacam 
pontos omissos no modelo convencional controlado pelo mercado. 

Palavras - chave: CMDRS; desenvolvimento sustentável; protagonismo social.

Abstract: This article addresses the issue of social protagonism of Municipal 
Councils for Sustainable Rural Development (MCSRD). For Sustainable De-
velopment, in this study we consider development that breaks with the cur-
rent model that seeks economic growth at any cost. The methodology used 
was based on bibliography and documents. We conclude that the theories 
that support studies on sustainable development highlight missing points in 
the conventional model controlled by the market.

Key words: MCSRD; sustainable development; social protagonism.
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1. Introdução

Este estudo traz uma discussão referente ao Desenvolvimen-
to Rural Sustentável baseado na proposta da política pública do 
Governo Federal: “Estratégia Territorial para o Desenvolvimen-
to Sustentável e Solidário”. Destacando a relevância do protago-
nismo social para o controle das políticas, a partir de Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). 
Procura refletir sobre a seguinte questão: os CMDRS, enquan-
to organizações sociais de democracia participativa contribuem 
para promover um Desenvolvimento que seja sustentável, a par-
tir do território em que se encontra?

Para realização dessa pesquisa qualitativa foi definida como 
base as teorias e métodos aplicados para análise das práticas sociais. 
Com base em Gil (2002), foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 
fim de construir uma atualização das teorias sobre a participação e 
controle social, a fim de entender os conceitos aqui tratados.

O Governo Federal, no momento em que definiu a estratégia 
territorial como política de Estado, a servir como referência para 
nortear os investimentos e estabelecer as parcerias locais, imple-
mentou várias políticas públicas visando fortalecer a agricultura 
familiar e induzir o desenvolvimento local.

As políticas públicas promovidas a partir da Política de Es-
tratégia Territorial para o Desenvolvimento Sustentável e Solidá-
rio eram definidas a partir do território13, entendido como local 
de organização e cultura de um povo, e vinculado as duas instân-
cias de governo: federal e estadual. Como cada um desses entes 
tem sua forma própria de formatar e articular suas ações, foram 
necessários ajustes naquelas políticas que já vinham sendo execu-
tadas nos territórios, também foram criadas novas políticas já ob-
servando o marco do novo conceito (FAVARETO, 2009).  Favaretto 
esclarece ainda que a abordagem territorial teve início na década 
2 O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para executar o Projeto de Estra-
tégia Territorial para o Desenvolvimento Territorial subdividiu o Brasil em Territórios 
Rurais e Territórios da Cidadania, com o intuito de organizar o levantamento de de-
mandas por políticas públicas e orientar os investimentos do Governo Federal.
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de 1990, especialmente a partir dos estudos sobre gestão pública 
e políticas públicas a exemplo dos estudos de Graziano da Silva 
(1999) e Veiga (2002). Foi graças a esses estudos que, em 2003, foi 
criada Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vincula-
da ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Diferentes olhares sobre o conceito do que poderia ser enten-
dido como território, foram considerados para construir consen-
sos e definir os caminhos a percorrer, com base nisto a SDT//MDA 
definiu o espaço territorial como uma instância geopolítica onde 
acontece a execução e o controle social das políticas públicas.

Para alcançar o desenvolvimento territorial sustentável, esse 
espaço se apresenta como um ambiente com potenciais a serem 
explorados a fim de trazer melhorias econômicas, mas sem vio-
lação das culturas locais.  No entanto, essa compreensão traz al-
guns dilemas, pois a própria estratégia de investimento, em si, 
é diferente das culturas locais. Além de que, é nesse local onde 
estão as situações culturais que reproduzem a dominação social 
de um grupo sobre outros que, historicamente, perpetua o status 
quo vigente, o qual precisa ser enfrentado e modificado.

Para abordar essa situação paradoxal, sob uma perspectiva 
crítica, ao pensar a elaboração de políticas públicas que preveem, 
na sua execução, um efetivo controle social, serão consideradas 
algumas teorias relativas aos conceitos que se fazem presentes, 
e que são definidores para repensar modelos diferentes daqueles 
que, tradicionalmente, têm sido considerados pelos gestores. Os 
principais conceitos são: desenvolvimento (SACHS, 1986, 2007); 
território (RAFFESTIN, 1993; SANTOS, 1994; HAESBAERT, 2008); 
mercado (POLANYI, 2000); economia (SEN, 2010); sustentabilida-
de (CAVALCANTI, 2012).

Para Sachs (1986) e Polanyi (2000), o mercado, da forma como 
atua, não promove desenvolvimento justo e sustentável, ao contrá-
rio, provoca graves danos ambientais e invasão cultural, tornan-
do os vulneráveis dependentes, esvazia de sentido as instituições 
sociais, pois tudo é percebido como recurso (capital) e produto 
(mercadoria) a ser explorado comercialmente. Essa base, na qual 
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se apoia o capitalismo, pressupõe e constrói uma hegemonia con-
siderando o aspecto econômico como o mais importante, aquele 
que deve servir de indicador para medir o desenvolvimento. Em 
contraponto a este, o desenvolvimento sustentável pressupõe a 
observância de outros aspectos como as dimensões sociais, cul-
turais, políticas organizacionais, ambientais, etc.

Zaoual (2010), para distinguir entre os dois modelos formulou 
os seguintes conceitos: homo economicus e o homo situs. O primeiro 
compreende a pessoa como reduzida mecanicamente a produzir 
e consumir, sendo, portanto um ser irracional. O segundo, consi-
dera a pessoa como um sujeito situado no espaço social do territó-
rio, que é um ambiente plural, onde constrói relações complexas 
e redes de interações.

No modelo homo economicus acredita-se que o mercado é au-
torregulável, e sob suas leis, as pessoas se mobilizam, se orga-
nizam e não se questionam criticamente. Já para o modelo homo 
situs, o desenvolvimento precisa ser integral, sustentável, e capaz 
de levar em conta a diversidade cultural, equilíbrio ambiental 
além de suprir as necessidades das pessoas através da produção 
de alimentos e outros itens para geração de renda.

Para Sachs, o modelo de desenvolvimento, para ser conside-
rado como sustentável, deve considerar outras dimensões:

(1) social, (2) cultural, (3) ecológico, (4) ambiental, (5) territorial, 
(6) econômico, (7) político (nacional) e (8) político (internacional), 
essas dimensões podem ser classificadas em três grupos: o so-
cial, que abrange as dimensões 1 e 2,o ambiental abrangendo 
as dimensões 3, 4 e 5  e o econômico, com as dimensões 6, 7 e 
8. Nesta classificação, o social aparece em primeiro lugar, pois 
ocupa o domínio da própria finalidade do desenvolvimento, o 
econômico é o último, pois se refere a um domínio instrumental, 
enquanto o ambiental é intermediário, ocupando ambos os do-
mínios. (SACHS, 2007. p. 9-31).
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Neste trabalho, para apresentação das reflexões acerca da Es-
tratégia Territorial para o Desenvolvimento Sustentável, enquan-
to política pública adotada pelo Governo Federal, no período de 
2003 a 2016, encerrada, portanto, com o impeachment da Presi-
denta Dilma Vana Rousseff  e a extinção do MDA, serão adotadas 
três seções, além da introdução. Na primeira seção apresentare-
mos a metodologia utilizada na pesquisa, que é baseada princi-
palmente na teoria de Gil (2002). Na segunda seção será feito um 
breve histórico sobre a Política Nacional de Territórios Rurais; 
uma reflexão sobre o conceito de desenvolvimento, passando pela 
função dos CMDRS nesse contexto, e analisando o Conselho de 
São Bento do Una – PE como referência efetiva de protagonismo 
social, tendo como base a teoria de participação social, tomando 
como referência Gohn (2004) e Abramovay (2001).  Por último, as 
considerações finais.  

Combase nessa estrutura acreditamos ser possível alcançar 
o objetivo principal esperado para esse estudo, que foi entender 
o protagonismo social dos CMDRS, consolidação do desenvolvi-
mento sustentável através de políticas públicas territoriais susten-
táveis, tendo o Conselho de São Bento do Una – PE como exem-
plo. A escolha desse município se justifica porque a participação 
social é efetiva no Conselho, que opera como espaço de conver-
gência dos vários programas e projetos que são executados no 
município e conta com expressiva representação das instituições 
locais e regionais, tanto públicas quanto privadas. 

2. Metodologia

Segundo Gil (2002), esta pesquisa tem abordagem qualitati-
va, construtivista e de caráter interdisciplinar, se fundamenta nas 
teorias de práticas sociais. Peters (2006) afirma que partindo da 
teoria de práticas sociais, é possível analisar a teoria da prática e 
a teoria da estruturação como situações distintas de um modelo 
prático de investigação do mundo social, m um enfoque que tem 
como partida a tese de que a caracterização da vida societária 
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como fluxo ininterrupto de práticas, configura-se como o ponto 
de partida mais frutífero para a construção de um retrato acura-
do dos processos simultâneos de constituição da sociedade pelos 
agentes, e de constituição dos agentes pela sociedade.

Seguindo este contexto, o trabalho buscou apresentar uma 
crítica ao desenvolvimento com viés exclusivamente econômico. 
Também, uma abordagem relativa ao desenvolvimento susten-
tável a partir da atuação do Conselho de Desenvolvimento São 
Bento do Una, enquanto protagonista no desenvolvimento de po-
líticas públicas, buscadas a partir da Estratégia Territorial para o 
Desenvolvimento, adotada pelo Governo Federal.

O Conselho de São Bento do Una, dentre os quatro Conselhos 
(Caetés, Itaíba, Tupanatinga e São Bento do Una) pesquisados na 
minha dissertação do Mestrado em Extensão Rural, realizado na 
Universidade Federal do Vale do Francisco (UNIVASF), com tér-
mino em 2018, por ter apresentado na pesquisa, realizada no pe-
ríodo de três anos (2015-2017) em suas atas de reuniões, o maior 
número de políticas públicas discutidas e deliberadas, entre os 
quatro Conselhos.

Estas políticas públicas executadas no Município, não visa-
ram apenas o crescimento econômico, mas a melhoria da qua-
lidade de vida no meio rural: saneamento, moradias, educação, 
saúde, meio ambiente, reforma agrária, crédito rural, segurança 
pública, valorização da cultura local, gênero e geração14.

O levantamento bibliográfico, para compor este trabalho, foi 
realizado a partir de artigos e livros relativos aos temas aborda-
dos e buscou-se fazer uma atualização teórica e delimitar os con-
ceitos conforme o entendimento adotado para elaborar e executar 
as políticas públicas. O levantamento documental foi realizado a 
partir de atas, documentos, estatuto e planos do Conselho de São 
Bento do Una – PE.
3 Em 2016, o Conselho de São Bento do Una revisou seu Plano Municipal de Desen-
volvimento Rural Sustentável e Solidário (PMDRSS) para o período de 2015-2025. Esse 
Plano foi construído coletivamente, com a minha assessoria e, nesse documento, estão 
apresentadas as principais demandas pelo ponto de vista da sociedade civil. (PEREI-
RA e OLIVEIRA, 2016, s. p.).
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Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Deon-
tologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP-UNIVASF) sob o 
CAAE: 81381417.3.0000.5196, e aprovada com o Número do Pare-
cer: 2.506.000.

3. Política nacional de territórios e desenvolvimento

Quando o Governo Federal definiu a Política Territorial como 
estratégia para servir de referência na efetivação de investimen-
tos e construir alianças e parcerias locais, várias políticas públi-
cas foram incrementadas e, como uma das consequências, fortale-
ceram a agricultura familiar, um seguimento econômico presente 
em municípios rurais brasileiros.

 Embora tragam uma narrativa pautada pelo desenvolvimen-
to sustentável, as políticas públicas, em prática, reforçam o viés 
tradicional, pois consideram como indicadores de desenvolvi-
mento aspectos unicamente relativos ao crescimento econômico, 
situação demonstrada pela secular ocupação dos territórios, que 
traz várias inconsistências e incoerências, além de reproduzir 
mecanismos de controle socialmente injustos. Sendo assim, o go-
verno compreende o espaço territorial como ambiente ampliado 
e plural, como um lugar com potenciais a serem explorados eco-
nomicamente, onde redes de alianças estratégicas já existem e ne-
cessitam ser fortalecidas ou redesenhadas. Essa situação apresen-
ta uma questão importante a ser enfrentada. Por um lado, existe 
uma situação local e cultural já dada, e esta é tradicional, traz nas 
suas manifestações os aspectos que, historicamente, perpetuam 
as relações injustas. Por outro lado, entende-se que essa realidade 
precisa ser modificada para que se alcance o tal desenvolvimento 
sustentável proposto do MDA, consolidado através dos Territó-
rios e CMDRS, que prevê protagonismo social:

O CMDR é o espaço principal para a discussão de propostas que 
atendam às demandas dos agricultores familiares e para a ela-
boração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de 
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uma comunidade ou município. Representantes dos agricultores 
familiares têm papel fundamental na elaboração e gestão das po-
líticas públicas. (MOURA, 2007, p. 246).

Afinal, que desenvolvimento é esse? A abordagem para dis-
cutir o desenvolvimento, tendo como referência a estratégia ter-
ritorial, visa ampliar os horizontes de entendimento dos atores 
envolvidos, em relação aos problemas, suas causas e soluções, de 
modo a produzir avanços estratégicos e resultados práticos na 
operacionalização de políticas públicas que não focassem em um 
desenvolvimento que fosse apenas de rápido crescimento econô-
mico, nem que fosse excludente, mas, que fosse justo, sustentável 
e includente. 

 Para Polanyi (2000), o mercado já existia antes do capitalis-
mo, mas a sociedade o controlava e ele não determinava as pes-
soas, nem a lógica econômica controlava todos os setores, como a 
produção, a relação com a natureza e o consumo, como hoje é feito. 
Em nome da liberdade o capitalismo subordina tudo e se coloca 
como o centro e a condição da existência. Na prática produz desi-
gualdades sociais e perdas ambientais (POLANYI, 2000; 2012).

Com a globalização mercantil, os problemas se ampliaram e 
se globalizaram e é nesse contexto que os estudos de Sachs (1986; 
2007) chamam a atenção para que, ao planejar e fazer investimen-
tos públicos para induzir e dinamizar o desenvolvimento, não se 
tenha em vista apenas o crescimento econômico, e se resgate o 
equilíbrio na relação pessoas, produção e natureza.  Um desenvol-
vimento para ser sustentável deve ser “socialmente includente” – 
que não produza bolsões marginais de pobreza; “ambientalmente 
sustentável” – que não degrade o meio ambiente e garanta que os 
recursos naturais estejam disponíveis para as gerações futuras; e 
“economicamente viável” – que a relação custo-benefício seja equi-
librada e que os investimentos e os resultados sejam compatíveis.

Sachs (2007) traz para o debate a importância de se conside-
rar as dimensões do desenvolvimento sustentável, mas respeitan-
do as culturas locais, de modo que cada território, com a cultura 
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dos povos que o fazem, não perca suas características específicas 
e as ações do governo operem de acordo com o modo de vida e os 
valores morais próprios dos grupos em interação.

Para Sachs (1986) e Polanyi (2000), o que hoje é entendido 
como desenvolvimento pelo atual estágio do capitalismo, sob o 
controle do mercado como soberano, regulador das relações eco-
nômicas e sociais da forma como se dá, não é adequado. Pois, 
promove catástrofes ambientais empobrecendo os ecossistemas, 
desrespeita as culturas locais, homogeneizando os modos de vida 
tidos como ideais, produz e impõe aos pobres situações que os 
tornam dependentes – ao retirar-lhes os meios de vida e os aban-
donando –, solapa as instituições sociais subordinando-as e as 
colocando a serviço da manutenção do sistema – perpetuando o 
status quo dos controladores do mercado. Tudo passa a ser visto 
como recurso a ser explorado à exaustão e mesmo à extinção e 
como produto a ser adquirido e consumido de forma mercantil. 
Essa base, na qual o capitalismo está se apoiando, esse modelo em 
que o mercado está se afirmando, em nome de um desenvolvi-
mento sob a égide de um mercado homogênio, é ditador de regras 
em todas as dimensões: pessoal, cultural, tecnológica, institucio-
nal, econômica e ambiental.

A narrativa formulada pelo conceito “homo economicus” difun-
de que o mercado é autorregulável, mas o que ocorre na verdade 
é que ele é regulador de todas as dimensões humanas e sociais. 
Somente um modelo de desenvolvimento integral – que considere 
as diversas dimensões –, e que seja sustentável, será capaz de con-
siderar a diversidade e suprir as demais dimensões (SACHS, 2007).

Sobre isto, Sen (2010) considera que o desenvolvimento, para 
ser sustentável, precisa ser concebido como algo dinâmico, e que 
seja capaz de considerar:

1) [...] a expansão das liberdades das pessoas, o desenvolvimento 
tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhora da quali-
dade da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos; 2) 
Que a fome, desnutrição, dominação de gênero, são ausências de 
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liberdades que só podem ser atendidas com um desenvolvimen-
to total; 3) Que a expansão das liberdades é o fim primordial e o 
principal meio para o desenvolvimento. (SEN, 2010, p. 52).

Para Polanyi (2000), o “sistema de mercado formal” (capitalis-
ta), é invasivo, agressivo e a natureza está sendo destruída, mas 
precisa ser protegida, bem como, as organizações sociais e pro-
dutivas, devem ser defendidas dessa violência. Precisa-se pensar 
em um modelo de sistema substantivo que seja capaz de prover 
a população do que lhe é necessário, sem desperdícios e abusos 
dos ecossistemas.

A relação entre o mercado formal, que visa o lucro a qualquer 
custo, e o sistema substantivo, que visa a satisfação das necessida-
des das pessoas, é dialética, ou seja, elas não podem estar separa-
das. Para Lohn (2006), em algumas situações é importante que se-
jam primordialmente consideradas as relações e interações entre as 
pessoas do local, mas em outros momentos, é importante produzir 
para comercializar e ter lucros financeiros, pois é desse aspecto que 
vem a renda para aquisição de produtos vindos de fora. O desafio 
constante, portanto, é conciliar esse limite tênue entre as relações 
pessoais e culturas locais e sua inserção econômica lucrativa no 
mercado formal e ainda assegurar a preservação da natureza.

À sociedade cabe a discussão, organização e definição dos 
limites tolerados entre as duas economias. Nesse sentido, as ins-
tâncias políticas, a exemplo dos CMDRS são fóruns privilegiados 
para refletir e decidir sobre as estratégias e metodologias a serem 
adotadas nos mecanismos implementados pelas Políticas Públi-
cas definidas para serem executadas nos municípios do Território.

4. Conselhos municipais

A presença de conselhos, como mecanismos utilizados na 
gestão pública, entendidos como coletivos legítimos organizados 
pela sociedade civil, não é algo novo. Especialmente, na moder-
nidade essa prática da adoção de espaços participativos, aflora 
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principalmente em épocas de crises político institucionais.

O debate sobre os conselhos como instrumento de exercício da 
democracia esteve presente entre setores liberais e da esquerda 
(em seus diferentes matizes). A diferença é que eles são pensa-
dos como instrumentos ou mecanismos de colaboração, pelos 
liberais e como vias ou possibilidades de mudanças sociais no 
sentido de democratização das relações de poder, pela esquerda. 
Os conselhos como formas de gestão da coisa pública foram de-
fendidos também por Hannah Arendt, ao analisar as revoluções 
francesa e americana, assim como ao definir os espaços da ação 
coletiva entre o público e o privado. Para Arendt, os conselhos 
são a única forma possível de um governo horizontal um go-
verno que tenha como condição de existência a participação e a 
cidadania. Em Crises da República (1973), afirmou que os conse-
lhos poderiam ser não apenas uma forma de governo, mas tam-
bém uma forma de Estado. (GOHN, 2004, p.176).

Para Labra e Figueiredo (2002), como resultado da pressão 
política exercida pelos movimentos populares no Brasil, houve 
ampliação da participação social a partir da década de 1980. É 
nessa efervescência de esforços da sociedade para consolidar a 
democracia e promover a justiça social, que a presença de conse-
lhos se fez como uma realidade, a exemplo dos conselhos setoriais 
como os da saúde, da educação e, na década de 2000, CMDRS.

Esta profusão de conselhos gestores pode ser compreendida 
como a mais importante inovação institucional das políticas pú-
blicas no Brasil democrático uma vez que encerram em si um 
enorme potencial de transformação política, propiciando a en-
trada de temas políticos na vida de indivíduos ou grupos organi-
zados que até então se encontravam às margens desta discussão. 
(ABRAMOVAY, 2001, p.121).
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Para Olival, Spexoto e Rodrigues (2007), os CMDRS enquanto 
instituições, simplesmente por existirem, não são, em si mesmos, 
virtuosos. É a partir da sua atuação e demonstração de capacida-
de para tomar decisões que sejam do interesse da sociedade, que 
podem ser tidos como virtuosos (CACCIA-BAVA, 2002). A partir 
dessa atuação virtuosa dos conselhos é possível avançar em um 
constante aprimoramento da participação social cidadã na elabo-
ração e controle de políticas públicas. Mesmo que haja limites de 
várias ordens, desde a capacidade individual de cada conselhei-
ro ou fragilidades quanto ao poder real para exercer um efetivo 
controle social das políticas públicas, o próprio fato de existirem, 
fomentam situações que possibilitem a criação de um debate de-
mocrático. Para Abramovay (2001):

[...] os conselheiros podem ser mal informados, pouco represen-
tativos, indicados pelos que controlam a vida social da organi-
zação ou localidade em questão, mal preparados para o exercício 
de suas funções ou, o que parece tão frequente, uma mistura 
de cada um destes elementos. Mas o simples fato de existirem 
conselhos abre o caminho para que se amplie o círculo social em 
que se operam as discussões sobre o uso dos recursos públicos. 
(ABRAMOVAY, 2001, p.121).

Assim, os atuais CMDRS presentes e atuantes nos municí-
pios, funcionam como instrumentos efetivos de gestão pública, 
fortalecem a capacidade de inserção da sociedade civil e possibili-
tam o protagonismo social nas relações de poder. Os gestores pú-
blicos são pressionados para atuarem com mais transparência, os 
recursos públicos recebem orientação mais realistas sobre onde 
e de que forma devem ser investidos, funcionam como canais de 
diálogo entre a população local e as três esferas de governo (Mu-
nicípio, Estado e União) e funcionam como centro aglutinador 
das ações governamentais que chegam ao município através dos 
vários ministérios e secretarias. Também, de forma democrática, 
tem os seus membros indicados e eleitos pelos vários segmentos 
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e instituições sociais que atuam no município, Conforme previsto 
no Decreto 3.508 de 14 de junho de 2000:

TÍTULO IV - DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVELArt. 13. Os Municípios, 
mediante adesão, poderão instituir, em seu âmbito, o Conselho 
Município do Desenvolvimento Rural Sustentável. Art. 14. O 
Conselho Municipal, ao deliberar sobre o Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, deverá promover:I - a arti-
culação e a adequação de políticas públicas estaduais e federais 
à realidade municipal;II - a compatibilização da programação 
físico-financeira anual dos Programas que integram o PNDRS 
e o Plano Estadual, acompanhar seu desempenho e apreciar os 
relatórios de execução;III - os impactos das ações dos programas 
no desenvolvimento municipal e propor redirecionamentos;IV 
- outras atribuições que lhe forem cometidas.Parágrafo único. O 
Conselho Municipal elaborará seu regimento interno. Art. 15. O 
Conselho Municipal será integrado por representantes do poder 
público municipal, das organizações dos agricultores familiares, 
dos beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária, 
das organizações da sociedade civil e das entidades parceiras.
Parágrafo único. O Conselho Municipal manterá a paridade entre 
os membros do poder público municipal e da sociedade civil. 
(BRASIL, 2000, s.p.).

5. Protagonismo social através da conscientização emancipadora

O termo protagonismo tem sua origem etimológica vinda do 
grego protagonistes, “protos”, que significa aquele que está em pri-
meiro lugar, o principal; e “agonistes”, que significa competidor 
ou lutador. O termo protagonista é comumente usado em teatros 
para se referir ao ator principal em uma cena. Também é usado, 
na literatura, para se referir ao personagem principal de um en-
redo (HOUAISS, 2001).  Atualmente, protagonismo está, em geral, 
vinculado a determinada categoria quando esta se propõe a atuar 
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em alguma ação visando mudanças sociais. Como exemplo, te-
mos o protagonismo das mulheres, dos agricultores, dos negros, 
dos jovens, dos indígenas, etc.

O protagonismo pode ser exercido por uma pessoa ou por 
um coletivo (grupo). Para ser considerado o protagonista é ne-
cessário que o sujeito chegue a uma condição de interagir com 
outros se colocando numa relação de igualdade, de autonomia e 
motivado por convicções e sentimentos de pertencimento e soma, 
ser capaz de compartilhar esperanças comuns, saber gerenciar 
conflitos e respeitar as diferenças interpessoais e de grupos. Con-
forme Farias e Costa (2015),  alcançar a atitude de protagonismo 
social é ser capaz de ser sujeito pleno, é ser presença ativa nas re-
flexões e decisões, é ser proativo nas práticas coletivas. Para isto, 
faz-se necessário que seja capaz de lidar consigo mesmo e com os 
outros de forma saudável e equilibrada. O exercício do protago-
nismo se faz de diferentes formas, mas em situações reais, e ele 
não se esgota, pois pressupõe retroalimentação e ampliação do 
grau de complexidade nos mecanismos de participação.

O protagonismo social tende a colocar o sujeito como o principal 
transformador de sua própria realidade social. Ele exerce certa 
influência nas tomadas de decisões que possam auxiliar um in-
divíduo ou uma comunidade. Nesta perspectiva, aquele que é 
protagonista também tem sua própria realidade transformada. 
(FARIAS; COSTA, 2015, p. 108). 

As alianças e os acordos efetivados nos espaços coletivos só 
se tornam possíveis quando os participantes se auto percebem 
como tendo interesses e identidades comuns e se reconhecem 
mutuamente como sujeitos políticos e reconhecem o espaço so-
cial onde atuam como legítimo. Enquanto protagonista, há que se 
ter consciência das relações de poder, mas não pode tomar como 
absoluta nenhuma força em particular e sabe que é através do 
diálogo e negociação que se vai conseguir reunir forças e pro-
duzir alguma incidência política, essa percepção justifica a exis-
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tência dos CMDRS que, conforme Delgado e Leite (2015, p. 245), 
“Os CMDRS foram concebidos no contexto de democratização e 
de descentralização das políticas públicas que acompanhou a de-
mocratização políticoinstitucional do país na década de 1980 e 
encontrou guarida na Constituição Federal de 1988”.

 O protagonismo social está representado através de um con-
junto de ações executadaspor entidades representante dos agri-
cultores familiares que se agregam formando os CMDRS nos 
municípios. Os CMDRS atuam como um sujeito coletivo que bus-
ca produzir incidência sobre as políticas públicas no contexto da 
Estratégia Territorial para o Desenvolvimento Sustentável, tendo 
em vista produzirem incidências sobre os modelos de desenvol-
vimento aos quais se vêm envolvidos e que precisam se posicio-
nar, visando que em sua implementação, haja inclusão social, jus-
tiça equitativa, preservação ambiental e renda. Nesse contexto de 
programas de governos e engajamento da sociedade civil, foram 
feitos investimentos públicos visando melhorar a qualidade de 
vida das famílias. Para Mattei (2010), ao avaliar esse modelo que 
norteou as políticas de governos, reconhece que houve enfrenta-
mento a uma importante problemática social.

Neste contexto, segundo Mattei (2010), implementou-se no 
Brasil, a partir de diferentes órgãos governamentais, um conjunto 
variado de programas e políticas públicas destinadas à promoção 
do desenvolvimento rural e à inclusão social e produtiva. Em sua 
maioria, essas políticas mobilizaram recursos públicos em prol 
de comunidades rurais que apresentavam problemas na estrutu-
ra produtiva, altas deficiências de infraestrutura e elevados graus 
de pobreza e exclusão social.

6. Conselho Municipal de Desenvolvimento de São Bento do Una

No caso particular, o Conselho de São Bento do Una foi de-
finido para essa análise devido ao seu perfil de operação, por se 
apresenta como um organismo “autônomo”, composto majorita-
riamente por membros de instituições da sociedade civil, e fun-
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cionar como um catalisador das políticas públicas que chegam 
dos diferentes órgãos dos governos federal e estadual, sendo 
espaço de convergência para implantação e monitoramento das 
ações No período de 2015 / 2017 discutiu em suas reuniões e as-
sembleias várias políticas públicas e programas municipais, esta-
duais e federais (Quadro 1) e definiu, coletivamente, as estratégias 
para suas implantações no município. O Conselho tem funciona-
do como um espaço municipal de convergência das políticas pú-
blicas vindas de diferentes órgãos públicos estaduais e federais.

O Conselho de São Bento do Una é uma instituição reconhe-
cida e consolidada no município e região. Quase vinte anos de 
atuação, identidade bem definida como instrumento social legí-
timo, possui credibilidade por agregar as principais entidades 
sociais do município. Funciona de forma autônoma em relação 
ao poder público e não aceita fazer o papel de subserviente com 
relação à prefeitura. (PEREIRA, 2018)

O município de São Bento do Una tem uma população de 
53.242 habitantes, possui uma boa infraestrutura de produção in-
dustrial e criação de aves, sendo que a população da zona rural 
representa 47,60%, o que significa uma força política importante 
nos processos eleitorais, e são principalmente as entidades liga-
das as famílias camponesas que se agregam e formam o Conse-
lho do município. (PEREIRA, 2018). 

Os representantes das instituições que ocupam assentos no Con-
selho demonstram ser empoderados e dispostos a protagonizarem 
efetivo controle social das políticas públicas, demonstram também 
possuírem ampla consciência de cidadania, e saberem da impor-
tância de atuarem enquanto sujeitos de direitos que entendem a im-
portância da ação política. Isso os tornam capazes de politizarem as 
ações tornando-as relevantes e consequentes. (PEREIRA, 2018)

Há um convênio com a prefeitura de modo que esta cubra 
as despesas relativas ao espaço, aluguel da casa e materiais de 
consumo, para que os conselheiros, todos voluntários, possam se 
reunir para discutir e deliberar sobre ações de interesse das famí-
lias rurais. 
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A composição do Conselho é majoritariamente formada por 
entidades da sociedade civil (95%) – associações e instituições 
da agricultura familiar e alguns representantes do poder públi-
co municipal e estadual. A própria Prefeitura se configura como 
uma entidade membro do CMDRS, sendo a Secretaria Municipal 
de Agricultura, sua representante. Com esta configuração, na-
quelas questões que exigem votação, a sociedade civil conta com 
ampla maioria. Para esta pesquisa, o Conselho de São Bento do 
Una, disponibilizou 14 atas (2015), 12 atas (2016) e 15 atas (2017), 
totalizando 41 atas, além do Estatuto Social e do Plano Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PMDRSS).

Quadro 1- Políticas públicas discutidas e deliberadas no CMD de São Bento do Una no 
período de janeiro 2015  a dezembro de 2017

Programas e projetos públicos Abrangência Incidência
Projetos de infraestrutura e produtivos – Pro-
rural 

Estadual 19

Programa de Distribuição de Sementes Estadual 11
Programa Segunda Água Nacional 09
Programa Nacional de Credito Fundiário – 
PNCF

Nacional 09

Programa de Distribuição de Água Potável no 
Semiárido Brasileiro – Operação Pipa

Nacional 06

Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC

Nacional 05

Programa Terra Pronta Estadual / 
Municipal

04

Projetos municipais – Produção de peixes e 
suínos

Municipal 03

Programa Fomento Mulher Nacional 03
Programa Nacional de Reforma Agrária Nacional 03
Censo Agropecuário Nacional 03
Grupos Territoriais de Governança – GTG Estadual 03
Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Nacional 03
Campanha de vacinação contra febre aftosa Estadual 03
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Programa Nacional de Infraestrutura e Servi-
ços – PROINF

Nacional 02

Perfuração de poços Nacional  / 
Estadual

02

Programa Nacional de Habitação Rural – 
PNHR

Nacional 02

Programa Garantia Safra – PGS Nacional 02
Programa Cisternas nas Escolas Nacional
Programa Arca das Letras Nacional 02
Programa de Regularização Fundiária Nacional /

Estadual
01

Projeto Paulo Freire 01
Assistência Técnica e Extensão Rural Nacional 01
Programa Municipal de Recolhimento de 
Animais

Municipal 01

Programa Água Para Todos 01
Campanha de vacinação contra botulismo Municipal 01
Companhia Nacional de Abastecimento Nacional 01
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS Nacional / 

Municipal
01

Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF

Nacional 01

Programa Nacional de Alimentação Escolar Nacional 01
Programa Luz para Todos Nacional 01
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Nacional 01
Programa Brasil Sem Miséria – PBSM Nacional

Estadual
01

Programa Bolsa Família – PBF Nacional 01
Programa Agroamigo Nacional 01
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC

Nacional 01

Cadastro Ambiental Rural – CAR Nacional 01

Fonte: Elaboração própria com base em levantamento de atas do CMD de São Bento do Una.

Com base no quadro 1 pode-se perceber a pluralidade de po-
líticas públicas tratadas nas reuniões do CMD. A quase totalidade 
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se refere as necessidades próprias da população rural, principal-
mente da agricultura familiar. Através do Conselho são ofereci-
das várias oficinas de formação e capacitação para os associados 
das instituições que compõem o Conselho. Essas capacitações 
específicas para tesoureiros, secretários, presidentes ajudam na 
ampliação da consciência social e na capacidade de atuarem na 
dinâmica própria que exigem as políticas a serem implementa-
das. Nesse sentido, considera-se avaliação feita em tempo real, o 
que assegura um controle efetivo dessas políticas.

Entre as atividades realizadas pelo CMDRS, percebe-se a 
promoção de eventos festivos nas comunidades através de suas 
associações, e também oferecendo assessoria permanente nas 
eleições das associações.

7. Considerações finais

A política pública do Governo Federal: Estratégia Territo-
rial para o Desenvolvimento Sustentável e Solidário foi pensada 
para servir de base para a implantação de diversas outras políti-
cas públicas setoriais e específicas, voltadas para um modelo de 
desenvolvimento que fosse efetivo em gerar resultados que me-
lhorassem a qualidade de vida, em favor das famílias rurais, e in-
duzissem à organização de redes de solidariedade sistêmica que 
ampliassem esses resultados e, cujo modelo, fosse sustentável e 
considerasse as várias dimensões da vida humana.

Oficialmente, essa estratégia foi abandonada após o fim do go-
verno Dilma Vana Rousseff, retirada através de impeachment em 
2016, e o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, 
que foi a instituição pública que elaborou e animou essa Política 
através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT.

As teorias que fundamentam o modelo de desenvolvimen-
to sustentável destacam pontos omissos no modelo convencio-
nal controlado pelo mercado, que prioriza e quase só considera o 
crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento. Na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável, há que considerar 
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outros elementos, tais como, valores ético-culturais dos grupos 
envolvidos, as dinâmicas de circulação de mercadorias, os modos 
de produção e reprodução da vida, as interrelações de grupos e 
instituições, a preservação ambiental e a justiça social.

Sobre esta base sociocultural já existente, onde a presença do 
protagonismo que agricultores familiares exercem através dos 
CMDRS, as próprias pessoas beneficiárias das políticas públicas 
e grupos envolvidos, discutem e decidem quais mudanças seriam 
necessárias para que outro modelo fosse adotado e qual a melhor 
metodologia para sua implementação.

Essa política pública: Estratégia Territorial para o Desen-
volvimento Sustentável, colocada em prática pelo então Gover-
no Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
reconhece os Territórios como espaços soberanos em suas deci-
sões, no que lhes cabiam, para a construção e implementação de 
políticas públicas. Representa ampliação da participação social e 
fortalece a democracia direta, pois descentraliza parcialmente as 
decisões – antes exclusivas dos gestores públicos –, e opera em 
forma de parceria entre o Governo Federal, Estadual, Municipal e 
institucionais locais. Essa prática permitiu que houvesse avanços 
em ações cada vez mais pertinentes e geradoras de transforma-
ções sociais efetivas que incidem no econômico e resultam em 
efetivas melhorias na qualidade de vida das famílias atendidas 
pelas políticas públicas setoriais, ali discutidas e acompanhadas.
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Compreender as especificidades do território nordestino no 
que se refere aos fenômenos sociais, históricos e econômicos 
contemporâneos a partir de sua relação com o desenvolvi-
mento e o campesinato. A Economia Solidária e a Economia 
Ecológica serão referências para buscar compreender tal rea-
lidade e refletir sobre processos mais amplos do desenvolvi-
mento econômico na região. As pesquisas a serem desenvol-
vidas nesta linha buscarão ainda compreender como nesses 
processos de articulação e organização coletiva, se dão os 
processos de Construção do Conhecimento Agroecológico, 
indicando um caminho epistemológico onde o diálogo de 
saberes é o ponto de partida
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O MÉTODO “CAMINHO DAS ÁGUAS” NA ARTICULAÇÃO DE 
SABERES: SAÚDE E SANEAMENTO AMBIENTAL

Gislei Siqueira Knierim1;  Ana Maria Dubeux Gervais2;
 Luis Cláudio Monteiro Mattos3;  Monica Lopes Folena Araújo4

Resumo: O método político-pedagógico “Caminho das Águas” foi aplicado 
nas comunidades de Brejo da Fortaleza (Ipiranga) e Fornos (Picos) no semiári-
do piauiense, mobilizou e articulou diferentes sujeitos e saberes sobre saúde, 
agroecologia e saneamento, tendo como referencial teórico e pedagógico as 
Cinco Águasda ASA. Caracterizou-se como potente ferramenta político-pe-
dagógica de vigilância popular em saúde na convivência com o semiárido 
brasileiro ao relacionar saúde, agroecologia e saneamento ambiental. 

Palavras-chaves: método pedagógico, vigilância popular em saúde, semiárido.

Abstract: This case study is on the political and pedagogical method 
‘Caminho das Águas’ (Water Pathway), applied in the communities of Brejo 
da Fortaleza (Ipiranga) and Fornos (Picos) in the semi-arid Piauiense (from 
state of Piauí, north-eastern Brazil). By this method, which articulated sub-
jects and knowledge about health, agroecology and sanitation, it has been 
concluded that there is a strong triangulation between environmental sanita-
tion, health and agroecology and the “Caminhos das Águas” proved to be a 
powerful political pedagogical tool of popular surveillance in health. 

Keywords: pedagogical method, popular health surveillance and semiarid.
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1. Introdução

“Caminho das Águas” é o método político-pedagógico de-
senvolvido e vivenciado no Curso de Educação Profissional em 
Vigilância Popular em Saúde e Manejo das Águas, executado nas 
comunidades de Brejo da Fortaleza (município de Ipiranga) e For-
nos (município de Picos), no semiárido piauiense. Esse método 
mobilizou e articulou diferentes sujeitos e saberes sobre saúde, 
Agroecologia e saneamento, indicando um processo de fortale-
cimento coletivo das comunidades a partir do referencial teórico 
e pedagógico em construção pela Articulação Semiárido Brasi-
leiro (ASA), denominado Cinco Águas. Fundamenta-se em uma 
proposta que considera a água como elemento de centralidade 
da produção e reprodução da vida nos territórios e em alguns 
conceitos forjados na luta pelo direito à água como um direito 
humano, pelas comunidades ao longo da história, constituindo a 
convivência com o semiárido.

O curso surge de um diálogo entre a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e a ASA, com o propósito de desenvolver instrumentos 
e métodos de abordagem das águas, da segurança alimentar e do 
saneamento enquanto direito humano e ferramenta de fortaleci-
mento das capacidades coletivas da população. Objetiva-se, por-
tanto, tanto a resolução dos seus próprios problemas no território 
quanto a atuação na esfera pública/política em torno da vigilância 
popular em saúde ambiental, com ênfase no manejo das águas na 
convivência com o semiárido.

Esta análise busca responder ao questionamento: quais foram

1 Pedagogia da Alternância é uma proposta pedagógica e metodológica que oportuniza 
aos sujeitos do campo o acesso aos conhecimentos científicos e técnicos, conhecimen-
tos estes construídos a partir da problematização da sua realidade. “[...] não podem ser 
compreendidos de forma separada, mas sim distintos no que diz respeito ao espaço, 
tempo, processos e produtos [...]. Estão intrinsecamente ligados à forma de morar, 
trabalhar e viver no campo. Falam-nos de limites e possibilidades para organização da 
educação escolar, mas muito mais do que isto, anunciam outra forma de fazer a escola, 
de avaliar, de relação com os conteúdos, das ferramentas de aprendizagem, da relação 
entre quem ensina e quem aprende” (BRASIL, 2006).
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os resultados da aplicação do método político-pedagógico “Cami-
nho das Águas” nos territórios de Fornos e Brejo da Fortaleza? Ou 
seja, houve ampliação, construção e relação entre conhecimentos 
e saberes sobre saúde, Agroecologia e saneamento?

Em sua concepção educativa, o processo educativo ado-
tou a perspectiva da Educação Popular em Saúde, apoiada no 
conceito de ensino problematizador e de aprendizagem signi-
ficativa. Entende-se ensino-aprendizagem como a construção 
de conhecimentos que respondam a perguntas que perten-
cem ao universo de experiências e vivências de quem aprende 
e que gerem novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo 
(CECCIM; FERLA, 2009). A partir da pedagogia da alternância 

, relaciona diretamente às necessidades de promover mais articu-
lação entre teoria e prática, alternando tempos e espaços entre a 
escola e a comunidade local, às quais os educandos estão vincu-
lados (MIRANDA et al., 2014).

O método “Caminho das Águas” vem sendo desenvolvido em 
processos formativos de educação em saúde ambiental para as po-
pulações do campo (BARCELOS, 2017; MELO et al., 2019), por meio 
do mapeamento dos cursos das águas, desde suas fontes até as di-
versas formas de consumo humano. Dessa forma, traz como pres-
suposto que a água educa em sua multiescalaridade e multidimen-
sionalidade, possibilitando, assim, junto às comunidades, avaliar 
os manejos das águas, em termos de qualidade e quantidade, seus 
fatores de risco, desde os mananciais até as habitações e demais 
usos. Aplica-se também para as águas residuárias, cujos caminhos 
e destinação final precisam ser adequados a todo o ciclo das águas.

O “Caminho das Águas” se territorializa por meio dos deba-
tes existentes em torno da educação do campo (ARROYO; CAL-
DART; MOLINA, 2011), da educação contextualizada do semiárido 
(CUNHA et al., 2014), que nascem das diversas práticas educativas 
desenvolvidas no campo ou pelos sujeitos do campo, voltadas aos 
seus interesses e necessidades, tendo como foco a valorização e a 
problematização de seus saberes, visando à socialização e constru-
ção de conhecimentos que fomentem políticas de sustentabilidade 
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voltadas à promoção da qualidade de vida e à preservação do patri-
mônio socioambiental e cultural do sertão brasileiro. Esse método 
também se fundamenta na pedagogia do movimento (CALDART, 
2004), uma construção política e pedagógica dos movimentos so-
ciais populares do campo, da floresta e das águas.

A pedagogia do movimento reafirma, para o nosso tempo, a 
radicalidade da concepção de educação, pensando-a como um 
processo de formação humana que acontece no movimento da 
práxis: o ser humano se forma transformando-se ao transformar 
o mundo (CALDART, 2012, p. 546).

Este é um estudo de caso e a metodologia adotada é de caráter 
qualitativo, tendo em vista a natureza das análises. Stake (2000) 
identificou três classificações de estudo de caso: o instrumental 
auxilia no conhecimento ou redefinição de determinado proble-
ma; o coletivo torna possível aprimorar o conhecimento acerca do 
universo a que pertencem; e o intrínseco, cujo objeto da pesquisa 
é o próprio caso (GIL, 2009). Este último é o que melhor se aplica 
aos objetivos desta pesquisa.

Aqui, o estudo não é empreendido primariamente porque o caso 
representa outros casos ou porque ilustra um traço ou problema 
particular, mas porque, em todas as suas particularidades e no 
que têm de comum, este caso é de interesse em si. O pesquisa-
dor, pelo menos temporariamente, subordina outras curiosidades 
para que as histórias dos que “vivem o caso” emerjam. O objetivo 
não é vir a entender algum constructo abstrato ou fenômeno ge-
nérico, tal como letramento, ou uso de droga por adolescentes, ou 
o que um diretor de escola faz. O objetivo não é construir teoria 
– embora em outras vezes o pesquisador possa fazer exatamente 
isto (STAKE apud ALVES-MAZZOTTI, 2006, tradução nossa).

A escolha do processo educativo como lócus de reflexão deste 
artigo está relacionada ao fato de que as comunidades escolhidas 



Programa de Pós Graduação

159

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

situam-se no semiárido brasileiro, são formadas por agricultores 
familiares, inserem-se no contexto de atuação da ASA, 
desenvolvem tecnologias sociais de convivência com o semiárido 
(projeto Casa de Sementes, Programa Cisternas etc.) e fazem parte 
da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB). Outro 
fator relevante foi que se envolveram ativamente no processo de 
formação, pois se colocaram como protagonistas na construção 
do conhecimento vivenciado na formação, subsidiando suas 
reivindicações por meio da fundamentação científica produzida 
de forma coletiva.

Como instrumentos de subsídio a este estudo utilizou-se os 
seguintes materiais do curso: a proposta político-pedagógica; a 
relação dos temas abordados nas aulas; o registro das narrativas 
históricas das localidades reconstruídas nas atividades de aula, 
mapas falados construídos pelos educandos; o registro das tecno-
logias utilizadas nas comunidades na estocagem de sementes e da 
água, na produção de alimentos, no reuso das diferentes águas, 
no aproveitamento dos resíduos orgânicos e secos; e o plano de 
segurança da água, construído coletivamente pelos estudantes 
para suas respectivas comunidades.

2. O manejo das águas e a convivência com o semiárido 

O acesso à água, enquanto tema gerador, permitiu abordar a 
multiescalaridade do “Caminho das Águas” no manejo público, 
comunitário, familiar e respectivos atores sociais e agentes públi-
cos envolvidos. A educação popular em saneamento e saúde é uma 
das ações estruturantes do saneamento básico (BRASIL, 2019). 

O semiárido brasileiro (SAB) não é um espaço homogêneo, tampou-
co desértico ou impróprio. É considerado único no mundo, comparando
-o a outras regiões áridas e semiáridas do planeta. Essas regiões cobrem 
41% da superfície da terra e representam 44% dos sistemas mundiais cul-
tivados, abrigando cerca de 2,1 bilhões de pessoas. 

Entretanto, no SAB, o déficit hídrico não significa falta de 
água, como nas demais regiões semiáridas do mundo, que pos-
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suem precipitações, via de regra, entre 80 a 250 mm por ano, mas 
se relaciona a suas irregularidades no tempo e no espaço. Além 
disso, a quantidade de chuva no SAB é menor do que o índice 
de evaporação, que é de 3 mil mm/ano, ou seja, a evaporação é 
três vezes maior do que a “chuva que cai”. É, assim, o semiárido 
mais chuvoso do planeta, com médias pluviométricas que variam 
de 200 mm a 800 mm anuais, apresentando algumas variações, 
dependendo da região. A precipitação é concentrada em poucos 
meses do ano e distribuída de forma irregular em todo semiárido. 

Outro fator importante é o relevo, determinante para a com-
preensão do clima semiárido de seu interior (PBMC, 2014; SUAS-
SUNA, 2009). A presença de serras e planaltos, por exemplo, for-
mam grandes barreiras geológicas para a ação do vento e de outros 
fatores, impedindo as chuvas nas regiões mais altas do lado orien-
tal e setentrional dessas áreas. A partir desses condicionantes me-
teorológicos e geomorfológicos, a precipitação média anual pode 
também variar de 250 a 600 mm nessa região (PBMC, 2014). Além 
da estiagem sazonal, o sistema de chuvas no SAB é irregular de 
ano para ano. Periodicamente, a região é submetida a longos perío-
dos de estiagem, um fenômeno cíclico, elemento natural do clima 
da região, de alta previsibilidade. Ocorre de oito a dez vezes por 
século e pode durar de 3 a 5 anos (LACHER JÚNIOR et al., 2005). 
De modo que eventos climáticos extremos podem ser o resultado 
do acúmulo de eventos meteorológicos ou climáticos não extremos 
quando considerados de forma independente, ou seja, resultado de 
uma variabilidade temporal e natural previsível do clima.

As secas no semiárido são consideradas fenômenos cíclicos 
e naturais e estão associadas a fenômenos climatológicos com-
plexos, marcados por forte variabilidade interanuais, combina-
dos a mudanças na temperatura de superfície dos oceanos. Parte 
dos situações extremas de seca tem sido atribuída à ocorrência 
de eventos como El Niño-Oscilação Sul e, em outras situações, 
associados a uma posição adversa mais ao norte da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o setor do Atlântico, 
devido ao oceano Atlântico Tropical Norte ser mais quente 
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(MARENGO et al., 2016; UVO, 1989). Inversamente, o semiárido 
brasileiro também recebe mais precipitação durante episó-
dios do El Ñino (MARENGO, 2017). A seca de 2012 a 2015, por 
exemplo, foi considerada uma das piores estiagens das últi-
mas décadas. O fenômeno reafirma a natureza multianual e 
cíclica, que, nesse caso, teria apresentado sinais desde 2011, e 
isso mesmo com episódios do El Ñina em 2012, agravando-se 
em 2015, com o evento El Niño (MARENGO, 2017).

O semiárido é ainda dividido em tipos climáticos conforme 
a ocorrência ou prolongamento de períodos sem chuvas. Até seis 
meses secos, ocorre em quase todos os estados do Nordeste, com 
maior incidência em áreas de transição, no Piauí e no leste do Ma-
ranhão. Secas com prolongamento de sete a oito meses predomi-
nam nas áreas de sertões do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Sergipe e Bahia, além de parte do sertão alagoano e 
piauiense. Já a seca que se prolonga de 9 a 10 meses é encontrada 
nos sertões da Paraíba, parte do Rio Grande do Norte, nos sertões 
da Bahia e Pernambuco. E o clima mais severo, com duração de 11 
meses, tem predomínio na Paraíba e no sertão baiano (INSA, 2011).

O semiárido brasileiro é também o mais biodiverso e den-
samente povoado se comparado às demais regiões semiáridas 
do planeta (MMA, 2010). E, em grande parte, é coberto pela 
Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro reconhecido 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (UNESCO) em 2001 como Reserva de Biosfera 

. Um bioma rico em biodiversidade, endemismo e heterogeneida-
de, é um importante laboratório para estudos de como plantas, 
invertebrados e vertebrados se adaptam a um regime de chuvas 
altamente variável e estressante (LACHER JÚNIOR et al., 2005).

2 Criadas pela UNESCO em 1972, as Reservas da Biosfera têm sua sustentação no pro-
grama “O Homem e a Biosfera” (MAB) da UNESCO, desenvolvido com Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a União Internacional para a Conservação 
da Natureza e com agências internacionais de desenvolvimento. É instrumento de con-
servação que privilegia o uso sustentável dos recursos naturais nas áreas assim protegi-
das e tem por objetivo promover o conhecimento, a prática e os valores humanos para 
implementar as relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta.
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 Da mesma forma, compreender os processos bióticos e abió-
ticos e seus efeitos sobre essa rica biodiversidade é fundamental 
para conservação e aproveitamento sustentável de seus recursos, 
para mitigação e redução da degradação ambiental e melhoria da 
qualidade de vida de seus habitantes. 

Historicamente, no imaginário social, político e geográfico 
nacional, o semiárido brasileiro é o lócus de miséria e pobreza, 
chão rachado, fome e êxodo. Assim, o esforço de ressignificar o 
sertão requer uma desnaturalização das desigualdades estrutu-
rais e históricas e, consequentemente, a conformação de um con-
traponto ao modelo até então vigente das narrativas. Uma delas 
é a de combate à seca (SILVA, 2003), forjada em ações governa-
mentais fragmentadas e emergenciais, geradoras de dependência 
e contributivas para indústria das secas, associada a investimen-
tos repletos de iniquidades na construção de obras hídricas nos 
estados dessa região. Tal contexto ocultou, durante muito tempo, 
o processo histórico de concentração fundiária e instituição de 
formas dominantes da exploração econômica, de acumulação do 
capital e formação do poder político na região, denunciado por 
Castro (1984) na década de 1940 e por Furtado (1967) na segunda 
metade do século XX, especialmente no conhecido (e ainda pou-
co abordado em sua magnitude) relatório do Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste (BRASIL, 1959). 

 Nos últimos 50 anos, emerge um novo paradigma, car-
regado de novas epistemes para reflexão e atuação junto ao se-
miárido, protagonizado principalmente pelas populações e mo-
vimentos sociais da região, a de convivência com o semiárido. 
Os sentidos dessa convivência estão imbuídos de uma crítica ao 
modelo de “desenvolvimento” sobre a perspectiva de se pensar e 
agir sobre outros modos de se viver e de ser na região, em uma 
espécie de “deslocamento paradigmático”, sob a ótica da “nega-
ção das características ecológicas da região, para um enfoque de 
aceitação” (CHACON, 2007, p. 34). A proposição desse novo mo-
delo incorpora a necessidade de uma reforma hídrica e fundiária, 
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baseada no entendimento do direito humano à água e à terra e 
uma concepção de que os povos do semiárido não são de modo 
algum meros receptores de conhecimentos e de pacotes tecno-
lógicos, mas, ao contrário, são produtores de conhecimentos ne-
cessários ao desenvolvimento sustentável regional, sem negar a 
necessária inter-relação com outros conhecimentos e tecnologias 
“produzidas pelo outro lado” de um modo sistêmico (CAMPOS 
et al., 2014), porém, de forma crítica e contextualizada.

Em 1999, durante a III Conferência das Partes da Convenção 
de Combate à Desertificação (COP3), surgiu a ASA, composta por 
centenas de organizações e movimentos sociais. Desde o seu sur-
gimento, a ASA se empenhou na formulação de uma proposta de 
convivência com o semiárido, fundamentada no desenvolvimen-
to sustentável. Isso se expressa na carta de princípios, redigida no 
I Encontro Nacional da ASA (ENCONASA) em 2001: “Fortalecer 
a sociedade civil na construção de processos participativos para o 
desenvolvimento sustentável e convivência com o semiárido, re-
ferenciados em valores culturais e de justiça social” (ASA, 2001). 
Tal documento apresentava um conjunto de propostas com base 
em duas premissas: uso sustentável dos recursos naturais do se-
miárido e término do monopólio de acesso à terra, à água e aos 
outros meios de produção (ASSIS, 2012).

Em 1999, tem início o Programa de Formação e Mobilização 
para a Convivência com o Semiárido: Programa Um Milhão de 
Cisternas Rurais (P1MC), protagonizado pela ASA. O P1MC é 
um amplo programa de mobilização social que objetiva mostrar 
como é possível aos seres humanos viverem bem no semiárido, 
de forma sustentável, com base no conceito de estocagem das 
águas, das sementes e da biomassa. Por meio da mobilização das 
famílias sertanejas, a água de chuva é reservada utilizando a 
tecnologia das cisternas de placas15, para garantir abastecimento 
3 Cisterna de placas: reservatório para armazenagem de águas da chuva, formada a 
partir da fabricação em cimento de pequenas placas retangulares com uma leve curva-
tura ao longo de seu eixo maior, ao serem assentadas lado a lado, formam um círculo. 
As placas são amarradas externamente, e a cisterna resultante é semienterrada para 
que o solo ajude a suportar o empuxo criado pela água armazenada.
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nos períodos de estiagem. As cisternas representam uma gran-
de viabilidade de custo-benefício em relação a outras opções de 
combate ao problema de pouca água, como a construção de mi-
crobarragens16 ou ainda barragens subterrâneas.

Em 2017, a partir da aproximação entre a ASA e a Fiocruz Bra-
sília, propiciada pelo Projeto Territórios Saudáveis e Sustentáveis 
do Semiárido (PTSSS), Fiocruz-Funasa, da articulação com outros 
atores locais (gestores, sindicatos, pesquisadores e educadores) e 
de instâncias regionais da ASA, Fiocruz e FUNASA no Piauí, foi 
elaborada de forma participativa uma proposta de formação-ação 
de vigilância popular em saúde, aqui entendida como um pro-
cesso comunitário de informação/ação para promoção da saúde 
com ênfase no manejo das águas, envolvendo trabalhadores da 
saúde, educadores, técnicos da extensão rural, agentes sociais e 
agricultores.

Essa proposta trazia como eixos o acesso à água, à segurança 
alimentar e os processos formativos emancipatórios de educação 
popular (Quadro 1).

Quadro 1 - Base curricular do Curso de Educação Profissional em Vi-
gilância Popular em Saúde e Manejo das Águas 

Eixos Componentes

I. Território, 
trabalho e
tecnologia

Águas do
meio ambiente

Análise multiescalar e multidimensional das águas
Espaço e tempo na construção do território: recons-
truindo histórias
Territorialização em saúde
Vigilância em saúde/vigilância popular em saúde
Tecnologias sociais
Trabalho e determinação social da saúde
Construção de mapas falados

4 Microbarragem ou barragem subterrânea: utilizada para armazenar água na terra, 
feita com lona preta, permite ao agricultor armazenar água para ser usada em período 
de estiagem, pois eleva o nível de água do lençol freático aumentando a umidade do 
solo por longos períodos.
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II. Saúde e
saneamento rural

Água domiciliar, 
comunitária e de 

emergência

Saneamento básico e ambiental
O caminho das águas no território
Fluxograma das águas domiciliares
Vigilância da água
Plano segurança da água
Aula prática – unidade móvel de controle de qualida-
de da água (UMCQA)
Fluxograma: caminho das águas e fatores de riscos
Doenças e sua relação com a água e ambiente

III. Agroecologia e
soberania alimentar

Água da produção
animal e vegetal

Agroecologia
Segurança e soberania alimentar
Agroecossistemas, agrobiodiversidade e sustentabi-
lidade
Águas de produção, tecnologias ou soluções 
sustentáveis
Vigilância na produção do alimento

IV. Vigilância
dos TSSS

Águas para vida

Construindo a vigilância popular de base territorial
Informação como instrumento de poder local
Comunicação social 
Agenda e estratégias para construção do plano de 
ação em vigilância popular
Formas de intervenção – plano de ações no território

Fonte: PSAT (2018).

Esses eixos são resultantes de diagnósticos e objetivos viven-
ciados e construídos pelos diferentes atores sociais e agentes pú-
blicos, a partir das realidades e prioridades locais e do desenvol-
vimento das políticas públicas. Nessas oportunidades de diálogo, 
foi também possível mais aproximação junto aos processos de 
educação contextualizada em curso, realizar troca de experiên-
cias e contribuir com o diálogo, articulando a temática de manejo 
das águas aos conceitos e princípios do saneamento, da promoção 
da saúde, da segurança alimentar, da vigilância e do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Para contribuir na estruturação do conteúdo 
programático do curso, professores da Fiocruz participaram de 
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dois cursos de formação realizados pelas entidades que consti-
tuem a ASA nos municípios de Picos e Ipiranga, ambos municí-
pios do estado do Piauí. 

A proposta de formação construída dialogou fundamental-
mente com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacio-
nal de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e 
das Águas (PNSIPCFA), parte do reconhecimento e respeito das 
especificidades locais, tomando-se o território em sua dimensão 
educativa, valorizando os saberes e práticas locais, possibilitando 
o aprimoramento de estratégias para ações territorializadas, so-
luções mais eficazes e a promoção da autonomia nos diferentes 
territórios.

O curso teve carga horária total de 124 horas/aula, sendo 64 
hora/aula em sala de aula e 60 em trabalho de campo. As aulas 
presenciais foram divididas em quatro módulos de 16 horas/aula 
cada, em dois dias consecutivos por mês, realizados no perío-
do de setembro a dezembro de 2018. Deve ser levada em conta a 
temporalidade do processo formativo comunitário, que tem uma 
medida demarcada pela capacidade de provocar ciclos de mate-
rialidades de aprendizado e uso destes. As estratégias pedagó-
gicas desse processo de formação abrangeram a territorialização 
em saúde ambiental e sua ênfase no “Caminho das Águas” como 
eixo orientador, com uso da cartografia social e da estratégia da 
pedagogia da alternância.

O referencial teórico e pedagógico em construção pela ASA 
foi incorporado no processo formativo, entre os quais se desta-
cam o acesso à água, associado a cinco linhas de abastecimento, e 
privilegia a diversidade de tecnologias sociais na captação, esto-
cagem e manejo das águas, incorporando a perspectiva do saber 
popular e da mobilização social, fundamentais para a consolida-
ção da convivência com o semiárido.

Segundo Gnadlinger et al. (2016, p. 4), as Cinco Águas envol-
vem: água da comunidade, água para produção de alimentos e 
dessedentação animal, água de emergência e água para o meio 
ambiente (Quadro 2).
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Quadro 2 - As Cinco Águas com base na Articulação do Semiárido

Tipos Utilidade Descrição

1. Águas para a fa-
mília ou domiciliar Envolve águas para 

consumo humano.

Inclui cisterna de placas de 
água de chuva domiciliares, 
acompanhadas de dispositivos de 
separação das primeiras águas de 
chuva filtros cerâmicos de vela. 
A água potável no domicílio 
deve atender em qualidade e 
quantidade suficiente à família.

2. Água da 
 comunidade

Envolve águas 
para demais usos 

familiares.

Em geral, são reservatórios 
naturais ou artificiais de uso 
coletivo de água, tais como 
açudes, cisternas coletivas, 
barragens de redes e envolve 
a mobilização da comunidade 
na construção e gestão dessa 
tecnologia.

3. Água para produ-
ção de alimentos e 

dessedentação 
animal

Envolve estratégias 
de conservação, como 
o manejo sustentável 

da irrigação e 
microirrigação, 

visando diminuir 
o desperdício e 
a preservação 

qualiquantitativa.

Incorpora as tecnologias das 
cisternas de calçadão, barragem 

subterrânea, barreiro. Inclui 
estratégias de plantação nas 

margens dos açudes e próximos 
as fontes de água, sem utilização 

de agrotóxicos e fertilizantes 
sintéticos.

4. Água de 
emergência Estão associados a 

ações preventivas e a 
planos de segurança 

da água.

Envolve o uso de mananciais 
alternativos e de sistemas de 
fornecimento de águas em 
decorrência de situação de 
desastre associado à extrema 
severidade de estresse hídrico 
que comprometa as condições 
de subsistência das populações 
do semiárido e seus limites de 
resiliência, gerando impacto à 
saúde.
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5. Água para o meio 
ambiente Envolve a 

conservação e manejo 
integrado da terra

e da água.

Abrange a água necessária para 
conservação e recuperação dos 
ecossistemas, incluindo a con-
cepção da biodiversidade nos 
territórios e as funções ecológi-
cas que permita a preservação 
do ciclo hidrológico, a proteção 
e recarga das águas superficiais e 
subterrâneos. Abrange estratégias 
de reuso, tratamento e recicla-
gem. Traz a perspectiva de uma 
visão integrada do manejo de 
água da chuva.

Fonte: Gnadlinger et al. (2016).

Na perspectiva dos fluxos, caminhos e inter-relação do con-
junto dessas águas, amplia-se a concepção de saneamento abor-
dando o conceito de saneamento ambiental.

Envolve o conjunto de ações técnicas, socioeconômicasfunda-
mentalmente como de saúde pública, tendo como objetivo al-
cançar níveis crescentes de salubridade ambiental (ou saúde 
ambiental) compreendendo o abastecimento de água em quan-
tidade e dentro dos padrões de potabilidade vigentes, o mane-
jo do esgoto sanitário, de águas pluviais, de resíduos sólidos e 
emissões atmosféricas, o controle ambiental de vetores e reser-
vatórios e doenças, a promoção sanitária e o controle ambiental 
do uso e ocupação do solo, e prevenção do controle do excesso de 
ruídos, tendo como finalidade promover e melhorar as condições 
de vida urbana e rural (BRASIL 2005, p. 17). 

O adjetivo ambiental aqui não se limita a uma ampliação do 
escopo das ações de saneamento básico, mas sim uma ressigni-
ficação teórica-conceitual implicada fundamentalmente com a 
democratização dos processos tecnológicos, de conhecimento, de 
gestão e de poder nos territórios (DIAS, 2017).

Articula-se ainda à dimensão do conjunto dessas águas, às 
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águas residuais e de esgotamento sanitário aos níveis de gestão-
cuidado (indivíduos-família, comunitária- comunidade, família-
comunidade-território-governo) além de incorporar a perspectiva 
dos fl uxos, caminhos e inter-relação dessas águas (DIAS, 2017).

Os mapas falados17, representadosa seguir, indicam os ca-
minhos das águas dos domicílios, considerando suas entradas 
(abastecimento) e saídas (descarte, fossas e formas de reaprovei-
tamento). Cada mapa representa o caminho das águas intrado-
miciliar e peridomiciliar.

Figura 1 - Mapa falado 1: caminho das águas na unidade familiar

Fonte: Os autores.

O reuso das águas, especialmente no que diz respeito às águas 
para fi ns agrícolas, articulado ao debate mais amplo da Agroecologia 
e sustentabilidade, tem se constituído em um importante instrumento 
de gestão racional dos recursos hídricos no semiárido (BARROS et 
al., 2015). Agroecologia compreendida como um estudo holístico dos 
agroecossistemas, envolvendo elementos ambientais e humanos nas 
suas inter-relações quanto à forma, funções e dinâmicas.   
5 O mapa falado teve o objetivo de representar um espaço ou território através de dese-
nho, construído com base nas percepções e diálogo entre os sujeitos envolvidos sobre 
diferentes aspectos da realidade do objeto de estudo. Veja mais informações em Faria 
e Ferreira Neto (2006).
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Figura 2 - Mapa falado 2: caminho das águas na comunidade até o domicílio

Fonte: Os autores.

Figura 3 - Mapa falado 3: caminho das águas intradomiciliar 

Fonte: Os autores.

Figura 4 - Mapa falado 4: caminho das águas intra e peridomiciliar

Fonte: Os autores.
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As tecnologias presentes no território tornaram-se visíveis, 
como o reaproveitamento de resíduos sólidos, compostagem, cria-
ção de banco de sementes, produção de viveiros e implantação de 
hortas com microirrigação e outros que podem ser implementa-
dos nos territórios, como o sistema bioágua e o filtro artesanal 
no reuso das águas cinzas, o canteiro econômico na produção de 
alimentos com reduzida quantidade de água.

3. A territorialização e a segurança hídrica como articuladoras 
de saberes

O território caracteriza-se como o espaço dos processos de re-
produção social, “compreende um conjunto indissociável, solidá-
rio e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 
ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único 
na qual a história se dá” (SANTOS, 2006, p. 39). O território é um 
espaço construído socialmente, onde a vida acontece. Estamos fa-
lando de um espaço de poder, apropriado por um grupo social, o 
qual lhe confere um ordenamento característico, uma identidade, 
determinada por suas diferentes dimensões materiais, afetivas, 
simbólicas, religiosas e culturais (HAESBAERT, 1993).

A territorialização em saúde é simultaneamente um método 
pedagógico, de pesquisa e de trabalho da vigilância em saúde, en-
volvendo as etapas de diagnóstico e mapeamento da história de 
apropriação e uso do espaço, reconhecendo e registrando os terri-
tórios produtivos, das condições de vida e situação de saúde, bem 
como um prognóstico, por elaborar um plano de ação. A técnica 
se associa e potencializa a construção de Plano de Segurança da 
Água (PSA), instrumentos referenciados pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS, 2004), que objetivam garantir a segurança da 
água para consumo humano, identificando e priorizando perigos 
e os riscos em sistemas e soluções alternativas coletivas de abaste-
cimento de água, desde o manancial até o consumidor.

O roteiro do PSA, registrando os fatores de risco e os pontos 
críticos do caminho das águas, construído pelas comunidades, 
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possibilitou associar a realidade do percurso da água, das fontes 
de abastecimento, dos reservatórios públicos, da rede de distri-
buição, do armazenamento peridomiciliar pelas cisternas e intra-
domiciliar pelos residentes, dos filtros domiciliares cerâmicos de 
água e de desinfecção, definindo as competências e responsabili-
dades na construção das barreiras sanitárias múltiplas. 

Ao dialogar sobre as fontes, surgiu a discussão sobre as di-
ferentes práticas agrícolas, algumas como potenciais produtores 
de água e outras como destruidoras das nascentes e das águas do 
ambiente. Desse diálogo, resultou uma discussão sobre o agroe-
cossistema Caatinga e a relação histórica do homem com esse am-
biente. A discussão sobre as práticas agrícolas nos territórios foi 
associada fortemente à intervenção do homem na derrubada das 
vegetações nativas, das veredas, para introdução de monocultu-
ras, e a percepção de que, ao longo do tempo, a escassez da água 
se acentuou.

No processo de territorialização, as populações e suas orga-
nizações se estruturaram no espaço e ao mesmo tempo estrutu-
ram o espaço, criaram vínculos e identidades com o lugar, que 
se apresentou como um produto da sua própria história e reflexo 
da vida coletiva ou dos indivíduos que a compõem (REGO, 2019). 
Assim, o reconhecimento do território e suas dinâmicas socioam-
bientais, o que inclui as práticas sociais, as condições de vidas das 
populações que o habitam, sua história e os fatores ambientais 
que limitam e definem seu cotidiano, são de fundamental impor-
tância para a estruturação de práticas de vigilância em saúde.

Os mapas falados a seguir refletem a percepção dos sujeitos 
sobre seus territórios e como a água está na centralidade de toda 
a representação do território.

A concepção de vigilância popular em saúde a partir do 
diagnóstico feito pelas comunidades e o debate sobre as ações de 
monitoramento e melhoria das etapas do manejo das águas têm 
sido importantes para pensar e agir por meio de ações territo-
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rializadas de vigilância da qualidade da água que contribuam 
para o desenvolvimento sustentável. Tem emergido também na 
academia (ARJONA, 2017; SEVALHO, 2016; VALLA, 2000), em 
processos dialógicos territoriais e em experiências relacionadas 
a movimentos sociais, a retomada do debate sobre a vigilância 
popular em saúde com o objetivo de fortalecer os direitos e a au-
tonomia dos sujeitos, especialmente em territórios vulnerabiliza-
dos. Contudo, para que se articulem tais perspectivas, exige-se 
diálogos horizontais entre saberes técnico-científi cos e populares 
locais, em torno da apropriação e construção de instrumentais de 
vigilância popular em saúde de base territorial, na perspectiva 
de promover a autonomia dos sujeitos e fomentar a coletividade. 

Figura 5 - Mapas falados da comunidade Brejo das Fortaleza em Ipiranga do 
Piauí-PI (desconsiderando as diferentes escalas utilizadas)

Fonte: PSAT – Fiocruz (2018).
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Figura 6 - Mapa falado da comunidade de Fornos, em Picos-PI (desconside-
rando as diferentes escalas utilizadas)

Fonte: PSAT – Fiocruz (2018).

Isso possibilitará uma reflexão crítica e contextualizada em 
torno da determinação social da saúde em determinado território.

E, por fim, deve-se recorrer à transdisciplinaridade18 como 
condição do saber (MORIN, 1998) num esforço de articulação
6 Transdisciplinaridade: compreende uma abordagem pluralista do conhecimento, 
procura estimular uma nova compreensão da realidade, articulando elementos que 
passam entre, além e através das disciplinas. Busca a compreensão da complexidade e 
alcançar a unificação do saber.
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intersetorial e de interação de perspectivas e visões de mundo en-
tre diferentes sujeitos e coletividades, seja da academia, seja dos 
diferentes setores de governo, seja da diversidade de povos e co-
munidades do semiárido expressas em diferentes territorialidades.

4. Considerações finais

O contexto do semiárido brasileiro requer um esforço de des-
naturalização das inequidades estruturais e históricas e, conse-
quentemente, da crítica da imposição de uma racionalidade única 
para se pensar e agir sobre a região. 

O “Caminho das Águas”, por ser uma abordagem em escala 
comunitária, induz um processo de territorialização a partir dos 
problemas e soluções compartilhadas, provocado por uma valori-
zação da produção e do uso da informação no local. Assim, produz 
e desvela um deslocamento natural para a horizontalidade entre 
as dimensões espaciais: o lugar passa a ser uma centralidade, des-
de a comunidade até a região, sendo esta inserida em um contex-
to nacional e global. Esse processo torna o manejo das águas um 
processo de territorialização vital, unindo processos de produção 
e reprodução social ao direito à vida, a ser vivida com dignidade, 
fazendo emergir o significado da água como direito universal.

Os conhecimentos agroecológicos se desvelaram fortemen-
te no Tempo da Comunidade, entrelaçando se com a discussão 
da saúde e saneamento, que ocorreram na troca de saberes entre 
os grupos ao serem desafiados a dialogar sobre tecnologias e 
práticas de manejo da água de consumo e residuais, dos resí-
duos orgânicos e dos resíduos secos (vidros, latas, sacos e garra-
fas PET) pelos grupos.

 Nas comunidades, foram identificados e socializados diver-
sos saberes e práticas tradicionais na produção de alimentos; no 
manejo de animais; na organização do processo de trabalho na 
unidade familiar, ao considerar as competências e a disponibili-
dade da força de trabalho de cada membro da família, a disponi-
bilidade espacial da produção e a energia necessária a ser dispen-
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dida pela família para a realização das atividades produtivas; na 
prática de serem guardiões das sementes crioulas. 

Outro elemento relevante foi o reconhecimento da importân-
cia da escola de Brejo da Fortaleza ter adotado a educação contex-
tualizada para a construção do conhecimento agroecológico junto 
às famílias dos alunos, pois através desta se ampliou a discussão 
sobre a água segura para consumo; o uso das plantas (moringa e 
mandacaru) em sistemas de filtragem e de purificação da água; e 
as práticas agrícolas que favorecem a proteção dos mananciais, 
das nascentese dos rios, como o reflorestamento, o enriquecimen-
to das matas nativas, a eliminação das queimadas, o uso do plan-
tio em curva de nível como uma técnica de conservação do solo e 
água, o plantio em consórcio e o cercamento das nascentes.

A vida saudável é uma expressão da capacidade de interação 
social com os meios produtivos, afetivos e naturais. É nesse senti-
do que a junção entre saneamento, saúde e agroecologia se inse-
rem nos territórios. Exige-se, assim, a abertura de diálogos hori-
zontais em contextos de lutas sociais invisibilizadas, permitindo 
a emergência de saberes e práticas emancipatórias que apontem 
para outras sociabilidades, outras economias, outras formas de 
saber, sentir, trabalhar e produzir no semiárido, reafirmando 
uma nova epistemologia ligada ao paradigma da convivência 
com o semiárido.

As experiências pedagógicas identificaram a viabilidade da 
implantação de PSA em comunidades agrícolas que possuem com-
ponentes de abastecimento de água simplificados. Estes podem 
ter melhores condições de operação, manutenção e conservação, 
devido à organização comunitária fomentando as recomendações 
da portaria de potabilidade de água, reduzindo os custos, riscos e 
vulnerabilidades nas comunidades, incluindo o estresse hídrico. 

A vigilância em saúde popular do caminho das águas tem se 
mostrado uma ferramenta potente como método político-pedagó-
gico, ao proporcionar diálogo de saberes e estruturação de formas 
de fazer com a práxis da interação entre a saúde e o trabalho, 
mediado pela agroecologia, saneamento e vigilância em saúde. 
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Proporciona também o fortalecimento da organização e das lutas 
nos territórios, a emancipação de sujeitos e a construção de terri-
tórios saudáveis e sustentáveis.

Apresenta-se como desafio a continuidade desses proces-
sos educativos e o fortalecimento ou fomento a outros espaços 
de construção de conhecimento já constituído nas comunidades, 
como a Casa de Sementes, o Programa Cisternas, a igreja, a esco-
la, o sindicato, como ferramentas de estímulo à participação, ao 
cuidado com a comunidade e ao acesso a políticas públicas. 
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CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA PARA 
BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA: A EXPERIÊNCIA DO 

PRONERA ALAGOAS1

José Ubiratan Rezende Santana2; Ana Maria Dubeux Gervais3 
Oscar Emerson Zúñiga Mosquera4; Jorge Luiz Schirmer de Mattos5

Resumo: O Pronera tem sido um instrumento de grande valia para o proces-
so de reforma agrária no Brasil. Dezenas de cursos, do nível médio à gradua-
ção, têm sido ofertados graças às parcerias com organizações e instituições 
de ensino. A pedagogia da alternância tem sido uma marca dos projetos po-
líticos pedagógicos dos cursos, que expressam de forma crítica seu compro-
misso com o desenvolvimento dos assentamentos e dos territórios. Com base 
na literatura e entrevistas fazemos referência a concepção teórica e prática da 
experiência do curso de Bacharelado em Agroecologia que está em andamen-
to no estado de Alagoas.

Palavras – chave: Educação em Agroecologia; pedagogia da alternância; as-
sentamentos rurais.

Resumen: Pronera ha sido una herramienta valiosa para el proceso de re-
forma agraria en Brasil. Se han ofrecido docenas de cursos, desde la escuela 
secundaria hasta el nivel de grado, gracias a las asociaciones con organizacio-
nes e instituciones educativas. La pedagogía de la alternancia ha sido un sello
distintivo de los proyectos políticos pedagógicos de los cursos, que expresan 
críticamente su compromiso con el desarrollo de asentamientos y territorios.

1 Versão revisada e ampliada do artigo de mesmo título publicado na obra intitulada 
“Pronera: gestão participativa e diversidade de sujeitos da Educação do Campo” dedi-
cada a alusão comemorativa aos mais de 20 anos do Pronera.
2 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Doutorando em Agroecologia e De-
senvolvimento Territorial. UFRPE. Email: birafloresta@yahoo.com.br.
3 Doutora em Sociologia. Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. UFRPE. Email: anadubeux66@gmail.com.
4 Doutor em Educação. Professor Convidado do Programa de Pós-Graduação em Agroe-
cologia e Desenvolvimento Territorial. UFRPE. Email: oscar.emersonzuniga@ufpe.br.
5 Doutor em Zootecnia. Orientador. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. UFRPE. Email: jorge.mattos@ufrpe.br.
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Con base en la literatura y las entrevistas, nos referimos a la concepción teóri-
ca y práctica de la experiencia del curso de Licenciatura en Agroecología que 
está en curso en el estado de Alagoas.

Palabras clave: Educación en agroecologia; pedagogía de alternância; asentamien-
tos rurales.

1. Introdução

O cenário do meio rural alagoano, marcado historicamente 
pela produção canavieira na região de Mata Atlântica, tem sido 
modificado nas últimas décadas por meio do processo de criação 
de assentamentos da reforma agrária. No estado de Alagoas, do 
bioma Mata Atlântica ao bioma Caatinga, a reforma agrária é re-
presentada por 178 assentamentos rurais criados ou reconhecidos 
pelo Incra. Ocupam uma área de 113.730 hectares, que correspon-
de a 4,1% do território Alagoano, onde residem em torno de 13.000 
famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) (BRASIL, 2020).

 Os assentamentos da reforma agrária ampliaram a impor-
tância da agricultura familiar na região pois, sob a gestão dos 
assentados, os agroecossistemas antes simplificados pela cultu-
ra hegemônica da cana-de-açúcar agora são reconstruídos com 
possibilidade de resgatar a diversidade biológica, drasticamente 
reduzida em função dos sistemas de produção baseados na mo-
nocultura extensiva.  

Por um lado, o fim da produção canavieira nos territórios 
em que gerações foram criadas ao redor dessa atividade agríco-
la trouxe consigo, em um primeiro momento, o desemprego dos 
trabalhadores rurais e a ampliação da fragilidade econômica das 
populações do campo. Por outro lado, a falência das usinas cana-
vieiras abriu espaço para reconstrução dos territórios e incluiu os 
assentados como sujeitos do processo, em que novas estratégias 
de desenvolvimento local foram levadas a cabo. Essa reconstrução 
foi marcada por conflitos fundiários e por pressão dos trabalhado-
res pelo acesso à terra. Fato é que algumas usinas que passaram 
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pelo processo de falência tornaram-se assentamentos da reforma 
agrária, cuja transformação possibilitou uma nova dinâmica nos 
territórios por meio da (re)territorialização do campesinato. 

A destinação de terras aos agricultores sem-terra por meio 
da reforma agrária tem o potencial de proporcionar uma ocu-
pação equilibrada nos diferentes agroecossistemas, ademais da 
possibilidade de alterar práticas de uso do solo e dos recursos 
naturais locais com vistas a viabilizar o desenvolvimento de siste-
mas produtivos mais sustentáveis e, consequentemente, a produ-
ção de alimentos saudáveis. Isso porque essas práticas, testadas 
e validadas historicamente, passando de geração a geração, ge-
ralmente se aproximam do enfoque agroecológico que, além de 
favorecer a organização sócio-produtiva das famílias assentadas, 
também amplia o acesso e/ou cria novos mercados com conse-
quente geração de renda local. Não obstante, cabe antes de tudo, 
compreender como a construção do conhecimento agroecológico 
no contexto dos assentamentos da reforma agrária pode fomentar 
o uso conservacionista dos recursos naturais locais sem compro-
metê-los e assim contribuir para a permanência dos assentados 
em suas unidades de produção. 

Em termos agroecológicos isso implica, necessariamente, na 
diversificação da produção, seguindo uma lógica econômica e 
ecológica tradicionalmente constituída ao longo dos anos pelas 
comunidades tradicionais, pois, a diversidade produtiva, marca 
histórica do campesinato19, é também uma realidade quase que 
inerente ao desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrá-
ria, pois trata-se de situações tão diversas quanto diverso é o con-
junto de famílias envolvidas, em que cada uma com sua lógica 
produtiva própria, vai desenhando e redesenhando seus sistemas 
produtivos e conformando seus agroecossistemas biodiversos aos 
seus modos de produção, consumo e de vida.
6 O camponês pode ser entendido como o cultivador de pequenas extensões de terra, às quais 
estão sob domínio e controle da família. De acordo com seu trabalho e de sua família, se de-
dica a plantar e destinar os excedentes da sua produção aos que não trabalham a terra (SILVA; 
CURY, 2015, p. 31).
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 Contudo, diversificar a produção exige dos assentados co-
nhecimentos sobre os diferentes tipos de manejo, a organiza-
ção social para escoar a produção, a atualização sobre as novas 
culturas, o resgate das variedades locais adaptadas, o acesso a 
tecnologias sociais que otimizem o uso da mão de obra local e 
o desenvolvimento de sistemas produtivos que conservem os 
recursos naturais locais, potencializando as diversas funciona-
lidades ecossistêmicas. Tais aspectos engendram em si grande 
desafio que poderia ser minorado à medida que fossem criados 
espaços e momentos formais e não formais, com foco na troca de 
conhecimentos. Porém, a falta de acesso da população rural às 
tecnologias e a orientação técnica é regra, e não exceção. 

A isso está associado o fato de que a população do campo 
é detentora dos mais baixos índices de escolaridade do país. A 
região Nordeste, para se ter uma ideia, carregou no ano de 2018 
a difícil marca de ser a líder em analfabetismo no país, na qual a 
taxa de pessoas que não sabem ler nem escrever chega a 13,9%. 
Dentro da região nordeste, o estado de Alagoas lidera os mais 
altos índices de analfabetismo, que é também o maior do país, 
possuindo 17,1% de sua população com 15 anos de idade ou mais 
em situação de analfabetismo (BRASIL, 2018).

Como estratégia para superar essa marca histórica e garan-
tir o acesso da população do campo ao ensino formal, no ano 
de 2017 foi construída a proposta do curso de bacharelado em 
Agroecologia para beneficiários da reforma agrária do estado de 
Alagoas, com ensino adequado à realidade socioambiental dos 
camponeses e, ao mesmo tempo, com capacidade para viabilizar 
a diversificação dos agroecossistemas em que estão inseridos os 
assentamentos da reforma agrária. A proposta foi materializada 
numa cooperação institucional entre o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária – (INCRA) e a Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), apoiada pelas organizações dos agricultores, 
pela Rede Alagoana de Agroecologia e por demais atores locais 
simpatizantes da proposta.

Nesse sentido o presente texto está ancorado em uma revisão 
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de literatura, mas também traz consigo os passos e acontecimen-
tos que se materializaram na criação do Curso de Agroecologia 
do Pronera, com objetivo de colocar em evidência o processo que 
viabilizou a sua concretude no estado de Alagoas, além de seu 
potencial em termos de abrangência e distribuição dos educan-
dos nos territórios. 

2. Os assentamentos da reforma agrária e a (re)territorialização 
camponesa

Certamente, a maioria dos filhos dos camponeses, cujas proprie-
dades tenham superfície inferior a 10 hectares, jamais terão con-
dição de se tornar camponeses nas terras dos pais. A eles caberá 
apenas um caminho: a estrada. A estrada que os levará à cidade 
ou a estrada que os levará à luta pela reconquista da terra. (OLI-
VEIRA, 2001, p.188).

O problema da ausência de terra para os agricultores e para 
os trabalhadores rurais de baixa renda ronda a realidade do cam-
po brasileiro por décadas, notadamente como reflexo da lógica da 
estrutura fundiária do país, marcada pela concentração de terras 
desde a época das capitanias hereditárias. Contudo, depois de es-
tar fora da agenda das políticas públicas até os anos setenta do 
século passado, houve um processo de articulação social para a 
criação de assentamentos da reforma agrária, sobretudo a par-
tir dos anos oitenta. A criação de assentamentos, mesmo que de 
forma lenta e irregular, em diferentes proporções nos territórios, 
permaneceu até o ano de 2014 e foi praticamente paralisada a par-
tir de 2017 (BRASIL, 2020).  Isso decorre da estrutura fundiária 
brasileira e da inoperância das políticas públicas voltadas para 
o público da agricultura familiar que, como se sabe, podem ser 
apontadas como fatores que potencializaram a desigualdade so-
cial no campo e a formação de cinturões de miséria em médias 
e grandes cidades. Porém, a reforma agrária continua em pauta, 
mesmo com a queda na aquisição de terras por parte do Governo 
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Federal (BRASIL, 2020). Pois o acesso à terra pelos excluídos do 
campo é, sem dúvida, uma das estratégias mais eficientes para 
superação das desigualdades históricas que a estrutura fundiária 
do Brasil deixou como herança, principalmente para as popula-
ções dos territórios rurais. 

E cada território é construído socialmente através de diversas 
relações de poder, que subjaz a dominação político-econômica 
mais evidente, à apropriação mais subjetiva, cultural e simbóli-
ca. Contudo, a consciência socioespacial e de pertencimento de 
determinados grupos de agricultores abre caminho para vislum-
brar o novo, partindo do “quem nós somos” para o “quem nós 
podemos nos tornar” (CRUZ, 2006, p.70). 

E é nesse interim que surgem os assentamentos da reforma 
agrária, como um movimento sociocultural, que busca, dentre 
outras coisas, o acesso à terra para famílias em situação de vulne-
rabilidade social. As famílias hoje assentadas passaram por um 
processo de desterritorialização enquanto posseiros, meeiros, ar-
rendatários ou trabalhadores rurais. E trazem consigo a esperan-
ça de construir uma nova territorialidade a partir da organização 
do assentamento (SILVA; CURY, 2015).

Para Bergamasco (1997), os assentamentos são os lugares em 
que diversas transformações ocorrem e a materialidade do terri-
tório se desenvolve por meio também da junção e organização de 
projetos de vida dos assentados. Ao compreender os assentamen-
tos da reforma agrária como uma estratégia de (re)territorialização 
camponesa, dois elementos são fundamentais nessa nova confi-
guração: (1) O poder, que reconfigura o papel social das famílias, 
antes identificadas como uma população sobrante, excluída, e que 
agora possui a capacidade de se apropriar e se territorializar no es-
paço, sobretudo por meio do trabalho na terra e pela inserção em 
organizações comunitárias/sociais. (2) O espaço, que é a área onde 
essas famílias organizam suas transformações, agora de forma pe-
rene, pois os assentamentos trazem também a segurança jurídica 
da posse da terra para os camponeses (ALVES, 2019).

O fato é que a redefinição das relações sociais em torno da 
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posse da terra abre espaço para a construção de um conjunto de 
outras práticas sociais ligadas ao desenvolvimento rural. No caso 
dos assentamentos da reforma agrária, estes representam uma 
nova forma de produzir, em que o trabalho passa a ser coorde-
nado pela própria família, o que possibilita a realização de ativi-
dades não desenvolvidas anteriormente, haja vista que agora as 
famílias são as principais responsáveis pelo planejamento, orga-
nização e desenvolvimento dos trabalhos, não havendo a figura 
do patrão, por exemplo (BERGAMASCO, 1997). 

A reconstrução dos territórios camponeses possui estrei-
ta relação com as estratégias desenvolvidas para a formação de 
agroecossistemas mais sustentáveis. Um projeto de assentamen-
to, que visa superar as questões fundiárias e técnico-produtivas 
concentradoras, deve buscar ajustar a viabilidade econômica das 
famílias com o respeito aos limites e potencialidades dos ecossis-
temas locais, integrando a produtividade com o desenvolvimento 
territorial, de forma inclusiva, equilibrada com o meio ambiente 
e possibilitando que as comunidades rurais tenham desenvolvi-
mento sem ampliar as desigualdades sociais (AMOROZO, 2010).

2.1 Diálogo de saberes na busca da sustentabilidade dos 
agroecossistemas

A reconstrução dos territórios por meio da criação dos assen-
tamentos da reforma agrária, insere nos diferentes biomas uma 
maior quantidade de sujeitos que passam a manejar os recursos 
naturais locais para o sustento de suas famílias. Assim, em maior 
ou menor grau, transformam os ecossistemas para gerar benefí-
cios ao ser humano. 

Para o pensamento agroecológico uma ação transformadora 
envolve antes de tudo um planejamento territorial, que implica 
assimilar os saberes dos camponeses na formulação de estilos 
de desenvolvimento que sejam mais sustentáveis (BORSATTO; 
CARMO, 2012). Isso porque a Agroecologia lança mão do co-
nhecimento histórico de determinados arranjos ou sistemas de 
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produção para compreender as estratégias de sustentabilidade 
de diferentes povos e civilizações (CAPORAL; COSTABEBER; 
PAULUS, 2006, p.16). Essa compreensão parte do entendimento 
de que a agricultura, antes de ser uma atividade essencialmente 
econômica, é uma atividade também cultural, ou seja, mais do 
que tratar de processos naturais, trata de processos socioculturais 
de uma construção humana. 

Sob essa ótica, desmistifica-se o monopólio da ciência sobre o 
conhecimento, mostrando-se que existem outros saberes válidos. 
Ao mesmo tempo, ao entender a Agroecologia como um ramo da 
ciência, evidencia-se que as ciências podem construir conhecimen-
to descentralizado e, juntamente com os agricultores locais, buscar 
estratégias para consolidar experiências de desenvolvimento rural 
socialmente inclusivas e ecologicamente mais sustentáveis.

(...) a prática cotidiana tem permitido aos agricultores, como grupo 
social, sobreviver através do tempo. Portanto, a epistemologia na-
tural é constituída de corpus e de práxis (da sabedoria dos agricul-
tores) que se expressam também no conceito de coevolução, que 
indica que os sistemas naturais evoluem em resposta às pressões 
culturais e tendendo a refletir valores, visão de mundo e organi-
zação social das populações de um determinado local. Por outro 
lado, o sistema social evolui na seleção de possibilidades respei-
tando o ecossistema e refletindo estabilidade no manejo de opções 
oferecidas pelo sistema natural (GOMES; GUASP, 2001, p.9). 

Caporal, Costabeber e Paulus (2006) afirmaram que, se pen-
sarmos apenas nas lavouras extensivas, como as monoculturas 
de cana-de-açúcar, algodão, soja, milho somos condicionados a 
acreditar que a agricultura significa o empobrecimento do meio 
ambiente e a simplificação dos ecossistemas, com a redução da 
biodiversidade. Mas, ao contrário disso, podemos acreditar que é 
possível a coexistência humana com formas de agricultura que, 
em vez de esgotar os recursos naturais locais, conduzem os agroe-
cossistemas ao nível de complexidade dos ecossistemas naturais.

De acordo com Francis (1986, apud ALTIERI, 2012) nos sis-
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temas de agricultura tradicional desenvolvido por camponeses, 
prevalece níveis de biodiversidade superiores a outras categorias 
de agricultores. Para a autora, na América Latina, estima-se que 
40% da mandioca, 60% do milho e 80% do feijão sejam cultiva-
dos em consórcio com outras culturas, resultado do acúmulo his-
tórico de experiências de camponeses, num processo de intera-
ção com os ecossistemas locais, ao longo de séculos de evolução 
cultural e biológica. É a partir do conhecimento experimental e 
empírico que os camponeses desenvolvem sistemas de produção 
adaptados aos recursos naturais locais, permitindo obter níveis 
de produtividade para satisfazer suas necessidades, mesmo com 
o precário acesso a terras de qualidade e o baixo uso de insumos 
externos (ALTIERI, 2012).

Compreender que o conhecimento camponês tem relevância 
para a sustentabilidade dos agroecossisemas significa também acei-
tar que saberes considerados como válidos e verdadeiros não estão 
somente limitados ao campo científico, ou seja, a superação da insus-
tentabilidade e da perda da biodiversidade está sendo realizada tam-
bém por outros agentes sociais. Nessa perspectiva, o saber oriundo 
da experiência prática dos agricultores possui a mesma relevância do 
saber científico (BORSATTO; CARMO, 2012). 

A articulação entre conhecimento científico e saberes populares, 
historicamente cindidos e as vezes antagônicos, implica enfren-
tar a alienação que se aloja na cultura popular e as distorções e 
reducionismo do conhecimento científico. Não se pode admitir 
nem o conhecimento científico como instrumento de dominação 
nem a valorização condescendente e paternalista do saber popu-
lar. A articulação crítica entre teoria e prática deve ocorrer sem 
que a primeira conduza retilínea e mecanicamente à segunda 
nem que a segunda represente um critério mecanicista de verda-
de (GOMES; GUASP, 2001, p. 10).

A Agroecologia adota como orientação enfoques pedagógi-
cos construtivistas e de comunicação horizontal, considerando 
que a superação da insustentabilidade dos agroecossistemas deve 
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partir de uma problematização sobre o real, inserindo os atores 
locais em condições de igualdade para o diálogo (CAPORAL; 
COSTABEBER; PAULUS, 2006, p.15). Dessa forma, é estabelecido 
um processo de comunicação diferenciado, no qual sujeitos com 
distintos conhecimentos se comunicam na busca de estratégias 
para superar os problemas sociais e realizar a troca de saberes e 
experiências. 

No contexto dos assentamentos da reforma agrária, após a 
conquista da terra, surgem os primeiros problemas para viabili-
zar a permanência dos agricultores no campo: a utilização agríco-
la de terras pouco férteis, muitas vezes acidentadas e, na grande 
maioria das vezes, sem assessoria técnica (TSUKAMOTO; ASARI, 
2003). Dessa situação decorrem novos desafios, agora alusivos à 
necessidade de reorientar os sistemas produtivos e as tecnologias 
empregadas na direção de um reforço na capacidade econômica 
das famílias e na autonomia dos camponeses (ALMEIDA, 1998). 

As organizações sociais ligadas ao contexto da reforma agrá-
ria por mais de 20 anos têm se beneficiado do Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Esse Programa, 
referendado no âmbito da política de educação do campo, tem 
viabilizado a permanência das famílias no campo, conectando 
os conhecimentos dos agricultores ao conhecimento científico e 
provendo o (re)desenho dos agroecossistemas por meio de téc-
nicas mais sustentáveis de produção, baseadas nos princípios 
da Agroecologia. Centenas de educandos oriundos dos assenta-
mentos da reforma agrária passaram e continuam passando por 
processos de formação profissional formal, voltados à busca de 
conhecimentos, experiências, soluções técnicas, políticas e orga-
nizativas. Diversas áreas do conhecimento tem sido objeto de es-
tudo dos assentados, inclusive com cursos de nível médio/tecno-
lógico e superior específicos na área de Agroecologia.  

 O Pronera não só conecta os diferentes saberes, mas tam-
bém contribui para o acesso dos agricultores ao ensino formal, 
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fato que historicamente foi inviabilizado às populações do cam-
po, bem como insere os camponeses como agentes formadores do 
seu próprio desenvolvimento. É o camponês, agora inserido em 
instituições de referência de ensino, juntamente com os educado-
res, que estuda, pesquisa e propõe soluções para sua realidade e 
dos seus pares. 

3. Metodologia

No presente estudo adotou-se o método exploratório (MAR-
CONI; LAKATOS, 1999), em que, a partir de uma hipótese, foram 
realizadas visitas em campo para aprofundar o conhecimento so-
bre a realidade do curso de Bacharelado em Agroecologia (parce-
ria INCRA – UFAL) e elaborar instrumentos de coleta de dados. 

A coleta de dados secundários foi realizada por meio de con-
sultas a documentos do curso, arquivos disponibilizados pela 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e documentos públicos 
segundo metodologia preconizada por Marconi e Lakatos (2010), 
constando de informações sobre o processo de criação do Bacha-
relado em Agroecologia e características do público beneficiário 
do Pronera. Para a coleta de dados primários foi aplicado um 
questionário semiestruturado com 10 educandos do curso Bacha-
relado em Agroecologia, constando de questões qualitativas rela-
cionadas ao Tempo escola, a valorização do conhecimento prévio 
dos educandos e à avaliação dos educandos sobre a relação esta-
belecida entre os conteúdos abordados nas disciplinas e a realida-
de local dos assentamentos.

 Os dados recolhidos durante o estudo foram organizados e 
tabulados através da técnica de análise de conteúdo. O uso dessa 
técnica passou por duas etapas básicas: 1) Pré-análise: responsá-
vel pela organização do material; 2) Descrição analítica: o material 
da pesquisa, tanto secundário quanto primário foram submeti-
dos ao estudo, orientados, em princípio, pelos referenciais teóri-
cos (MARCONI; LAKATOS, 2010). As respostas dos educandos 
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utilizadas enquanto citação direta no corpo do texto foram iden-
tificadas pelo número do questionário (ex: educando entrevistado 
nº 1), a fim de preservar a identidade do entrevistado. 

4. Do campo para a universidade, da universidade para o 
campo: a experiência do Pronera em Agroecologia no Estado 
de Alagoas

Em Alagoas, a agricultura familiar é representada por apro-
ximadamente 115 mil estabelecimentos familiares, que ocupam 
72% da mão de obra no meio rural (SEPLAG, 2016). Além desses 
estabelecimentos, o Estado possui comunidades remanescentes 
de quilombos, indígenas, pescadores artesanais, extrativistas e ci-
ganos, que compõem a diversidade sociocultural local e público 
prioritário das políticas de educação do campo. 

Em diagnóstico realizado pela Secretaria do Planejamen-
to, Gestão e Patrimônio  (SEPLAG, 2016), foi evidenciado que 
os níveis de escolaridade do público da agricultura familiar no 
Estado de Alagoas são extremamente baixos. Alagoas possui 
também a menor adesão ao Pronera de toda a região Nordeste 
(BRASIL, 2015).

O Pronera em Alagoas atendeu, entre os anos 2003 e 2007, 
2.440 educandos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, entre 
2007 e 2010, 175 educandos de ensino médio. Esses dados se so-
mam aos revelados pela II Pesquisa Nacional sobre Educação na 
Reforma Agrária (PNERA) e, ambos reforçam a informação da 
baixa realização de ações de educação do campo no Estado, não 
havendo inclusive nenhum curso de nível superior para o público 
da reforma agrária (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Dados dos cursos do Pronera na região Nordeste de 1998  2011

Estado EJA Funda-
mental

Ensino 
Médio

Ensino 
Superior Total Percentual

(%)

Bahia 13 8 2 23 20,4
Sergipe 1 1 2 4 3,5
Alagoas 2 2 0 4 3,5
Pernambuco 5 5 3 13 11,5
Paraíba 5 11 5 21 18,6
Rio Grande do Norte 1 5 3 9 8
Ceará 8 2 2 12 10,6
Piauí 5 2 0 7 6,2
Maranhão 14 6 0 20 17,7
Total 54 42 17 113 100

Fonte: Brasil (2015). 

O estado de Alagoas tem sido pouco contemplado pelos 
cursos do Pronera, haja vista a baixa quantidade de oferta de 
cursos nos níveis fundamental e médio e nenhum no nível 
superior. Fato é que Alagoas juntamente com Sergipe, foram 
os estados com a menor oferta de cursos do Pronera na região 
Nordeste. (BRASIL, 2015).

Nesse sentido, a proposta construída junto ao Pronera deveria 
preencher essa lacuna existente em todo o território alagoano, no 
âmbito da reforma agrária, no que concerne ao acesso à educação 
superior por parte dos assentados. Assim, a oferta do curso teve 
como objetivo não apenas suprir a necessidade quanto à formação 
social, produtiva e ecológica desses sujeitos, mas também propor-
cionar acesso dos camponeses a conhecimentos teórico-científicos, 
possibilitando-os refletir e se posicionar frente à complexidade ine-
rente ao meio rural do estado de Alagoas e do território brasileiro.  

Os assentados da reforma agrária, mesmo sendo um público 
específico, com particularidades socioeconômicas que precisam 
ser trabalhadas com olhares particulares, fazem parte de um con-
junto maior de camponeses, que possuem lógicas próprias de uso 
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e ocupação dos agroecossistemas, mas tendo a produção de ali-
mentos como uma das grandes características comuns. 

A proposta de curso apresentada ao Pronera Alagoas deve-
ria, então, estar imersa nessa realidade, ou seja, como parte desses 
territórios camponeses, com o objetivo de fortalecer os assenta-
mentos da reforma agrária enquanto espaços capazes de cons-
truir novas lógicas para o desenvolvimento local, posto que já 
existe uma estreita relação entre assentamentos e a produção de 
base agroecológica. 

Os passos iniciais da construção da proposta constaram da 
divulgação do Pronera, enquanto política pública, em diversos es-
paçostais como: reuniões da Rede Alagoana de Agroecologia;  1o 
Encontro de Iniciativas de Ensino em Agroecologia do Nordeste, 
realizado na cidade de Juazeiro – BA; reuniões no Instituto Fede-
ral de Alagoas de Santana do Ipanema, de Murici e de Maragogi; 
reuniões com professores da UFAL Maceió, do Centro de Ciên-
cias Agrárias (CECA), dos campus de  Arapiraca e de Delmiro 
Gouveia; contatos com professores da Universidade Estadual de 
Alagoas (UNEAL), assim como divulgação dessa política pública 
em meio digital para diferentes parceiros.

Como resultado do referido trabalho de divulgação e 
mobilização dos parceiros para formação de nova turma 
pelo Pronera, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por 
intermédio do Centro de Ciências Agrárias (CECA), motivada a 
contribuir com a elevação da escolaridade nos assentamentos do 
estado de Alagoas, apresentou à Superintendência Regional do 
Incra (SR 22), o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Agroecologia para beneficiários da reforma agrária.

Essa proposta foi também apresentada para entidades 
organizativas dos assentados da reforma agrária, com a 
finalidade de discutir a sua relevância e a demanda e interesse dos 
assentados em cursar o ensino superior na área de Agroecologia. 
Após o aceite de todos os parceiros envolvidos e com a aprovação 
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dos técnicos asseguradores do Pronera em Alagoas, a proposta 
foi definitivamente encaminhada ao Incra Sede para ser avaliada 
pela Comissão Pedagógica Nacional do Pronera (CPN), conforme 
Decreto nº 7.352/2010. 

No dia 30/11/2017, foi divulgado o parecer da CPN sobre o 
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Agroecologia, 
que, dentre outras análises, apontou as seguintes referências:

(...)Diante das explicações fornecidas pelo projeto, da consisten-
te argumentação teórica que arquiteta o curso, do diversificado 
plantel de disciplinas que compõem o currículo do curso e da 
adequação do projeto às normas do Manual do Pronera o parecer 
do relator é favorável à aprovação da proposta (CPN, 2017, p. 1)

No entanto, a única ressalva feita ao projeto diz respeito ao 
número de vagas proposto para composição da turma. Pois, dian-
te da demanda explicitada, pelo fato desse ser o primeiro curso 
de nível superior financiado pelo Pronera em Alagoas, foi reco-
mendado que o número de vagas discentes fosse ampliado, pas-
sando de 25 para 50 educandos. 

O processo seletivo contou com a participação de 177 pes-
soas, sendo aprovados 50 beneficiários no certame, constando de 
26 mulheres e 24 homens matriculados, ou seja, com equidade de 
gênero na distribuição das vagas. A faixa etária dos educandos 
variou de 17 a 62 anos de idade, fato que evidencia que o desejo 
de adentrar ao ensino superior contextualizado não está presente 
apenas entre os mais jovens dos assentamentos. 

Outro dado que chama a atenção é a pequena quantidade 
de responsáveis legais pelo lote aprovados e matriculados, ou 
seja, sete beneficiários ao todo. Isso porque estes beneficiários 
possuem mais dificuldades para acompanhar o curso, visto que 
o trabalho na parcela depende principalmente de sua força de 
trabalho. Fato que se explica mesmo com a adoção de uma pe-
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dagogia adaptada a realidade dos assentados, no caso, a pedago-
gia da alternância (SOUZA, 2020), em que o período referente às 
disciplinas, denominado de Tempo Escola, exige que o assentado 
passe no mínimo um mês por semestre fora do assentamento. 
Contudo, apenas um educando respondeu que a quantidade de 
dias do Tempo Escola não é adequada à realidade do curso. Este 
é justamente um dos sete beneficiários do Pronera que é também 
responsável legal pelo lote. A sua avaliação negativa nesse caso, 
se deve a “ausência das atividades produtivas no lote durante os 
dias de Tempo Escola” (Educando entrevistado nº 3).

Não obstante, o fato do estado de Alagoas ser o segun-
do menor em extensão da federação, soma positivamente pois 
trata-se de uma característica que encurta a distância dos as-
sentamentos aos locais das aulas, sobretudo para os quarenta 
educandos do Estado, mas que pouco facilita para os dez edu-
candos dos outros Estados, pois dois são oriundos de Pernam-
buco, dois da Paraíba, quatro do Rio Grande do Norte e dois 
do Ceará, ainda que todos sejam da região Nordeste (Figura 
1). Destes, quarenta e cinco residem em assentamentos, cuja 
posse resultou de processos de ocupações de terra, com exce-
ção de quatro áreas que foram obtidas via crédito fundiário e 
cinco em comunidades quilombolas. 

A ampla participação dos beneficiários da reforma agrária 
do estado de Alagoas no curso de Bacharelado em Agroecologia 
demonstra que quando a oferta de vagas é viabilizada no mes-
mo estado onde moram os assentados, o engajamento é mais 
efetivo. Tal fato parece de pouca importância, mas é de grande 
relevância para o estado de Alagoas, não só por expressar uma 
demanda reprimida significativa, mas pelo valor simbólico de 
ter conquistado o primeiro curo de nível superior para as fa-
mílias beneficiárias da reforma agrária, quase 20 anos após a 
criação do Pronera. 
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Figura 1-  Quantidade de educandos, por unidade da federação de origem, do 
curso Bacharelado em Agroecologia ofertado no estado de Alagoas pelo Pronera

Fonte: Ufal (2018).

A distribuição dos educandos segundo os biomas de Alagoas 
aponta que 22 vivem em municípios localizados principalmente 
na Mata Atlântica, oito no semiárido e oito na região de transição, 
denominada agreste (Figura 2). A área dos assentamentos em que 
residem os educandos de Alagoas equivale ao total de 18.497,92 
hectares de terra. Nesses assentamentos residem em torno de 
2.119 famílias, que poderão ser assessoradas futuramente pelos 
educandos nos mais diversos aspectos da produção, comerciali-
zação, beneficiamento, manejo, dentre outros aspectos relevantes. 

A figura 2 evidencia ampla distribuição dos educandos nos 
biomas e territórios no Estado de Alagoas. Isso contribui positiva-
mente para o processo pedagógico do curso, pois possibilita que 
temas relacionados aos ecossistemas nos diferentes biomas sejam 
objeto de estudo durante o processo de construção do conheci-
mento, seja nas disciplinas no Tempo Escola, seja nas atividades 
do Tempo Comunidade. Ou seja, essa diversidade traz para a sala 
de aula no ambiente universitário situações concretas vivencia-
das pelos assentamentos, de realidades distintas, mas temas co-
muns como por exemplo é a questão da água, relevante no litoral, 
mas principalmente na região do semiárido. 
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Figura 2 -  Municípios de moradia dos educandos do Pronera Alagoas dis-
tribuídos nos diferentes biomas

Fonte: Ufal (2018).

Ao serem indagados na entrevista se nas aulas as suas ha-
bilidades e conhecimentos como agricultores são levados em 
conta em abordagens que tratam da busca pelo restabelecimen-
to da biodiversidade nos agroecossistemas, todos os educandos 
entrevistados responderam que sim. Segundo os educandos isso 
é bem evidente nas aulas práticas, cujas metodologias possuem 
como ponto de partida a experiência dos educandos:

“Os professores abrem espaço para a exposição dos educandos 
que já estabelecem os preceitos agroecológicos em seus respecti-
vos lotes” (Educando entrevistado nº 3).

“Foi feito uma avaliação do agroecossistema no Sertão para po-
der trabalhar melhorias com a ajuda e conhecimento dos agricul-
tores” (Educando entrevistado nº 4)
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O curso encontra-se, atualmente, no segundo Tempo Escola. 
O primeiro Tempo Comunidade teve como objetivo a realização 
de diagnóstico socioeconômico e ambiental dos assentamentos, 
com a finalidade dos educandos exercitarem um olhar mais crí-
tico sobre as distintas realidades dos assentamentos onde vivem, 
bem como de suas práticas e diferentes dimensões de suas vidas 
em comunidade. 

Compreender a realidade e os conhecimentos prévios de cada 
educando permite que a construção do conhecimento ao longo 
do curso seja adaptada às realidades locais, aos territórios e aos 
diferentes assentamentos, fato que reforça a relação entre teoria e 
prática, ademais de inaugurar uma nova relação sujeito - objeto. 
Tais aspectos estão presentes nos relatos dos educandos:

“O conhecimento que cada um traz é respeitado por cada um 
que ali está, servindo como uma troca de saberes” (Educando 
entrevistado nº 4).

“Por exemplo, a Maria que é estudante e também agricultora, 
sempre tem relatos de experiência e práticas agroecológicas usa-
das em seu lote” (Educando entrevistado nº 7).

Cabe ressaltar, no entanto, que essa atitude pedagógica não 
só traz para o meio acadêmico uma nova forma de fazer pesquisa, 
em que o sujeito que pesquisa também faz parte do “objeto” de 
estudo, mas também que o sujeito se faz ativo no desenvolvimen-
to de sua própria comunidade/assentamento. Ou seja, o campo-
nês outrora estudado pela academia passou a ser o próprio pes-
quisador a partir de uma nova lógica de ensino-aprendizagem, 
cuja situação didática contempla a pesquisa como ferramenta de 
ensino. Isso tem resultado em atitudes pró-ativas por parte dos 
educandos, conforme depoimento a seguir:



Programa de Pós Graduação

201

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

“Através dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas durante 
o Tempo Escola, consegui implantar um estudo sobre plantas ali-
mentícias não convencionais (PANC) em minha comunidade e 
assim desenvolver produtos na associação, valorizando a cadeia 
produtiva das plantas nativas” (Educando entrevistado nº 8).

Dentro da lógica da construção do conhecimento agroecoló-
gico, esses educandos estão podendo vivenciar não apenas a rea-
lidade do mundo acadêmico, historicamente e ainda distante das 
populações do campo, mas também novas formas de interação 
do conhecimento científico com o conhecimento popular. O fruto 
dessa experiência vem sendo gerado a partir de uma nova con-
cepção de construção do conhecimento, baseado principalmente 
no enfoque científico da Agroecologia, em que os novos saberes 
são formados “com” os sujeitos locais e não apenas “para” eles. 

5. Considerações Finais 

 Os dados apresentados aqui colocaram em evidência, por 
um lado, a baixa oferta de cursos para os beneficiários da refor-
ma agrária no estado de Alagoas via Pronera, sobretudo pelo fato 
histórico de que nenhuma oferta de curso de graduação ocorreu 
anteriormente. Por outro lado, ao se viabilizar a oferta do curso 
de bacharelado em Agroecologia no Estado, a participação dos 
assentados e quilombolas residentes em territórios alagoanos foi 
80% superior aos de outros Estados, não deixando dúvida sobre 
quão providencial está sendo a experiência do bacharelado em 
Agroecologia na realidade de Alagoas. 

 O fato dos educandos residirem em assentamentos e ter-
ritórios quilombolas que contemplam biomas de todo estado de 
Alagoas, revela-se extremamente promissor em termos formati-
vos, cuja diversidade sociocultural dele resultante, poderá quali-
ficar as discussões em sala de aula relacionadas ao uso racional 
dos recursos naturais locais.

Outra constatação relevante é que, durante as disciplinas, a 
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abordagem de temas relacionados ao restabelecimento da biodi-
versidade nos agroecossistemas, leva em conta os conhecimentos 
prévios dos assentados sobre o assunto. Foi relatado ainda que 
vem sendo respeitada a diversidade sociocultural da turma na 
proposta pedagógica do curso. 

Por fim, vale ressaltar que o curso de bacharelado em Agroe-
cologia via Pronera, ao inserir os camponeses na universidade, 
vem enfrentando a cada etapa o desafio de recolocar os diferen-
tes saberes a serviço do bem-estar das populações do campo, dos 
assentamentos da reforma agrária e dos recursos naturais. Pois, o 
fato de criar oportunidades para inserir os camponeses e seus fi-
lhos no ensino formal, por meio da oferta de cursos via Pronera na 
área da Agroecologia, permite estabelecer uma construção do co-
nhecimento mais contextualizada, com possibilidade de gerar im-
pacto positivo no uso e manejo dos diferentes agroecossistemas.

Contudo, a particularidade da reforma agrária, configurada 
por meio de processos de (re)territorialização camponesa, exi-
ge maior esforço para compreensão dos diferentes saberes lo-
cais, visto que a volta dos sujeitos ao campo traz consigo, num 
primeiro momento, a necessidade de resgatar conhecimentos 
agroecossistêmicos e valores muitas vezes diluídos ou esqueci-
dos ao longo do tempo.

Da mesma forma, o conhecimento científico/acadêmico, ao 
interagir com o conhecimento local, pode gerar caminhos mais 
sólidos e interativos para busca de soluções sustentáveis ao de-
senvolvimento rural, que afaste a lógica histórica dos monocul-
tivos que hegemonizaram a produção no meio rural, bem como 
a lógica, também histórica, do monocultivo do saber, em que o 
conhecimento válido era construído apenas pela ciência.

A experiência do curso bacharelado em Agroecologia pelo 
Pronera Alagoas, além de experimentar a quebra da dicotomia 
entre o conhecimento científico e o conhecimento local dos agri-
cultores, possibilita democratizar o acesso ao ensino formal para 
as populações do campo, de forma contextualizada e adaptada às 
diferentes realidades dos assentamentos da reforma agrária e das 
comunidades quilombolas.
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ELEMENTO PROPULSOR DA 
DECOLONIALIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS NA

AGRICULTURA FAMILIAR

Ivo Thadeu Lira Mendonça1; Tarcísio Augusto Alves da Silva2; 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos3; Ana Maria Dubeux Gervais4

Resumo: Objetiva-se entender as contribuições da organização coletiva em 
bases solidárias nas práticas socioeconômicas da agricultura familiar. Explo-
ramos noções decoloniais de reciprocidade, redistribuição e troca mercantil, 
os quais indicam que a coletividade nas relações sociais é imprescindível 
para a soberania socioeconômica da agricultura familiar e o desenvolvimento 
rural sustentável. Conclui-se que a economia solidária motivada a adquirir, 
produzir, transformar e consumir bens e serviços pela e para a comunidade 
da agricultura familiar a fortalece frente ao sistema capitalista no sentido da 
transformação da sociedade.

Palavras-chave: Saberes tradicionais; cooperação; desenvolvimento rural 
sustentável. 

Abstract: The aim is to understand the contributions of the collective organi-
zation based on solidarity in the socioeconomic practices of family farming. 
We explore decolonial concepts of reciprocity, redistribution and market ex-
change, which  indicate that the collectivity in  social relations is  essential for  
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ção em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal de Rural 
de Pernambuco. Instituto Agronômico de Pernambuco. E-mail: ivothadeu@gmail.com.
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cologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal de Rural de Pernam-
buco. E-mail: deescada@yahoo.com.br.
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Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal de Rural de Per-
nambuco. E-mail: jorge.mattos@ufrpe.br.
4 Doutora em Sociologia, Coorientadora, Professora Colaboradora, Programa de Pós-
Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal 
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the socioeconomic sovereignty of family farming and rural sustainable de-
velopment. It is concluded that the solidary economy motivated to acquire, 
produce, transform and consume goods and services by and for the family 
farming community strengthens it against the capitalist system towards the 
transformation of society.

Keywords: Traditional knowledge; cooperation and rural sustainable deve-
lopment.

1. Introdução

O reconhecimento da importância da agricultura familiar para 
o desenvolvimento do campo brasileiro é historicamente recente, 
porém bem conhecido e documentado na literatura. O desenho de 
como a agricultura familiar se organiza, se estrutura e se relaciona 
entre si e com os demais atores sociais do campo apresenta-se de 
maneiras distintas, cujas experiências e valores são diversos. Con-
tudo, cabe perguntar: Os processos de organização coletiva dos(as) 
agricultores(as) de base familiar contribuem para a estruturação 
socioeconômica de caráter solidário? Nossa hipótese é que sim, ra-
zão pela qual trataremos aqui de desvelar os vários noções e temá-
ticas alusivos as relações socioeconômicas no âmbito da economia 
solidária protagonizadas pelos(as) agricultores(as) familiares, ou-
trossim seus consequentes desdobramentos e implicações para um 
desenvolvimento rural com perspectiva mais sustentável.

A agricultura familiar, como se sabe, contribui para a manuten-
ção da diversidade no cenário rural, pois maximiza o uso do espaço 
em vários sistemas produtivos conjugados e interligados entre si, sen-
do intensivos ou extensivos, agrícolas e/ou pecuários, relacionados a 
autonomia, capacidade de trabalho do núcleo familiar e área cultivá-
vel disponível. Contudo, apresenta limitações inerentes à estrutura 
física e humana, (re)utilização de insumos e habilidades técnicas, so-
ciais e políticas. (SARTORI; VENTURIN, 2016).

Os agricultores e as agricultoras de base familiar são “ca-
pazes de abranger todas as formas de agricultura, baseadas na 
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associação entre trabalho, família e produção, bem como aque-
las fundamentadas nos laços comunitários de natureza étnica”. 
(WANDERLEY, 2017, p.69). Integram um movimento social e polí-
tico que redefine uma categoria diversa e heterogênea com papel 
estratégico no processo de desenvolvimento socioeconômico do 
meio rural, com diferentes desdobramentos no cotidiano. (SCH-
NEIDER; CASSOL, 2017).

Assim, as políticas públicas de desenvolvimento socioeconô-
mico direcionadas ao meio rural devem ser condizentes e conec-
tadas com as premissas estruturantes no que diz respeito à plu-
ralidade e as diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais 
e ambientais. Tal condição é necessária porque a tecnocracia agrí-
cola, marcada pela mecanização e mercantilização da produção 
agropecuária, deixou inegáveis cicatrizes ao incentivar o modelo 
eurocêntrico de desenvolvimento rural, incentivando a concen-
tração fundiária e a expulsão massiva de trabalhadores da terra, 
pois segundo Valencia,

O desenvolvimento rural e as estratégias a ele vinculadas são 
igualmente questionados, não só pelas mudanças que os espa-
ços rurais sofrem no marco das transformações das sociedades 
contemporâneas, mas pelas evidências alarmantes do número 
de pobres neles e a persistência das desigualdades regionais e 
intrarregionais. (VALENCIA et al., 2018, p.92). 

Fato é que esses vieses têm sido considerados e estão presen-
tes em várias abordagens que tratam de modelos para o desenvol-
vimento do campo. Caporal (2015, p. 24), chamou atenção para a 
noção de desenvolvimento sustentável que, apesar de suas limita-
ções, indica um amadurecimento das sociedades em sua relação 
com o meio ambiente:

Depois de várias décadas de acelerada deterioração ambiental, 
de derrubada criminosa de nossas matas e de contaminação do 
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ambiente em geral (água, ar e solo), da comida e das pessoas e 
animais, entre outros grandes males do modelo convencional 
de desenvolvimento agrícola e rural, as sociedades passaram a 
exigir novas condições de vida e um novo enfoque para o de-
senvolvimento. A noção de desenvolvimento sustentável, ainda 
que limitada, expressa a necessidade de outros estilos de vida de 
consumo e de produção, capazes de assegurar a preservação da 
base de recursos naturais da qual dependemos, e da qual depen-
derão as futuras gerações. (CAPORAL, 2015, p. 24).

A afirmação de que necessitamos assegurar a preservação 
dos recursos naturais, evitando a exaustão dos meios de consu-
mo e produção, assenta-se na impossibilidade da manutenção ou 
evolução da qualidade de vida em escala perene quando desco-
nexo com o meio. Para Navarro (2001), o desenvolvimento rural 
sustentável está atrelado à evolução dos determinantes macroes-
truturais, políticos e econômico-estruturais no espaço rural me-
diante a equidade socioambiental. Logo, os mecanismos socioe-
conômicos estruturais devem estar alinhados a biodiversidade, 
a autorregulação e resiliência dos agroecossistemas, formados 
por unidades produtivas compostas por sistemas complexos de 
insumos, produção e conexão entre as partes que os compõem 
(GLIESSMAN, 2001), também pela autogestão das comunidades 
e a dinâmica social entre as populações destas comunidades, que 
em última análise integram e se interligam ao todo que compõe 
os marcos teóricos propostos pela Agroecologia através dos prin-
cípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão 
e avaliação tanto da natureza dos agroecossistemas quanto dos 
princípios segundo os quais eles funcionam. (ALTIERI, 2004).

Ademais, a perspectiva agroecológica está pautada, dentre 
outros, por processos de (re)construção de saberes populares e 
ancestrais que representam condição sine qua non para o (re)esta-
belecimento dos princípios e fundamentos do arcabouço teórico 
agroecológico. E é precisamente no contexto local (social, políti-
co, econômico, cultural e ambiental) que os saberes tradicionais 
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se reconfiguram e instigam o compromisso da população rural 
para o fomento de sistemas de produção mais sustentáveis, em 
detrimento dos sistemas agropecuários convencionais baseados 
na agricultura industrial, mecanizada, biotecnológica e globali-
zada. (ALTIERI, 2004).

Associado a isso, verifica-se o surgimento de um apelo social 
não apenas por modelos de produção, mas também de consumo 
de alimentos mais sustentáveis:

[...] é cada vez mais evidente o clamor e a consciência cidadã 
quanto à necessidade de uma oferta crescente de alimentos lim-
pos, saudáveis, livres das externalidades negativas geradas pelos 
modelos convencionais, como tem sido a contaminação dos ali-
mentos por agrotóxicos. Isto está comprovado, entre outros indi-
cadores, pela crescente produção e consumo de alimentos ditos 
orgânicos, no Brasil e no mundo. (CAPORAL, 2015, p. 24).

Assim, o fomento de saberes seguindo a condição do local, 
interagindo com o espaço político, econômico, social, cultural e 
ambiental dos indivíduos e da comunidade, expressa a racionali-
zação do convívio com os recursos naturais.

Diante do exposto, objetiva-se refletir as contribuições da 
organização coletiva em princípios solidários como ferramenta 
para decolonialidade nas práticas socioeconômicas da agricultu-
ra familiar, o que nos anima a desenvolver aqui uma abordagem 
exploratória e qualitativa centrada numa revisão de literatura 
de obras clássicas e mais recentes em bases indexadoras científi-
cas digitais Scielo, GoogleScholar, Oasisbr, ResearchGate, Academia e 
SpringerLink sob índices de busca: “agricultura familiar”, “agroe-
cologia”, “desenvolvimento rural sustentável”, “decolonialidade”, 
“economia social”, “economia solidária”, “associativismo”, “coo-
perativismo” e “redes solidárias” nos idiomas português, inglês 
e espanhol, utilizados para compreender as relações dos sujeitos 
no âmbito da agricultura familiar, excluídos aqueles que não dis-
punham da integra do texto ou que não relacionassem interações 
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socioeconômicas. Pois, interessa-nos saber quais as motivações os 
levam a fortalecer historicamente a promoção de uma economia 
com princípios orientados pela solidariedade, justiça social, coo-
peração, respeito à diversidade e autogestão. E que, em última 
análise remetem a organização de modelos de cooperação eco-
nômica consubstanciados nos princípios da economia solidária.

Então, inicialmente transitaremos por reflexões à luz da duali-
dade epistemológica colonial e decolonial, tendo como centralidade 
de análise a estrutura heterogênea da agricultura familiar, apontan-
do para a idealização de uma ruptura epistêmica através da econo-
mia solidária e, por fim, faremos proposições para a reinterpretação 
de saberes tradicionais por parte do(a) agricultor(a) de base familiar.

2. Agricultura familiar e decolonialidade: elementos para 
refletir sobre alguns aspectos da economia solidária e da 
Agroecologia 

A agricultura familiar caracteriza-se pela diversidade e hete-
rogeneidade de suas relações sociais, acesso a meios produtivos e 
localização do espaço rural. As diferenças em relação ao agrone-
gócio são materializadas no modelo de exploração agropecuária, 
utilização e distribuição da mão de obra, gestão da unidade de 
produção, apresentação e distribuição dos produtos, além da con-
cepção da comercialização da produção.

São diversos os fatores que provocam tais diferenças no meio 
rural e nos interessa neste artigo, compreender como os proces-
sos históricos de colonialidade impactaram a realidade socioe-
conômica da agricultura familiar a partir da mutação da lógica 
campesina, a qual segundo Sevilla Guzmán e González de Moli-
na define como,

[...] é mais do que uma categoria de sujeito histórico ou social; 
uma maneira de manejar os recursos naturais vinculada a agroe-
cossistemas locais e específicos em cada território, utilizando o 
entorno condicionado pelo conhecimento e nível tecnológico de 
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cada momento histórico, e o grau de apropriação de tal tecnolo-
gia gera diferentes graus de camponesinidade. (SEVILLA GUZ-
MÁN; GONZÁLEZ DE MOLINA, 2005, p.36).

Os fatores de diferenciação remetem-se a critérios epistemo-
lógicos oriundos da subjugação da soberania ocasionada pelo 
descobrimento do Novo Mundo, direito de conquista sobre o 
conquistado e uniformização das relações econômicas globais, os 
quais sobrepõem-se a costumes culturais, religiosos, políticos e 
econômicos visando uma homogeneidade e uma universalidade 
funcional, instituindo uma identidade artificial, podendo esta ser 
descontinuada ao longo do tempo. (RAMOSE, 2009).

Remete-se à ideia de que mesmo com o atual movimento de 
forte crítica aos regimes coloniais eurocêntricos, ainda persiste 
a influência exploratória da colonialidade do Ser, do Saber e do 
Poder. (ACOSTA, 2016). Segundo a tese Polanyiana, que traça um 
perfil autodestrutivo do sistema econômico liberal ocasionado 
pela cisão das relações comerciais e sociais na sociedade insti-
tuída pelo modelo marcado pelo individualismo e monetariza-
ção dos bens e suas relações (PAULILO, 2012), a concretização do 
capitalismo tem resultado na destruição das raízes pelas quais a 
sociedade é construída, desarticulando a vida social das comuni-
dades tradicionais.

Então passou-se a reordenar a ocupação das áreas cultiváveis 
e reescalonar o período de exploração agrícola por meio da mone-
tarização da mão-de-obra e da terra. Razão pela qual quaisquer 
reações contrárias são vistas como tentativas realistas de sobrevi-
vência da sociedade, ameaçada de destruição total pela utopia do 
crescimento econômico infinito advindo tão somente do ganho 
de capitais idealizado no sistema de mercado, hoje amplamente 
instituído pelo Norte epistêmico20. (PAULILO, 2012).

5 Debate baseado nas perspectivas de superação da colonialidade do Ser, Saber e Poder 
sobre o Norte hegemônico através do: contexto dicotômico desenvolvido e subdesen-
volvido; submissão dos conhecimentos locais; supressão dos saberes empíricos e an-
cestrais; obstáculos políticos e culturais; e pluralidade e diversidade epistemológica. 
(SANTOS, 2009).



Programa de Pós Graduação

213

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

No mundo inteiro, os processos de colonização estabelece-
ram, e ainda estabelecem, a inserção cultural globalizada entre 
povos distintos, pertencentes a diferentes ramos culturais e lin-
guísticos, como ferramenta de distração, coerção e perda de inte-
ração social e conceitos filosóficos para adequação à força do mer-
cado e controle pessoal, sob a alcunha da família, sobrepondo-se 
a sua posição na sociedade, individualizando seus pensamentos 
e ações. (RAMOSE, 2009). 

Orienta-se que esta realidade deve ser combatida com uma 
multiplicidade de respostas críticas decoloniais como autodeter-
minação, a autogestão e a coletividade nascidas de epistemes na-
tivas, ditas subalternas e primitivas, alçando meios de transição 
e modificação para emancipação coletiva. (ALCÂNTARA; SAM-
PAIO, 2017). Ademais, o debate pela queda do Norte epistêmi-
co, a discussão pelo preceito de liberdade social ou econômica, 
a dedicação pela preservação do meio, e o fervor em suas raízes 
culturais são motivos que ratificam o reestabelecimento dos para-
digmas tradicionais, por vezes já perdidos, subjugados pelo siste-
ma mercantil. Este é o princípio da decolonialidade elencado por 
vários pensadores que abordam a desqualificação de saberes não
-ocidentais pela colonialidade e a retomada pelos conhecimentos 
tradicionais, sob a concepção de modernidade alternativa. (GROS-
FOGUEL; MIGNOLLO, 2008; SANTOS, 2009; QUIJANO, 2009).

Nesse sentido, o entendimento dos resultados socioambien-
tais e socioeconômicos negativos causados pela “revolução verde” 
(RV), marcada pelo incentivo a utilização de produtos químicos e 
inovações tecnológicas desenvolvidas por indústrias reproduzindo 
o capital sob a idealização do aumento da produtividade (ANDRA-
DES; GANIMI, 2007), que inseriu “pacotes tecnológicos” agrícolas 
e suprimiu os saberes tradicionais é tida como uma colonialidade 
no meio rural. E, então, pode oportunizar a sobreposição de sabe-
res tradicionais, uma vez que se identifica a ineficiência estrutural 
do modelo de uso ou captação de energia provenientes de fontes 
não-renováveis para recursos de consumo. (ALMEIDA, 1997).

Ademais, a emersão de uma nova episteme necessita do des-
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pertar sobre as relações políticas e culturais do pensamento oci-
dental que permanece no sistema mundial contemporâneo, no-
meado de pensamento pós-abissal. (SANTOS, 2009). Exige-se a 
construção de raciocínios que entendam a injustiça ontológica e 
cognitiva lançada contra eles para ser superada, adotados como 
ecologia de saberes. (LECHNER, 2012).

Santos ao complementar a sobreposição de pensamentos ne-
cessária para a emersão decolonial, assevera que:

Deste empenho surgirá uma capacidade nova de inquirição e in-
dignação, capaz de fundamentar teorias e práticas novas, umas e 
outras inconformistas, desestabilizadoras e mesmo rebeldes. O que 
está em jogo é a criação de uma previsão ativa baseada na riqueza 
da diversidade não-canônica do mundo e de um grau de esponta-
neidade baseado na recusa de deduzir o potencial do factual. Desta 
forma, os poderes constituídos deixam de ser destinos podendo 
ser realisticamente confrontados com poderes constituintes. O que 
importa, pois, é desfamiliarizar a tradição canônica das monocul-
turas do saber sem parar aí, como se essa desfamiliarização fosse a 
única familiaridade possível. (SANTOS, 2009, p. 54).

Entretanto, a reconstrução epistemológica é uma árdua 
tarefa, pois há um caráter desfavorável iniciado na distinção 
entre os conhecimentos não-ocidentais dos conhecimentos oci-
dentais, além de suas hibridações. E uma ruptura dramática de 
hábitos cotidianos pode ser desastrosa em suas respostas, fren-
te a um ligeiro desvio metodológico, cujos efeitos cumulativos 
tornem possíveis complexas reestruturações socioeconômicas. 
(SANTOS, 2009).

Portanto deve-se estar atento para não incorrer no mesmo 
“erro” ao sobrepor práticas tradicionais às concepções ociden-
tais, pois se estará (re)estabelecendo situações de colonialidade 
às comunidades utilizando propostas tomadas como alternativas. 
Pois, segundo Quijano,
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[...] os processos de mudança não consistem, não podem consis-
tir, na transformação de uma totalidade historicamente homo-
gênea noutra equivalente, seja gradual e continuamente, ou por 
saltos e rupturas. Se assim fosse, a mudança implicaria a saída 
completa do cenário histórico de uma totalidade com todos os 
seus componentes, para que outra derivada dela ocupe o seu lu-
gar. [...] A mudança afeta de modo heterogêneo, descontínuo, os 
componentes de um dado campo histórico de relações sociais. 
Esse é, provavelmente, o significado histórico, concreto, do que 
se postula como contradição no movimento histórico da existên-
cia social. (QUIJANO, 2009, p.86).

Contudo, pode-se restituir práticas circunscritas em memó-
rias ou costumes por meio de ações norteadas pela ancestralidade 
endógena, que não foram completamente colonizadas, as quais 
devem ser rearticuladas subordinando o pensamento da moder-
nidade eurocêntrica. (GROSFOGUEL; MIGNOLLO, 2008). Tais 
restituições sugerem contradições que se materializam em rup-
turas epistêmicas, embora não se configurem como nova colonia-
lidade. (QUIJANO, 2009).

Na construção do diálogo deve-se ter como pressuposto as 
consequências e implicações que a ação produzirá ao meio, então 
é necessário gerar condições de produção, proposição e valida-
ção do conhecimento a ser reestabelecido, relacionadas a leitura 
ontológica da comunidade em questão, subsidiando a escolha e 
aplicação de ferramentas cognitivas e participativas para a inter-
nalização do conhecimento junto a seleção das práxis que sejam 
relevantes ao novo estilo de vida. (NUNES, 2009).

Comunidades tradicionais dispõem, ontologicamente, de 
mecanismos funcionais próprios, produzidos pela sociedade 
a qual integram sob formatos particulares advindos da relação 
ser humano – ser humano, ser humano – não humano e ser hu-
mano – natureza. Essas relações são os princípios que sustentam 
valores como modos de vida e produção, segurança e estabili-
dade, contatos intersubjetivos, patrimônio social e manutenção 
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ambiental, definidos pela participação nos costumes da socieda-
de. (POLANYI, 2000). Schneider e Escher (2011) complementam 
a afirmação ao mencionarem que em sociedades rurais existem 
ordenamentos e interações sociais e econômicas, como a recipro-
cidade e a redistribuição.

Comunidades rurais são constituídas por uma civilização 
que entrelaça dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais 
como um tecido, formando uma organização particular estrutu-
rada na simbiose entre patrimônio, trabalho e consumo. (WAN-
DERLEY, 2003). Constroem vínculos com o espaço em que vivem 
instruídos por vetores que atuam em diversas direções e senti-
dos, integrando-os a uma sociedade dita moderna da qual deve-
se preterir a partir da capacidade de resistência e interpretação 
dos valores sociais presentes, instigando suas tradições e criando 
uma necessária diversificação cultural.

As ações de auto reconhecimento e reestabelecimento de va-
lores sociais passam por processos relacionados a troca e distri-
buição, a divisão do trabalho, as relações de propriedade, a rela-
ção entre consumidores e produtores e a aproximação e atuação 
com o Estado, criando uma rede colaborativa integrada entre os 
atores que desempenham papeis complementares entre si. (SCH-
NEIDER; ESCHER, 2011).

Ademais, as reconstruções de relações sociais do habitual 
devem estar alinhadas com o cotidiano e precisam reestabelecer 
o modus operandi dos antepassados rompendo com a colonialidade 
da RV. Porém, o combate aos colonialismos epistemológicos tem 
como pressuposto a vontade de emersão do colonizado, a partir do 
despertar de suas possibilidades para a modernidade alternativa 
resultante da diversificação cultural na retomada dos seus saberes.

Para a agricultura familiar o reestabelecimento de relações 
sociais, por meio da emersão decolonial de costumes subjugados, 
remete a táticas colaborativas comunitárias como alternativa ao 
sistema capitalista. Sistema este que institui o nomeado por Pérez
-Martinez (2016) de universalidade funcional, através da geração 
de áreas específicas para manufatura concentradas na terceiriza-
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ção global de baixo custo sob poucos marcos trabalhistas e o uso 
de instrumentos de incentivos à multinacionais para exploração 
desenfreada de recursos primários e bioenergéticos.

Exemplos de emersão decolonial, podem ser observados na 
parceria para a manutenção de cultivares através da troca e pre-
servação de sementes crioulas, na colaboração durante a labuta 
e manejo agropecuário maximizando a mão de obra no espaço e 
no tempo, ou na socialização de resultados pessoais ou coletivos 
com momentos comunitários.

Temos esses princípios de emersão decolonial, instituídos 
sob relações sociais de cumplicidade, como imprescindíveis para 
a comunidade, uma vez que solidificam a retomada para uma 
sociedade mais justa e coerente com o espaço, respeitando seus li-
mites ambientais, necessidades sociais e emancipação econômica.

3. A decolonialidade das relações sociais a partir da economia 
solidária

A construção do conhecimento perpassa pela releitura ou in-
serção de novos conceitos, reestabelecendo ou estabelecendo con-
dicionantes sobre hábitos e concepções cotidianas. Contudo, uma 
abordagem dialógica deve evitar análises reducionistas e utilizar 
experiências práticas e serem adotadas como possibilidades críti-
cas e problematizadas, a fim de que todos os envolvidos possam 
desenvolver papéis colaborativos nas resoluções e possam assi-
milar as experiências trabalhadas. (FANTIN, 2015).

Neste processo, necessário à transição agroecológica21, um 
dos aspectos mais complexos é a dimensão econômica, pois en-
volve referências em que as marcas do capitalismo são bastante 
evidentes ao mudarem mentalidades, pensamentos, epistemolo-
gias e estilo de vida. O fato é que os(as) agricultores(as) familiares 
são bombardeados todos os dias pela razão utilitarista do merca-
do, cujo objetivo central é o lucro e a exploração. Tem-se impos-
6 A transição agroecológica implica: a) o resgate dos processos de uso socioambiental 
na agricultura; b) no diálogo entre o conhecimento científico e o chamado saber popu-
lar; c) a articulação entre as dimensões locais e as dimensões globais. (SCHMITT, 2013).
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to um sentido econômico que não se coaduna com as rotinas da 
agricultura familiar, colocando à margem àqueles que possuem 
artifícios econômicos que obedecem a uma outra lógica, por esta-
rem assentados em valores e princípios inspirados em outra ética.

Nessa perspectiva, as relações éticas materializam-se na 
cumplicidade, justiça, igualdade e colaboração, valores estes cujas 
bases já se visualizavam nas sociedades primitivas. Essa é a tese 
de Karl Polanyi, publicada em sua obra intitulada “A Grande 
Transformação”, onde defende que nestas sociedades, para ga-
rantirem a satisfação das necessidades da família (domesticida-
de) existiam princípios inerentes ao comportamento econômico, 
imbricados entre si: a reciprocidade, a redistribuição e a troca 
mercantil. Entretanto, a evolução do sistema capitalista, coloca a 
troca mercantil (que por volta do século XIX se configura como 
o mercado) acima dos demais princípios, sendo determinantes 
sobre mentalidades e estilos de vida, destruindo aos poucos as 
possibilidades presentes numa ética de solidariedade, cooperação 
e reciprocidade. (POLANYI, 2000).

Machado (2009, p. 100), organizou um resumo que demons-
tra a articulação dos princípios indicados por Polanyi (Quadro 1).

A obra de Polanyi, vem influenciando significativamente di-
ferentes autores que analisam a economia na contemporaneida-
de22. Contudo, para efeito de análise, buscaremos aqui apoio na 
literatura vinculada à economia solidária. 

Um olhar sobre a história nos indica que, no contexto euro-
peu, a economia solidária assume um contraponto ao conceito de 
economia social, ideia que surge a partir das iniciativas de traba-
lhadores em reação à revolução industrial quando surgem os pri-
meiros mecanismos mutualistas de trabalho, a exemplo das coo-
perativas e associações. Esta perspectiva, vinculada ao socialismo 
operário, indica uma necessidade de resposta dos trabalhadores, 
principalmente urbanos, às modificações econômicas daquele 
momento propondo um projeto político atrelado a processos de 
reconstrução social trabalhista. (DUBEUX, 2007).
7 Ver Machado (2009); Schneider e Escher (2011); Paulilo (2012).
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Quadro 1 - Resumo da articulação dos princípios indicados por Karl Polanyi

Relações

Formas de integração
Reciprocidade

(sociedades 
primitivas)

Redistribuição
(sociedades arcaicas)

Troca mercantil
(sociedades 
modernas)

Princípio 
institucional 
subjacente

Simetria Centralidade
Sistemas de merca-
dos formadores de 

preço

Tipos de 
estrutura 

social

Parentesco, 
vizinhança, 
comunidade 

(Ex. Ilhas Tro-
biand)

Governo ou estado 
(Ex. Daomé do século 

XIX)

Mecanismo “auto-
mático” de mercado 
(Ex. sociedades oci-
dentais dos séculos 

XIX – XXI)

Relação social 
subjacente

Amizade, consan-
guinidade, status, 

hierarquia

Afiliação política ou 
religiosa Nenhuma

Formas de 
comércio

Comércio de 
dádivas (parceiros, 

amigos, etc.)

Comércio adminis-
trativo (preços fixos, 

equivalência)

Comércio mercantil 
(regateio, preços 
autorregulados

Uso do 
dinheiro

Meio de 
pagamento 

(descarga de 
obrigações)

Padrão/unidade de 
conta [equivalência 

em mercadoria-
padrão (Staples)]

Meio de troca

Elementos de 
mercado

Troca com taxas 
fixas Troca com taxas fixas

Troca com taxas 
regateadas, oferta/

procura

Fonte: Adaptado de Machado (2009).

Guélin (1998) destacado por Lechat, faz menção a economia 
social, como sendo:

[...] composta por organismos produtores de bens e serviços, colo-
cados em condições jurídicas diversas no seio das quais, porém, 
a participação dos homens resulta de sua livre vontade, onde o 
poder não tem por origem a detenção do capital e onde a deten-
ção do capital não fundamenta a aplicação dos lucros. (GUÉLIN, 
1998, apud LECHAT, 2002, p. 125).

Tal concepção emerge no final do primeiro terço do século 
XIX diante da precarização de parcelas populacionais pelo ad-
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vento da primeira Revolução Industrial. Trata-se de um recurso 
vinculado a organização do trabalho que comunga os meios de 
produção sem visar tão somente a rentabilidade do capital resis-
tindo ao sistema de mercado imposto aos trabalhadores.
Porém Dubeux, ao citar Enjolras (1996), menciona que:

Num contexto de forte concorrência, as cooperativas, principais 
representações de tal economia, terminam por se impregnar 
de uma lógica de funcionamento que tende a lhes identificar às 
empresas capitalistas e elas terminam por viver o fenômeno do 
isomorfismo institucional, que se caracteriza pelo fato de que as 
mesmas funcionam nos mesmos moldes das empresas capitalis-
tas. (DUBEUX, 2007, p.23).

Este é um problema maior que fez com que as primeiras 
iniciativas de economia social europeias se tornassem hoje em 
grandes “conglomerados associativos” que em nada se diferen-
ciam das empresas capitalistas, a exemplo dos grandes bancos 
cooperativos ou ainda das iniciativas de mutualismo presentes 
no momento. (DUBEUX, 2007).

Nos anos 90 dois acontecimentos importantes tomam lugar 
no espaço europeu. De um lado, surge uma série de movimentos 
de contestação do paradigma capitalista em vigor, a exemplo dos 
movimentos ambientalistas, antinucleares e feministas. De outro 
lado, observa-se nesse mesmo período um novo e profundo pro-
cesso de afirmação do capitalismo a partir da restruturação pro-
dutiva orientada pelos modelos de produção por demanda e da 
qualidade total. No entanto, ambos os acontecimentos, passaram 
a convergir para a emergência de uma série de novas experiên-
cias associativas de trabalhadores urbanos em confronto ao siste-
ma imposto. (GÓMEZ; HERNÁNDEZ, 2007). Estas experiências, 
nas quais os processos de exclusão de trabalhadores do mercado 
formal de trabalho pareciam reatar com o sentido das experiên-
cias do século XIX, e ao mesmo tempo apresentaram um proje-
to político fortemente ligado a esses movimentos de contestação, 
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criaram um ambiente promissor para a implementação daquilo 
que, na Europa, passou a se chamar de economia solidária.

As experiências da economia social emanadas dos movi-
mentos operários europeus, serviram de norteador para modelos 
associativos sob uma ótica idealista de mutualismo, cooperação, 
autonomia, democracia e autogestão, nas quais as relações soli-
dárias superam o interesse individual ou os benefícios materiais. 
(DUBEUX, 2007; VIEIRA; PARENTE; BARBOSA, 2017). A econo-
mia solidária pode ser entendida como uma reorganização do 
projeto político da economia social, a partir da hibridação entre 
economia mercantil, uma vez que se comercializa bens ou servi-
ços, não mercantis, pois a comercialização visa a utilidade social, 
e não monetária, devido a existência de trabalho voluntário para 
a comunidade. (FRANÇA-FILHO, 2002).

Para Lechat (2002) a dissociação entre a economia social e 
economia solidária reside no entendimento mais amplo de fazer 
economia ancorado na solidariedade recíproca existente entre 
seus integrantes em que desigualdades são admitidas quando 
complementares no ambiente social. A economia solidária está 
presente quando há “relações de trabalho autogestionárias, so-
lidárias e democráticas entre seus membros, a solidariedade se 
manifesta em relação à comunidade envolvente, demonstrando 
assim uma vontade política de transformação das relações sociais 
e, por consequência, da sociedade”. (LECHAT, 2002, p.132).

Na América Latina, as definições de economia social e econo-
mia solidária não carregam exatamente este sentido. A pluralidade 
semântica é enorme, em que há países que utilizam o termo eco-
nomia social, outros como economia social solidária, ou ainda eco-
nomia popular solidária, em que o termo economia social designa 
as atividades coletivas de trabalhadores, as iniciativas econômicas 
de caráter associativo e vinculadas aos processos sociais e políticos 
da realidade latino-americana. Não entraremos neste debate, mas 
faz-se importante afirmar que as iniciativas colaborativas na Amé-
rica Latina se vinculam fortemente à economia popular, definido 
por um conjunto de atores que desenvolvem atividades sob hábitos 
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respaldados por formalidades. (CABALLERO et al., 2010).
No caso brasileiro, o fenômeno da economia solidária tam-

bém esteve vinculado aos profundos processos de mudança cau-
sados pelo capitalismo. Destacamos autores que compreendem a 
economia solidária como uma fusão de ações econômicas e sociais 
de iniciativa popular que convergem para o trabalho coletivo, a 
autogestão e a redistribuição formando uma unidade em meio à 
comunidade. (FRANÇA-FILHO, 2002; LECHAT, 2002; LAVILLE, 
2014). Eles analisam a economia solidária a partir do viés urbano. 
Todavia, a realidade nos mostra que a maior parte dos empreen-
dimentos de economia solidária (EES) no Brasil é de origem rural, 
conforme apontam os dados do IPEA (2016) na figura 1.

Figura 1 - Distribuição relativa dos empreendimentos de economia solidária 
por área de atuação

Fonte: Adaptado de IPEA (2016).

Os dados do relatório do segundo mapeamento dos EES mos-
tram que apenas 34% das iniciativas são essencialmente urbanas. 
Também apontam que os 56% dos EES se assentam em técnicas 
de produção e comercialização de produtos, 65% foram consti-
tuídas neste século e 40 % estão localizadas principalmente na 
região Nordeste do Brasil (Figura 2), sob objeto de emancipação 
política e socioeconômica. (IPEA, 2016).
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Figura 2 - Distribuição relativa dos empreendimentos de economia solidária 
por região do Brasil.

Fonte: Adaptado de IPEA (2016).

Estes dados concorrem para o entendimento de uma possível 
e necessária aproximação entre a economia solidária e a economia 
camponesa, a qual “não possui determinações derivadas das gran-
dezas socialmente determinadas, tanto do lucro e renda da terra, 
quanto do salário” (COSTA, 1995, p. 87), que podem configurar do 
ponto de vista estratégico uma linha de defesa ou oportunidade de 
convivência diante a sociedade de mercado e categorias mercantis, 
e em resposta ao poder uniformizante da globalização.

Gaiger faz afirma que “a economia solidária vem assumindo 
gradativamente novas feições”, e complementa que estaria evo-
luindo “de mera resistência ao empobrecimento e à exclusão, [...] 
para a condição de polo gerador de emprego e renda, dinâmico e 
auto-sustentável”. (GAIGER, 2001, p.193).

E com um olhar mais focado no mundo rural percebe-se que 
a economia solidária constitui-se num ponto de inflexão sobre a 
sociedade capitalista a partir de um projeto político, no tocante ao 
acesso à educação, saúde, nutrição, moradia, transporte, lazer, etc. 
Deve-se a dispositivos econômicos de compra e venda coletiva 
de insumos e produtos, troca de cultivares e saberes produtivos, 
construção de novas perspectivas de consumo, composição do 
valor justo das mercadorias produzidas, diversificação da oferta 
de produtos, distribuição de trabalho e mão de obra, atração de 
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políticas públicas governamentais, organizações de redes colabo-
rativas inter-regionais e demais ações que sejam afins ao desen-
volvimento da comunidade. (CABALLERO et al., 2010).

As redes colaborativas organizadas são implementadas pela 
complementaridade do processo produtivo em caráter sustentável 
e solidário, definido pelo excedente de um elo pertencente a uma 
cadeia inter-regional serve como insumo a outro, para que toda 
matéria manejada e/ou produzida dentro do sistema seja utilizada 
como bem ou serviço evitando perdas desnecessárias e geradora 
de postos de trabalho diretos e indiretos na comunidade. Esta si-
tuação é nomeada por Mance (2003) como labor solidário, o qual 
propicia o distanciamento da lógica capitalista ou a diminuição 
da necessidade de insumos externos a rede, devido à expansão na 
gama de produtos e demandas oferecidos pela cadeia sob critérios 
redistributivos, que por sua vez estimula o consumo solidário, e 
os envolvidos no processo sejam igualmente beneficiados.

As redes são instituídas a partir do momento em que as ne-
cessidades estruturais, que abarcam o desenvolvimento sustentá-
vel, envolvem um complexo emaranhado de conexões, as quais 
exigem distintas e complementares visões da localidade para fo-
mentar processos orientadores e decisórios. No ambiente rural, 
a instituição de redes funciona como um aglutinador de repre-
sentações das diversas parcelas da sociedade que somam seus 
entendimentos do espaço objetivando benfeitorias específicas à 
localidade que seja comum a todos que integram a comunidade.

Formado pelos diversos setores que compõem a comunidade, 
promovem o direcionamento, gestão e coordenação de ações atra-
vés do aproveitamento de sinergias, a fim de propiciar a sustenta-
bilidade dos associados, contribuindo para a inclusão produtiva 
e o desenvolvimento rural. Mantendo-se padrões participativos, 
torna-se evidente a presença de discussões e entendimentos so-
bre a situação do espaço, similaridade nas práticas cotidianas, 
multiplicidade de categorias, isonomia deliberativa, propriedade 
de ideias e ideais, e por fim, objetivos comunitários comuns. (TE-
NÓRIO et al., 2008).
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O arranjo em redes se apresenta como conselhos, fóruns, con-
sórcios e redes temáticas que incorporam cadeias produtivas nos 
diversos elos, setores logísticos, setores essenciais e suplementa-
res, instituições públicas e privadas, etc, que integram direta ou 
indiretamente a comunidade mediante a um plano estratégico ca-
paz de promover novos recursos de desenvolvimento territorial. 
Também, fomenta a difusão dos meios de produção presentes, 
subsidiando a autonomia e soberania dos membros, interagindo 
com noções de produzir e consumir, intrínsecos a práticas de eco-
nomia solidária, soberania alimentar e Agroecologia. (CABALLE-
RO et al., 2010).

Contudo, a funcionalidade das redes colaborativas é defini-
da pelo grau de comprometimento e propósito dos atores, o que 
se reproduz na participação pessoal e coesão de ideias, além da 
própria formalização legal das redes, a fins de adequação e rela-
cionamento com políticas públicas e instituições do Estado.

O movimento colaborativo defende e aparelha os interesses 
da comunidade frente as relações de poder em conflitos de cos-
movisões alheias ao bem comum, promovendo horizontalidade 
em discussões políticas junto a entes federativos e conglomerados 
capitalistas, e institui condicionantes à aplicação e destinação de 
recursos. Expressa-se na autoproteção do estilo de vida e produ-
ção, manutenção das tradições e manufaturas ancestrais, definição 
das cadeias de comercialização, demarcação e delimitação do espa-
ço físico ou legal. Para Fischer (2012), os atos relacionais entre atores 
sociais em tempos e espaços territorialmente delimitados tramitan-
do ações individuais e coletivas de produção de bens, serviços e 
significados, possibilitam uma manifestação sensível de poder.

As redes são geridas para restaurar o princípio de liberdade 
de acesso a produtos manufaturados abastecendo a demanda re-
gional numa direção análoga ao consumo fortalecendo a interati-
vidade e suprindo as necessidades da comunidade, antes privados 
por tendências econômicas globais orientadas à exportação sob 
a ausência de correlações pessoais. (PÉREZ-MARTINEZ, 2016). 
Isto é palpável, a exemplo, em feiras regionais, centros de comer-
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cialização ou mercados públicos, que dependem de suprimentos 
oriundos da produção agropecuária local direcionadas como ex-
cedente do autoconsumo e são consumidas por semelhantes que 
adquirem o necessário para a complementação de sua saciedade, 
sendo demandado curtos deslocamentos para tal comércio.

Organizações associativas com caráter solidário instituem-se 
ao reunir personagens de naturezas distintas, porém coesos sob 
um sentido comum de articular suas atividades para suprir as 
reais demandas oriundas dos grupos sociais, emergindo caracte-
rísticas fundamentais das sociedades arcaicas pautadas no ideá-
rio da economia social. (FRANÇA-FILHO, 2002).

Tal situação fomenta atividades econômicas, geração de tra-
balho e redes colaborativas, transferência e valorização de sabe-
res, a promoção da autonomia, articulação com a natureza e o 
mundo exterior contribuindo com a sustentabilidade social, am-
biental e econômica. É estabelecido um arcabouço que permite 
que as comunidades rurais possam construir artifícios coletivos 
necessários à superação da obsessão mercantilista, proveniente 
de epistemes eurocêntricas pautadas na instituição de polos es-
pecializados num único produto, estratificação e terceirização de 
insumos, escravização dos serviços, e implementação de depen-
dência ou subalternização a outras localidades.

Logo, a coletividade embasa o desenvolvimento no meio ru-
ral sob critérios multidimensionais, interligados e suplementares 
entre si e que tendem à perpetuidade, deixando para trás aborda-
gens simplistas de caráter puramente econômicas.

4. Considerações Finais

A reconstrução ou reformulação de saberes populares no 
mundo rural, fundamentados na Agroecologia e na economia so-
lidária é essencial para a construção de uma lógica decolonial. 
Implica-se novas posturas e atitudes do agricultor e da agriculto-
ra de base familiar, que passam a pensar e agir a partir de outras 
óticas de manejo dos recursos naturais, mais alinhadas socioam-
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bientalmente com o uso mais sustentável de suas unidades pro-
dutivas. Existe a sinalização para a possibilidade de enfrentamen-
to de seus problemas comuns e estabelecer dinâmicas territoriais 
inovadoras com perspectivas de independência e de soberania 
contra o avanço das epistemes eurocêntricas.

As reproduções de relações sociais comunitárias promovem 
experiências de troca, auxílio mútuo e integração social, a partir da 
ruptura de ideais meramente capitalistas centrados em concepções 
artificiais passíveis de monetarização. Para que a busca coletiva 
pela emancipação socioeconômica se consolide no território é fun-
damental utilizar a economia solidária em prol do bem comum, do 
respeito a heterogeneidade dos atores e do meio que os abriga.

Este processo deve estar associado a retomada de práticas e 
saberes tradicionais que correspondam ao uso racional do espa-
ço, reaproveitamento dos recursos disponíveis e conservação e 
compartilhamento dos meios produtivo e social. Para tanto, tor-
na-se imperativo e fundamental uma maior sensibilização dos 
atores para imprimirem em suas decisões uma perspectiva mais 
colaborativa e de confiança, que passe a orientar ações construí-
das cada vez mais coletivamente para enfrentar as dificuldades 
impostas ao desenvolvimento das comunidades. Deve-se ancorar, 
sobretudo, a partir da organização na forma de redes a fim de 
adquirir, produzir, transformar e consumir bens e serviços pela 
e para a comunidade. Pois a instituição de interações coletivas e 
cooperativas pautadas pelo bem comum subsidiam a resiliência 
de seus produtos e interesses frente a mercados cada vez mais 
competitivo e excludente. Pois, em tais mercados, a lógica é prio-
rizar o lucro a partir do estabelecimento da escala em detrimento 
dos valores humanos e do bem-estar das famílias, prejudicando a 
integridade das relações pessoais, familiares e comunitárias.

Diz-se então que os vínculos criados pelas interações coleti-
vas contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar, por-
que se apresentam como um “amortecedor” contra os impactos 
do voraz sistema capitalista. Igualmente a mutualização das estra-
tégias socioeconômicas corresponsabilizam os(as) agricultores(as) 
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familiares e a sociedade, permitindo que os princípios do compor-
tamento econômicose restabeleçam de maneira mais equilibrada, 
uma vez que a reciprocidade alimenta a colaboração produtiva, a 
redistribuição fomenta a provisão comunitária e a troca mercantil 
exercita novas experiências de consumo, concretizando um ciclo 
racional, eficiente e perene de produção econômica e social.
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ONEXÕES ENTRE ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGROECOLOGIA NO 
TERRITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E MORADORES 

AGROECOLÓGICOS DO IMBÉ, MARRECO E SÍTIOS VIZINHOS23

Gilmar Correia Dias1; Angelo Giuseppe Chaves Alves2; 
José Nunes da Silva3; Ana Maria Dubeux Gervais4

Resumo: Esse trabalho visa analisar as conexões entre economia solidária, 
Agroecologia no território da Associação de Produtores e Moradores Agroeco-
lógicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (ASSIM). É importante considerar 
que a partir da década de 1980, como resposta à crise do emprego e amparada 
nos ideais fundamentais de reciprocidade, solidariedade e cooperação, surgiu 
no Brasil o movimento da economia solidária que ao longo de sua caminhada 
passou a ter conexões com a Agroecologia e a resistência camponesa.

Palavra - chave:Autogestão, Campesinato, Resistência. 

Abstract: This work aims to analyze the connections between solidary econ-
omy, agroecology from the territory of the Association of Agroecological Pro-
ducers  and  Residents  of  Imbé,  Marreco  and  Sítio  Vizinhos - ASSIM.  It is 
important to consider that from the 1980s onwards, as a response to the em-
ployment crisis and supported by the fundamental ideals of reciprocity, soli-
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3 Doutor em Sociologia. Professor Convidado do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernam-
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darity and cooperation, the movement of the solidarity economy emerged in 
Brazil, which throughout its journey has had connections with agroecology 
and peasant resistance.  

Key word: Self-management, Peasantry, Resistance.

1. Introdução

Nos universos concretos da economia solidária e da Agroe-
cologia existe um conjunto diversificado de iniciativas protagoni-
zadas por organizações não governamentais de assessoria, movi-
mentos sociais e organizações de trabalhadores(as) do campo com 
atuação em diferentes regiões do país. Resultante de múltiplas al-
ternativas que se encontram na busca por soluções contra a misé-
ria, a exclusão, o desemprego e a cultura individualista dominante, 
ao que respondem com iniciativas balizadas em ideais de igual-
dade, cooperação, solidariedade e biodiversidade e muitas vezes 
relacionando temáticas da economia solidária e Agroecologia. 

Isto acontece no território da Associação de Produtores 
e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vi-
zinhos (ASSIM), localizada no município de Lagoa de Itaen-
ga/Pernambuco. O município é caracterizado por um clima 
tropical quente e úmido cujas características físicas, econô-
micas e populacionais se assemelham às demais cidades de 
pequeno porte da Mata Norte e Sul de Pernambuco. Apesar 
das potencialidades naturais da Zona da Mata Pernambuca-
na, seus habitantes convivem com uma estrutura econômica 
de insuficiente dinamismo e reduzida diversidade produtiva, 
requerendo especial intervenção para diversificar a economia, 
ampliar o crescimento econômico e social e criar as condições 
necessárias para o desenvolvimento da região.

É importante ressaltar que a Revolução Industrial foi um 
processo histórico que acelerou a partir de 1850 a produção e 
intensificação das relações capitalistas, tornando a relação entre 
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trabalho e lucro mais eficiente, obedecendo uma lógica na qual o 
capital financeiro assumiu o controle da produção e da circulação 
de bens e depois dos serviços. Naquele contexto os trabalhadores 
partiram para construir estratégias de sobrevivência que origina-
ram o movimento do cooperativismo na Europa, depois expandi-
do para todos os continentes. 

No final do século XX, como resposta à crise do emprego 
e amparada nos ideais fundamentais do cooperativismo de au-
togestão, surgiu no Brasil o movimento da Economia Solidária. 
Dessa forma, a partir do final dos anos 1990, muitas iniciativas 
econômicas assumiram um caráter coletivo, no campo e na ci-
dade, mediante a estruturação de empreendimentos econômicos 
solidários, destacando-se as cooperativas populares. 

Segundo Schmitt (2018), nesse mesmo período a Agroeco-
logia se configura, como ciência, prática e movimento social. A 
partir desta breve contextualização histórica, é que iremos buscar 
compreender o nosso objeto de estudo: o território da Associação 
de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e 
Sítios Vizinhos, onde a economia solidária e a Agroecologia se 
entrelaçam envolvendo produtores(as), mulheres e jovens e ten-
do como propósito a otimização do uso dos insumos localmente 
disponíveis, combinando os diferentes componentes dos siste-
mas manejados na propriedade: plantas, animais, solo, clima e 
pessoas, bem como, as possibilidades e dificuldades vivenciadas 
na prática pelos atores sociais no processo de consolidação desta 
forma de cultivar e participar da vida comunitária. Tais fatores, 
complementares entre si, garantem a segurança alimentar da co-
munidade que comercializa os excedentes nas feiras agroecológi-
cas da Região Metropolitana do Recife.

Para tanto, o artigo apresenta alguns elementos teóricos da 
economia solidária e da Agroecologia, possibilitando compreen-
der este processo dinâmico de emancipação dos produtores (as) 
rurais a partir dos referenciais teóricos existentes com um olhar 
especifico para as dinâmicas sociais no território da ASSIM.

Este artigo, que se propõe a refletir a partir de um olhar in-
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terdisciplinar, foi construído com base em disciplinas e vivências 
proporcionadas nas imersões do Programa de Pós-Graduação 
em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT) 
no segundo semestre de 2019. Para desenvolver o artigo uti-
lizamos pesquisas teóricas considerando as bibliografias dos 
principais autores nas temáticas: economia solidária e Agroe-
cologia. A revisão de literatura ou revisão bibliográfica teve 
então dois propósitos (ALVES-MAZZOTTI, 2002): a constru-
ção de uma contextualização para o problema e a análise das 
possibilidades presentes na literatura consultada para a con-
cepção do referencial teórico da pesquisa.

A pesquisa foi desenvolvida também através de estratégia 
metodológica descritiva e interpretativa, o que caracterizou um 
estudo de caso (HUBERMAN, 1991; MUCCHIELLI, 1996). Neste 
tipo de pesquisa, os pesquisadores procuram um maior conheci-
mento sobre o tema em estudo (GIL, 1999), seguindo uma aborda-
gem qualitativa, complementada pela quantitativa. 

A análise da situação permitiu descrever, classificar, or-
denar, comparar ou quantificar de maneira sistemática as-
pectos do contexto social e político da realidade da economia 
solidária e da Agroecologia no território da Associação de 
Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e 
Sítios Vizinhos. 

A estrutura do artigo apresenta as bases teóricas que funda-
mentam as conexões entre a economia solidária e Agroecologia, 
depois aprofundamos no desenvolvimento o olhar sobre territó-
rio da ASSIM, apontando as interações destes conceitos no coti-
diano da comunidade, bem como as possibilidades e limites que 
a comunidade tem vivenciado na consolidação de sua prática. Por 
fim, fazendo a conclusão apontando os aprendizados deste olhar 
sobre a vivência prática e a dinâmica no território, que na sua 
essência provocam a autonomia, liderança e interação modo de 
viver e conviver com a natureza.
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2. As bases teóricas e fundamentos para análise da organização 
sociopolítica do território da ASSIM

Para compreender melhor a organização sociopolítica do 
território da ASSIM é importante discorrer sobre dois conceitos 
teóricos a Economia Solidária e Agroecologia, buscando entender 
como suas conexões fortalecem o trabalho coletivo. 

2.1. Economia solidária 

Existem muitas interpretações sobre os conceitos e bases teó-
ricas que envolvem o surgimento da economia solidária. Essa te-
mática é definida e refletida por várias abordagens conceituais 
em relação ao seu sentido. Sendo assim, constitui um campo de 
práticas com dinamismos peculiares desde suas origens, o que lhe 
propiciou movimentos de expansão e de reflexão, do ponto de vista 
dos estudos e teorizações a respeito, o que segue não permitindo 
juízos taxativos, nem favorecendo generalizações (LIMA, 2012). 

Para Singer e Souza (2002), na sua concepção teórica, a eco-
nomia solidária trata-se de um programa que se fundamenta na 
tese de que as contradições do capitalismo criam oportunidades 
de desenvolvimento de organizações econômicas solidárias, cuja 
lógica é oposta ao modo de produção dominante. 

Para Tauile (2002), a economia solidária ocorre por meio da 
constituição de redes de consumo solidário, na qual a sociedade 
deveria se conscientizar da compra de produtos e serviços de or-
ganizações solidárias, criando-se assim, preferências para as or-
ganizações da mesma. É uma teoria que apresenta suas contribui-
ções para a constituição de redes de comércios justos e solidários. 

Nas últimas décadas do século passado aconteceram gran-
des transformações no mundo do trabalho, desenhando um ce-
nário composto por desemprego. Observou-se que neste período 
surgiram novas relações trabalhistas, rebaixamento salarial, fle-
xibilização, trabalho precário, aumento da informalidade. Neste 
contexto, aconteceram modificações no regime de produção e nas 
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relações de trabalho. Para Arruda (2000), a economia solidária 
como uma proposta ideológica seria um contraponto a essa eco-
nomia capitalista.

Segundo Nascimento (2012), a reinvenção da economia so-
lidária porta em si uma espécie de ressurreição de valores que 
fazem parte da cultura do movimento operário: solidariedade, 
autogestão, autonomia, mutualismo e economia moral.

E foi na longa conjuntura dos anos de 1960 e 1970, marcada 
por lutas operárias pelo controle do processo de produção que 
definiu-se o conceito de autogestão. Mais precisamente, foi por 
ocasião da Conferência Nacional pelo Socialismo Autogestioná-
rio realizada em Lisboa em maio de 1978, ainda como fruto das 
experiências das comissões de trabalhadores surgidas durante a 
Revolução dos Cravos em 1974, que assim foi definida a autogestão:

A autogestão é a construção permanente de um modelo de 
socialismo, em que as diversas alavancas do poder, os centros 
de decisões, de gestão e controle, e os mecanismos produtivos 
sociais, políticos e ideológicos, se encontram nas mãos dos pro-
dutores-cidadãos, organizados livres e democraticamente, em 
formas associativas criadas pelos próprios produtores-cidadãos, 
com base no princípio de que toda a organização deve ser estru-
turada da base para a cúpula e da periferia para o centro, nas 
quais se implante a vivência da democracia direta, a livre eleição 
e revogação, em qualquer momento das decisões, dos cargos e 
dos acordos (CONFERÊNCIA NACIONAL PELO SOCIALISMO 
AUTOGESTIONÁRIO, 1978, p. 35).

A economia solidária, por sua vez, traz à tona a autogestão 
como utopia concreta, ou seja, ideias que estão sendo implemen-
tadas. França Filho (2002, p. 9) definiu a economia solidária como 
conceito ou noção de um novo fenômeno:  “economia solidária 
é um fenômeno novo, que contém elementos para a reflexão e 
prática de um renovado modo de gestão pública”. Em trabalhos 
mais recentes França Filho (2007) apresentou uma perspectiva 
polanyiana de análise da economia solidária com base naquilo 
que chamamos de “economia plural”, que parte da articulação 
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entre os princípios elencados por Polanyi para uma definição de 
economia na qual há necessidade de articulação entre estado, 
mercado e sociedade civil. 

Ao analisar a economia solidária como tecnologia social, 
Dagnino (2010) propõe uma definição para o termo tecnologia so-
cial, conforme podemos observar a seguir:

Ela [a tecnologia social] seria o resultado da ação de um cole-
tivo de produtores sobre um processo de trabalho que, em função 
de um contexto socioeconômico (que legitima o associativismo), os 
quais ensejam, no ambiente produtivo, um controle (autogestioná-
rio) e uma cooperação (de um tipo voluntário e participativo), que 
permite uma modificação no produto gerado passível de ser apro-
priada segundo a decisão do coletivo (DAGNINO, 2010, p. 210). 

Este conceito de tecnologia social propõe uma modificação 
nos processos de trabalho, que no caso da economia solidária tem 
a ver com excedente gerado. E vai além ao apontar as práticas as-
sociativistas e autogestionárias, que são elementos bases da eco-
nomia solidária.

Também existem pesquisadores que criticam a temática 
economia solidária. Para Vainer (2000), o conceito de economia 
solidária é uma utopia experimental. Para ele isto seria uma es-
tratégia ideológica e política, que, na melhor das hipóteses, pre-
tende compensar a miséria engendrada pelo desenvolvimento do 
capitalismo e, quase sempre, acabar por produzir apenas alguns 
mecanismos de controle político das populações miseráveis.

Para além da polissemia conceitual, experiências de econo-
mia solidária se espalham e se consolidam pelo campo e diferen-
tes cidades no Brasil. Mais expressivamente no campo, se encon-
tram e dialogar com experiências agroecológicas.

2.2. Agroecologia 

Nestes encontros e diálogos a Agroecologia é entendida 
como um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos 
atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura con-
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vencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agricultu-
ras sustentáveis (Caporal e Costabeber, 2000). Para a construção 
de outra agricultura, é importante a existência de umagrande va-
riedade de ideias que se entrelaçam e vão formando um tecido, o 
qualtudo conecta e unifica. Isso permite que a Agroecologia con-
tenha sua identidade edialeticamente seja tudo ao mesmo tempo: 
técnica, sistema de produção,conhecimento, ciência, articulação 
sociopolítica e arte. Tal enlace constitui seusimbolismo agrega-
dor e mobilizador, algo que transcende as dimensões teóricas ou-
práticas e arregimenta forças que são, elas mesmas, “qualidades 
emergentes” emnosso mundo.

Sabe-se que as práticas que dão base à Agroecologia vêm se 
consolidando historicamente desde o nascimento daagricultu-
ra no período Neolítico. Atualmente as práticas alternativas ao 
modelo de agricultura industrial, característico da chamada re-
volução verde, constituem o campo científico da Agroecologia. A 
transição agroecológica é marcada pela a resistência aos proces-
sos históricos de produção e luta por afirmação da identidade dos 
territórios. Podemos afirmar que a luta pelo território e a terra no 
Brasil é um processo constante. A história do Brasil está refletida 
no histórico da luta popular de resistência na terra. Esse movi-
mento encontra na Agroecologia elementos que colocam os(as) 
agricultores(as) na defesa de relações mais harmoniosas entre so-
ciedade e natureza, vivenciadas nos territórios.

A possibilidade de adoção massiva pelos camponeses do país 
da matriz tecnológica apoiada nos princípios gerais da Agroeco-
logia será consequência da concepção de mundo em que os cam-
poneses, ou significativa parcela deles, criticamente desenvolvam 
como negação da matriz tecnológica e de produção dominantes, 
dos êxitos econômicos e tecnológicos globais. 

Portanto o que se almeja é que os manejos agroecológicos, 
a despeito dessa lógica supracitada, possam proporcionar a me-
lhoria da renda e qualidade de vida daqueles camponeses que o 
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adotarem, bem como das iniciativas de instituições públicas e da 
sociedade civil na motivação e conscientização não apenas dos 
camponeses, mas sobretudo, da opinião pública sobre a degra-
dação ambiental e social que a artificialização da agricultura está 
provocando no país. Dessa forma, a Agroecologia, segundo Ma-
chado e Machado Filho (2014), é uma proposta transformadora, 
que resgata a autonomia do camponês, destruída pelo capitalismo. 

4. O território: lugar de vivências e práticas 

A Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do 
Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (ASSIM), organização fundada 
em 1998, foi constituída com a intenção de trabalhar projetos vol-
tados à obtenção de linha de crédito de produção rural. No decor-
rer do tempo, com o envolvimento de agricultores (as) em eventos 
e com outras organizações, a ASSIM assumiu outros compromis-
sos, passando a trabalhar com a produção orgânica, agroecológi-
ca e sustentável, beneficiamento dos produtos innatura e promo-
vendo o desenvolvimento econômico e social das comunidades. 

Vale salientar que as motivações para a criação da ASSIM 
estão relacionadas ao contexto social e econômico das comuni-
dades envolvidas, pois é um território marcado por carências de 
serviços públicos, tais como: escassez de água, educação descon-
textualizada do ambiente rural, transporte público inexistente, 
unidade de saúde funcionando precariamente, ocasionando um 
alto nível de pobreza, níveis elevados do êxodo rural, baixa cul-
tura do cooperativismo e associativismo. Somado a isso, há ne-
cessidade de apoio às pequenas iniciativas de trabalho e renda, 
com vistas à diversificação da produção e objetivando a valora-
ção de produtos agroecológicos. 

Parafrazeando Raffestin (1993), para quem o conceito de ter-
ritório relaciona-se ao patrimônio natural existente numa região 
definida, a ASSIM está localizada na Zona da Mata de Pernam-
buco, região amplamente devastada pelo modelo atual de desen-
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volvimento econômico. Considera-se patrimônio natural áreas 
de habitat de espécies de animais e vegetação  excepcional e va-
lor universal. Assim, a constituição do território da ASSIM (nas 
comunidades de Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos localizadas na 
zona rural do município de Lagoa de Itaenga) envolve um grupo 
formado por aproximadamente 40 pequenas propriedades rurais 
que atualmente produzem alimentos sob manejo agroecológico, 
especificamente hortaliças orgânicas, mandioca, macaxeira, fru-
tas e feijão. Além disso, os(as) produtores(as) criam alguns ani-
mais e fazem artesanato. 

É justamente nesse território que produtores(as) rurais, a 
pouco mais de duas décadas, mesmo diante das dificuldades his-
tóricas, conseguiram criam uma dinâmica de emancipação via 
rede de produção, comercialização e consumo a partir da intro-
dução nas suas práticas os princípios da economia solidária e da 
Agroecologia.   

4.1. Construção de aliança e parceria para o fortalecimento da 
economia solidária e da Agroecologia 

Em 2000, como resultado de uma formação realizada pelo 
Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), organização que pro-
move assistência técnica e formação para agricultores na região, 
um agricultor deu início a atividade de produção orgânica em 
sua propriedade, estimulando outras famílias de agricultores(as) 
a participarem da experiência. 

Com os resultados positivos obtidos pelas primeiras famí-
lias, mais produtores/as rurais das comunidades do entorno da 
Associação iniciaram o processo de conversão da produção, até 
então convencional, para um cultivo com premissas agroecoló-
gicas. Atualmente a Associação é constituída por produtores(as) 
familiares agroecológicos, com foco na produção de hortaliças or-
gânicas e derivados.

O território em estudo produz produtos innatura e beneficia-
dos e comercializa principalmente nas feiras orgânicas/agroecoló-
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gicas da Região Metropolitana de Recife, nos seguintes locais: na 
Praça do Carmo em Olinda; no Fórum Joana Bezerra, nas Graças, 
no Parque de Exposições do Cordeiro, na Praça de Boa Viagem 
em Recife e nas Praças de Camaragibe e São Lourenço da Mata. 

Com apoio das entidades de assessoria técnica, a exemplo da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco e do SERTA, foi pos-
sível formar novos/as produtores/as em técnicas de conservação 
do solo, produção e uso de defensivos naturais, manejo de água, 
produção consorciada, beneficiamento e agregação de valor, defi-
nição de preço e comercialização dos produtos cultivados e benefi-
ciados nas propriedades rurais. Dessa forma, a ASSIM conseguiu 
não só incrementar a produção, mas também o envolvimento das 
comunidades, a participação da juventude local, ocasionando a 
melhoria do poder econômico das famílias. Também vem promo-
vendo do controle social, a disseminação de informações para o 
desenvolvimento de uma  consciência crítica e a responsabilidade 
com a saúde e o meio ambiente.

Segundo Saquet (2007, p.24) o território significa natureza 
e sociedade; economia, política e cultura; ideia e matéria; iden-
tidades e representações;  apropriação,  dominação  e  controle;  
descontinuidades; conexão  e  redes;  domínio  e  subordinação;  
degradação  e  proteção  ambiental;  terra, formas espaciais e rela-
ções de poder; diversidade e unidade. Visto desta forma, observa-
se que a relação com a natureza, a forma de produção agroecoló-
gica, a organização política, a promoção da qualidade de vida, a 
equidade de gênero e a participação da juventude são dimensões 
que passaram a ser consideradas, reforçadas e efetivadas na dinâ-
mica e organização do território da ASSIM.

Contudo, esse cenário de ebulição social nas comunidades do 
entorno da ASSIM ganhou dimensão e escala territorial na medi-
da que as pessoas das comunidades passaram a se organizar com 
base nos princípios da economia solidária com destaque à parti-
cipação feminina. Nesse aspecto, é importante considerar que as 
alianças e parcerias das comunidades com entidades e organiza-
ções de assessoria (ONGs, universidades e organizações de classe) 
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estimularam a ASSIM a assumir no seu escopo de atuação a par-
ticipação das mulheres em processos produtivos e nas instâncias 
de decisão política. Isso também se tornou possível em função da 
multidimensionalidade da economia solidária e da Agroecologia, 
cujos princípios fundamentais apontam para uma maior equidade 
em favor das mulheres permitindo que essa invisibilidade venha, 
eventualmente, ser rompida, pelo menos nesses espaços. 

4.2. O rural: espaço onde acontece as conexões da economia 
solidária e Agroecologia 

Os empreendimentos econômicos solidários (EES) em Per-
nambuco situam-se predominantemente no ambiente rural (Fi-
gura 1). Pode-se afirmar que grande parte dos empreendimentos 
econômicos solidários está situada como empreendimentos da 
agricultura familiar. Na análise de Chayanov (1974), por exem-
plo, o elemento central da agricultura familiar é a quantidade de 
trabalho disponível na família. Segundo este autor, na unidade 
de produção familiar camponesa, a composição e o tamanho da 
família determinam o montante da força de trabalho disponível 
para o desenvolvimento das atividades econômicas.

Figura 1 - Área de atuação dos empreendimentos em Pernambuco (PE) e no 
Brasil – 2013

Fonte: Adaptado de SENAES (2013).
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É certo que o rural é o espaço que aglutina, majoritariamente, 
as experiências de economia solidária e Agroecologia em 
Pernambuco, embora entendamos que constituam-se num 
entrelaçado entre campo e cidade. O processo dinâmico de 
produção, comercialização, formação de pessoas, promoção 
de políticas públicas, emancipação social e surgimento de 
novas lideranças que vem acontecendo nas comunidades da 
ASSIM é fruto da adesão aos princípios da economia solidária 
e da Agroecologia, na medida que as pessoas percebem que os 
trabalhos coletivos geram ganhos para todos (as) envolvidos (as).

E, deste modo, a ASSIM também vem promovendo o fortale-
cimento do campesinato, cujo modo e estilos de produção primam 
pelo cultivo de alimentos em bases agroecológicas gerando renda 
e incentivando a permanência da população rural no campo, com 
um enfoque especial e particular para os jovens e para as mulhe-
res no território. Não obstante, o jovem do campo é ainda olhado, 
por muitos, na ótica do trabalho familiar, apenas como membro do 
grupo familiar (CARNEIRO, 2005).  Além disto, a problemática da 
sucessão rural é muito forte nos territórios de atuação da Associa-
ção. Isso porque os jovens são os primeiros a querer sair do campo 
para cidade. Mas contrapondo essa realidade, foram criados vários 
empreendimentos solidários liderados por jovens e apoiado pela 
Associação com ênfase na produção agrícola de base agroecológica 
e na inclusão socioprodutiva com atividades rurais não agrícolas 
tanto no acesso as políticas públicas quanto na organização e par-
ticipação social em fóruns, redes, conselhos, etc.

A identidade de ambos os movimentos, tanto da economia 
solidária quanto do agroecológico apontam para a necessidades 
dos(as) jovens estarem juntos(as) com os seus familiares e em co-
munidade. Portanto, entendemos que o combate à migração da po-
pulação mais jovem perpassa pela motivação dos(as) mesmos(as) 
pela permanência no território. A motivação se dá pela perspectiva 
de geração de renda que proporcione o crescimento das capacida-
des econômicas, sociais e pessoais do(a) jovem assistido/a. Desse 
modo, a ASSIM de forma direta tem fortalecido a ideia de consumo 
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sustentável e solidário de produtos de base agroecológica, envol-
vendo jovens nos processos produtivos e de comercialização dos 
produtos gerados. Mas, mesmo assim a estratégia ainda tem se 
mostrado insuficiente para impedir o êxodo rural juvenil.  

4.3. Oportunidades e dificuldades vivenciadas nas comunidades 
da ASSIM 

A construção histórica da associação é uma forma de resis-
tência aos processos históricos da Zona da Mata Norte, microrre-
gião onde está localizada a ASSIM, que desde a colonização do 
Brasil tem como principal atividade econômica agroexportadora 
a lavoura de cana de açúcar, que ainda continua nas mãos da oli-
garquia local latifundiária. A concentração e monopólio da terra 
garantiu a monocultura canavieira e inibiu o surgimento de ou-
tras atividades econômicas, gerando problemas estruturais, tais 
como: desemprego (estrutural e sazonal) e subemprego, déficits 
sociais elevados e a degradação do meio natural. Isto está liga-
do as condições de exploração da mão de obra escrava a qual o 
campesinato local esteve submetido a época da colonização, que 
gerou um afastamento da lógica camponesa, ainda que esta per-
maneça de maneira residual nos que trabalham na cana.

Essa disputa territorial que remonta há pelo menos cinco sé-
culos constitui e oferece margem para a compreensão do conflito 
de classes e de territorialidades, caracterizando-se como elemen-
to primordial para a formação da identidade do campesinato lo-
cal. O campesinato é uma forma social de vida e produção que se 
reproduz produzindo para se alimentar (viver) e para comercia-
lizar, por diferentes estratégias os excedentes. Este conceito deve 
ser ampliado para um olhar da forma de viver e de trabalhar no 
campo que, mais do que uma simples forma de produzir, corres-
ponde a um modo de vida e a uma cultura (SANTOS, 2002).

No território da ASSIM, há aproximadamente duas décadas 
ações tem sido desenvolvidas pelo Serviço de Tecnologias Alter-
nativas (SERTA) e  pela Universidade Federal Rural de Pernam-
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buco com jovens e produtores(as) familiares  na agricultura or-
gânica, com reflexo no aumento do número de camponeses(as) 
que passaram a adotar os princípios da economia solidária e da 
Agroecologia na organização social da comunidade e na rela-
ção com a natureza. Aos poucos, uma nova mentalidade, que 
influenciou os modos de produzir e se organizar, permitiu o 
surgimento de formas dinâmicas de produção de base agroeco-
lógica, ressaltando a identidade camponesa, geração de renda, 
autonomia e autogestão.  

Portanto, compreende-se que a temática da economia solidá-
ria e da agroecologia na Mata de Pernambuco, a partir do territó-
rio da ASSIM, vem ganhando projeção política, bem como maior 
importância econômica e social, dada às circunstâncias e capilari-
dade de experiências de autogestão, associativismo, cooperativis-
mo e da agroecologia que dela emanam, configurando uma ter-
ritorialidade própria àquela associação, que acaba se irradiando 
pelas circunvizinhanças. 

Foram 21 anos de trabalho de formação com os agriculto-
res(as) para transformar o sistema tradicional de suas proprie-
dades em sistemas permaculturais e agroecológicos, a ASSIM 
percebeu a comercialização dos produtos como sendo seu maior 
entrave. Não tem sido difícil estimular os agricultores para essa 
mudança. Há um saber e uma prática acumulada pela ASSIM e 
outras entidades que atuam junto a Agricultura Familiar que aju-
dam o engajamento dos produtores.

Os agricultores passaram a acolher a ideia da produção e co-
mercialização a partir dos princípios agroecológicos com muito 
mais facilidade do que a 5 ou 10 anos atrás. Pensar e implantar 
estratégias de comercialização foi o mais difícil na trajetória da 
Associação, que desde o início pleiteou uma aproximação com 
os consumidores via articulação com redes de agricultores que já 
haviam implantado feiras agroecológicas na Região Metropolita-
na do Recife, a exemplo do Espaço Agroecológico.  Muitas tentati-
vas foram feitas até que a ASSIM encontrou a forma de aproximar 
efetivamente o(a) produtor(a) dos(as) consumidores(as), por meio 
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de canais diretos de comercialização. Entre as razões que contri-
buíram para isso estão as seguintes:

• Há uma demanda em contínuo crescimento por uma alimen-
tação mais saudável e nutritiva nas regiões metropolitanas;

• Escolas estão se interessando por feiras orgânicas como 
meio para fomentar a Educação Ambiental com seus(suas) 
alunos(as) e familiares. Pode-se perceber um aumento 
das estratégias dos docentes das escolas de educação bá-
sica no sentido de aprofundar com seus(suas) alunos(as) 
os conteúdos de nutrição, segurança alimentar, meio am-
biente, entre outros; 

• Associações de funcionários(as) de empresas públicas e 
privadas estão  empenhadas na criação de grupos de con-
sumo, na difusão da consciência ecológica e organização 
de feiras em espaços das empresas;

• O Governo do Estado estimulou a capacitação de agri-
cultores(as) em 10 municípios da Zona da Mata de Per-
nambuco e criou o Polo de Orgânicos por intermédio das 
organizações de base comunitária;

• Há um número grande de jovens do campo e agriculto-
res(as) familiares capacitados(as) pelas entidades de as-
sessoria nos diversos territórios de Pernambuco;

• A demanda por produtos orgânicos locais vem aumentan-
do nos programas federais de Aquisição de Alimentos e de 
Aquisição da Alimentação Escolar. Os produtos orgânicos 
tem mais valor nesses programas do que os convencionais;

• Maior espaço na mídia tradicional de experiências agroe-
cológicas e da economia solidária.

Segundo o mapeamento da economia solidária a comerciali-
zação dos produtos dos empreendimentos econômicos solidários 
em Pernambuco tem abrangência local, focada no comércio mu-
nicipal e no comércio local ou comunitário, que somados repre-
sentam 81,5 % (Tabela 1). Dado à produção em pequena escala 
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dos empreendimentos econômicos solidários e sua formação co-
munitária, a abrangência territorial predominante nas vendas é 
a municipal. Entretanto, existem 7,3% dos empreendimentos que 
comercializam seus produtos no âmbito estadual. Em Pernambu-
co, apenas 1,1% dos empreendimentos conseguem extrapolar as 
barreiras internacionais atuando no mercado externo. 

Tabela 1 - Abrangência territorial de vendas por mercado consumidor em 
Pernambuco - 2013

Abrangência Frequência 
absoluta

Percentual
(%)

Mercado/comércio municipal 900 42,1
Mercado/comércio local ou comunitário 843 39,4
Mercado/comércio territorial ou microrregional 178 8,3
Mercado/comércio estadual 156 7,3
Mercado/comércio nacional 38 1,8
Mercado/comércio externo (exportação) 23 1,1
Total 2.138 100,0

Fonte: Adaptado de SENAES (2013).

A maior parte dos empreendimentos econômicos solidários de 
Pernambuco é de pequenos(as) produtores (as). Estes seguimentos 
de um modo geral estão desorganizados, não têm acesso às infor-
mações relacionadas aos mercados e não dispõem de recursos fi-
nanceiros necessários para custear a comercialização da produção. 

Para enfrentar os obstáculos da comercialização e resistir às 
pressões daqueles que controlam o capital financeiro local, prin-
cipalmente os intermediários, os(as) produtores(as) da agricultura 
familiar da ASSIM têm ocupado as feiras livres dos seus municí-
pios, garantindo em parte a demanda da população local quanto 
as suas necessidades básicas de alimentação e artesanato. 

O espaço predominante de comercialização em Pernambuco 
é o comércio municipal, local ou comunitário. No caso da ASSIM 
podemos identificar a existência de uma relação direta dos(as) 
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sócios(as) que produzem e o(a) consumidor(a) final, por meio de 
vendas diretas. Pois, cerca de 55,6% dos empreendimentos eco-
nômicos solidários declaram que vendem seus produtos de for-
ma direta ao(a) consumidor(a) final (Tabela 2). Em segundo lugar 
aparece à relação com atacadistas (32,6%), cuja  comercialização 
ocorre por meio de revendedores(as).

Tabela 2 - Venda dos produtos dos empreendimentos econômicos solidá-
rios em Pernambuco – 2013

Vendas Quantidade Participação 
(%)

Venda direta ao consumidor final 1.094 55,6
Venda a revendedores / atacadistas 641 32,6
Venda a órgão governamental 119 6,0
Venda para empresas privadas de produção 47 2,4
Venda a outros empreendimentos de 
economia Solidária 

32 1,6

Troca com outros empreendimentos de 
economia Solidária

22 1,1

Outros 14 0,7
Total 1.969 100,0

Fonte: Adaptado de SENAES (2013).

Existem vários desafios para que ocorra o fortalecimento dos 
empreendimentos econômicos solidários em Pernambuco, sendo 
que o principal reside na necessidade de quebrar a barreira que 
impede a comercialização além da venda direta ao consumidor. 
Neste caso, comercializar os produtos com órgãos governamen-
tais é algo que deve ser perseguido, em razão da capacidade de 
compra que os governos têm para o funcionamento dos serviços 
públicos. De acordo com Tauile (2001, p. 85) isso implica “buscar 
economias e ganhos de solidariedade”, com vista a eficiência cole-
tiva a ser obtida pela atuação conjunta e concatenada dos agentes 
da economia solidária. Outro desafio consiste em criar políticas 
públicas que possibilite o estabelecimento de redes de comerciali-
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zação entre os próprios empreendimentos desde a matéria prima 
até os produtos finais. Não obstante todas essas oportunidades 
e fortalezas, o aumento quantitativo está exigindo também 
mudanças qualitativas e um aprimoramento das condições de 
comercialização. Deste modo, a ASSIM, os(as) produtores(as) e 
consumidores(as) identificaram a existência de gargalos/dificul-
dades que precisam ser superados :

• Infraestrutura insuficiente: os bancos de feira são pouco 
s e têm que ser transportados por caminhão de um local 
para o outro onerando custos, tempo e mão-de-obra, para 
desarmar, transportar, tirar e armar de novo, e sempre 
repetir a operação para outro espaço de feiras;

• As bancas das feiras não foram renovadas e as cobertas 
feitas de lonas deterioram-se rapidamente com o trans-
porte repetitivo exigindo reparo e limpeza. As “saias” de-
vem cobrir as mesas até rente o solo, de modo a melhorar 
o visual e  não expor objetos sob as mesmas;

• É necessário balança eletrônica para segurança dos 
consumidores e conforto dos feirantes. As balanças 
existentes são antigas e não tem a precisão de um 
equipamento eletrônico;

• Aprimorar a apresentação pessoal dos feirantes: higiene, 
bata, boné, avental, para todos, melhorando o padrão do 
serviço oferecido;

• Melhorar as condições de acondicionamento e trans-
porte dos produtos, com a padronização das galeias 
por cores e tamanho;

• A ausência de produtos procurados pelos(as) clientes, mas 
que não são produzidos na Zona da Mata do Estado. Essa 
situação obriga o(a) consumidor(a) a completar sua com-
pra com produtos convencionais, sem a mesma garantia. 
Produtos como carnes de caprino e ovino, queijos, ovos 
de galinha de capoeira, mel de abelha, melão, melancia, 
cebola, uva e carne de sol oriundos do Agreste e Sertão 
poderiam complementar a oferta nas feiras;
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• O transporte das mercadorias e dos(as) feirantes é o maior 
de todos os gargalos, sobretudo para os(as) iniciantes, 
cuja solução tem que ser encontrada entre os mesmos e 
localmente.

• A superação dessas dificuldades daria novo patamar a 
produção, beneficiamento dos produtos e comercializa-
ção, colocando o território da ASSIM definitivamente na 
rota da agricultura de base agroecológica. 

6. Conclusão 

A construção coletiva deste artigo permitiu gerar conheci-
mentos que devem ser aprofundados no decorrer do Programa de 
Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial 
(PPGADT/UNIVASF-UFRPE-UNEB). O importante desta cons-
trução é termos a clareza que um processo dinâmico e envolvente 
da produção do conhecimento acontece concomitantemente com 
a interação do(a) pesquisador(a) com os territórios. Desta forma, 
as imersões que aconteceram no território, como parte da propos-
ta pedagógica do PPAGT/UFRPE permitiram levantar elementos 
que aqui estão sistematizados e que poderão constituir-se em 
contribuições ricas as reflexões a serem realizadas por ocasião da 
elaboração do produto final deste doutorado profissional.

Nesse sentido, com base na realidade observada foi possível 
compreender historicamente que o processo de implantação e ex-
pansão da lavoura canavieira na Zona da Mata foi inicialmente fa-
cilitada pelas condições naturais locais, sendo promovida por opor-
tunidades de inserção nos circuitos mercantis coloniais, na lógica da 
economia agroexportadora daquela época. Nos anos recentes, res-
trições de ordem natural, em particular a degradação de solos e as 
condições de relevo, que restringem a elevação da produtividade da 
cana de açúcar via mecanização, têm apontado para a urgência de se 
buscar novas oportunidades em relação à essa atividade. 

Ainda assim, a grande concentração fundiária na Zona da 
Mata, em particular nos municípios especializados no cultivo da 
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cana de açúcar, constitui-se em traço peculiar dessa região. Na 
verdade, a Zona da Mata de Pernambuco é onde a posse da terra 
se apresenta mais concentrada na mão de grandes latifundiários 
em todo o Nordeste, por força de sua especialização canavieira 
ser uma atividade extensiva, o que exige o uso de grandes glebas. 

É neste contexto que se originam os conflitos pela 
convivência e posse da terra que marcaram os traços identitários 
do campesinato nessa região. Atualmente existem grupos de 
agricultores(as) que buscam se contrapor ao modo de produção 
da lavoura canavieira na Zona da Mata, nas suas pequenas 
unidades de produção, consideradas minifúndios, localizadas 
em áreas marginais ao domínio da cana. Essas propriedades 
têm adotado a economia solidária e a Agroecologia como 
princípio para produção, beneficiamento, comercialização e, 
consequentemente, emancipação.  

Desse modo, percebe-se que existem conexões entre a economia 
solidária, Agroecologia e o Campesinato no território da Associa-
ção de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marrecos 
e Sítios Vizinhos, dado às dinâmicas de conversão das proprieda-
des rurais para o modo de produção sob os princípios da economia 
solidária e da Agroecologia, com vistas a sua emancipação.

A economia solidária e a Agroecologia são realidades no ter-
ritório da ASSIM, onde existe uma efervescência de iniciativas 
acontecendo, protagonizadas pelos agricultores(as) e morado-
res(as). Os principais beneficiários(as) destas atividades, são os(as) 
pequenos(as) produtores(as) rurais e artesões (ãs), que encontra-
ram no associativismo, cooperativismo e na autogestão os princí-
pios para superar os problemas históricos da produção e da co-
mercialização, bem como para o enfrentamento da concorrência 
desleal que suas atividades são submetidas, por exemplo, a figura 
dos(as) atravessadores(as).

Passadas quase duas décadas, as diversas atividades e cone-
xões entre a economia solidária e a Agroecologia fizeram emergir 
no território da ASSIM um ambiente de experiências transforma-
doras com foco na autogestão. Dentre as transformações destaca-
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mos o aumento da confiança, o envolvimento político e participa-
tivo dos produtores(as).

Os/as produtores(as) da ASSIM ao decidirem fazer a conver-
são da produção convencional para a produção de base agroe-
cológica, fundamentada nos princípios da economia solidária, 
reforçaram a existência de uma identidade territorial. Da mesma 
forma, ao internalizarem que é possível superar as dificuldades 
dos processos produtivos e de comercialização de forma associa-
da, estimulados pela autogestão nos processos decisórios passa-
ram exercer suas atividades de forma autônoma.

As interações entre a economia solidária e a Agroecologia tem 
proporcionado a inserção das mulheres e dos jovens, que antes 
eram relegadas as atividades secundárias, em atividades princi-
pais nas propriedades e nas comunidades. Isso foi possível porque 
os(as) envolvidos(as) já assimilaram e internalizaram as dimensões 
da solidariedade e do respeito as diferenças entre as pessoas. 

Os processos dinâmicos de mudanças de mentalidade, da 
adoção de técnicas e da forma de convivência com os bens na-
turais, foram integrados na comunidade em razão do apoio de 
entidades de assessoria. Isso reforçou a ideia de que o processo de 
conhecimento atrelado a uma assessoria técnica pode conduzir 
os(as) produtores(as) a novas formas de manejo produtivo, a novas 
formas de organizações políticas, sociais, econômicas e culturais. 
Portanto, as experiências estudadas neste artigo apontam a ne-
cessidade de pensarmos alternativas ao desenvolvimento, como 
estratégias quem permitam uma nova cultura política, social e 
econômica construídas pelos(as) próprios(as)  agricultores(as)  fa-
miliares, a partir de suas vivências no chão do trabalho, como 
processo educativo, para a autonomia e transformação social.
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’’Viabilizar os agroecossistemas dos territórios no semiári-
do. O intuito é de compreender a gênese, a historicidade, a 
dinâmica e os ritmos das transições que efetivaram mudan-
ças significativas nas relações entre a sociedade e a natureza 
nos diferentes regimes metabólicos, uma vez que as socieda-
des humanas produzem e reproduzem suas condições ma-
teriais e imateriais de existência a partir de sua relação com 
a natureza’’.
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CAMPESINATO E A DIVERSIDADE DOS AGROECOSSISTEMAS:
UM ENSAIO TEÓRICO

Deiziane Lima Cavalcante1; Tarcisio Augusto Alves da Silva2; 
Ana Maria Dubeux Gervais3; Angelo Giuseppe Chaves Alves4

Resumo: O modo de vida camponês, suas formas de fazer agricultura, os 
espaços onde vivem e trabalham são todos aspectos que perpassam questões 
históricas, ambientais, sociais, culturais e econômicas. Pois, para garantirem 
sua reprodução os camponeses lançam mão de diversas formas de manejo 
dos recursos naturais. Isso tem resultado numa multiplicidade de atividades 
produtivas no âmbito dos agroecossistemas, as que os permitem adaptar-se 
historicamente a diferentes condições socioeconômicas. Assim, nosso obje-
tivo é entender como se dão as relações desse grupo social com a natureza. 
Para tal, vamos nos valer de uma revisão de literatura para observar a lógica 
diferenciada de utilização desses recursos a partir da interação entre a diver-
sidade biológica e cultural que permeiam a vida camponesa. 

Palavras chave: Agroecologia; agrobiodiversidade; sistemas de produção.

Abstract: The peasant way of life,  farming, places of living and work are 
all aspects of  historical, enviromental, social, cultural and economic issues. 
In order to  to guarantee their livelihoods , the peasants have to manage the 
natural resources in different ways. This has resulted in a multiplicity of agro
-ecosystems, allowing  them to adapt themselves  to diferent socio-economic

1 Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco. Email: deiziane.lima@gmail.com.
2 Doutor em Sociologia. Professor Convidado. do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernam-
buco. Email: deescada@yahoo.com.br.
3 Doutora em Sociologia. Coorientadora. Programa de Pós-Graduação em Agroecolo-
gia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Email: 
anadubeux66@gmail.com.
4 Doutor em Ecologia e Recursos Naturais. Orientador. Professor Permanente do Pro-
grama de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universida-
de Federal Rural de Pernambuco. Email: angelo.alves@ufrpe.br.
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conditions. This article aim to understand the relation between this social 
group with the environment they live..  The article is based on a literature 
review to observe the differences in  using of those resources, based on the 
interaction between environmental biological aspects and the cultural diver-
sity  of  peasantry.

Keywords: Agroecology; agrobiodiversity; production systems.

1. Introdução

A biodiversidade natural e cultivada são elementos essen-
ciais para a sobrevivência das florestas, do solo, ar, clima, fau-
na e flora e da vida como um todo, para o ser humano é fonte 
de alimentos, medicamentos e de lazer, a atividade agropecuária 
requer agroecossistemas que podem ser, na escala de utilização 
dos recursos, sistemas mais ou menos complexos, dependendo a 
qual agricultura e pecuária estamos nos referindo, desta forma, 
“os processos naturais e sociais se articulam de uma maneira sem 
precedentes, gerando novas dinâmicas e sinergias imprevisíveis 
e surpreendentes que ameaçam a espécie humana, o equilíbrio 
planetário e toda a vida” (TOLEDO, 2013, p.41, tradução nossa)24. 

Os agroecossistemas tradicionais se caracterizam por serem 
sistemas de manejo e cultivo complexos e diversificados, onde as 
atividades agrícolas, pecuárias e/ou extrativistas são realizadas 
mediante a junção de fatores que vão desde uma intensa análise 
dos recursos naturais disponíveis (solo, água, sementes, dentre 
outros) até a disponibilidade de mão de obra (familiar ou con-
tratada), que envolvem ainda as questões agrárias (posse da ter-
ra, tamanho da área para cultivo e criação de animais, entorno 
da propriedade),disponibilidade de recursos financeiros (acesso 
a crédito, endividamento), acesso a políticas públicas (Assistên-
cia técnica, saúde, educação, moradia, acesso a mercados), assim 
5 Em espanhol: (...) los procesos naturales y los sociales se articulan de una manera sin prece-
dente, generando nuevas dinámicas y sinergias impredecibles y sorpresivas que amenazan a la 
especie humana, al equilibrio planetario y a la vida toda (TOLEDO, 2013). 
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como envolvem questões sociais, culturais e políticas.
Nesse sentido a utilização, exploração e expansão das áreas 

agrícolas sejam elas de utilização campesina ou de grandes em-
presas agroexportadoras se dão a partir da utilização do conjunto 
dos fatores mencionados acima e que dependendo das condições 
de uso estarão impactando positiva ou negativamente o ambiente.

Ao observarmos a realidade brasileira, vemos o histórico 
avanço capitalista sobre as áreas consideradas mais produtivas 
do país, áreas onde existem os melhores solos, as reservas aquí-
feras mais importantes e abundantes, onde a proximidade com 
as áreas para escoamento de sua produção são mais viáveis e que 
em grande parte pertencem a indígenas, quilombolas, populações 
tradicionais, pescadores e aos próprios agricultores camponeses, 
processo iniciado ainda no período da colonização, visto que o 
país se tornou colônia de exploração agrícola, onde o objetivo era 
produzir matéria prima para abastecer os grandes centros coloni-
zadores, essencialmente à base de mão de obra escrava, causando 
um conjunto de problemas sociais que repercutem até hoje, como 
a grave questão fundiária que continua se ampliando. 

O que vai de encontro às formas de fazer agricultura das fa-
mílias camponeses brasileiras aonde a relação com a terra e com a 
própria produção de alimentos vem se apresentando de uma ma-
neira diferenciada e até mesmo resistente frente ao atual modelo do 
agronegócio, a partir da atuação de diversos movimentos sociais, 
da ampliação dos debates sobre Agroecologia, das lutas travadas 
por agricultores e agricultoras, povos indígenas, quilombolas e de-
mais atores que tem seu sustento a partir do manejo da natureza.

Desta forma nos cabe investigar de que modo esses agricul-
tores, se inter-relacionam com o seu meio, buscando ampliar os 
debates sobre o conceito de campesinato, frente às diversas pres-
sões políticas exercidas sobre eles que ora os nega como sujeitos 
de direito, ora tenta inseri-los na lógica de mercado capitalista, 
estabelecendo um paralelo com o conceito de agrobiodiversidade 
e como este é compreendido por estes atores.

Assim, o objetivo desse artigo é realizar uma revisão de lite-
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ratura do conceito de campesinato, buscando compreender como 
os camponeses, no seu processo de fazer agricultura, se relacio-
nam com a agrobiodiversidade, no sentido de provocar efeitos 
positivos e/ou negativos em seus territórios.

2. Caminho metodológico

Muitos são os trabalhos relacionados ao conceito de campesinato, oriun-
dos dos mais diversos lugares e tempos. Sevilla Guzmán e González de 
Molina (2013) destacam em sua obra “Sobre a evolução do conceito de 
campesinato” que

a gênese do pensamento social agrário “supõe partir necessaria-
mente do esboço dos traços básicos dos movimentos intelectuais, 
que poderiam ser definidos como pensamento evolucionista so-
bre o Campesinato e Direito Consetudinário Camponês.” Desta-
ca-se também os seguintes autores: George Ludwin von Maruer 
utilizado por Engels na Origem da família, da propriedade pri-
vada e do Estado; Lewis Morgan; Henry Summer Maine; August 
von Axtusem”. As obras desses autores se inscrevem num esque-
ma explicativo do processo histórico, em que aparece como pro-
tagonista central a estrutura social do campesinato.(SEVILLA 
GUZMÁN e GONZÁLEZ DE MOLINA, 2013, p.10).

Horácio Martins de Carvalho (2005) em sua obra O campesi-
nato no século XXI: Possibilidades e condicionantes do desenvolvimento 
do Campesinato no Brasil, menciona autores clássicos como Chaya-
nov  e Theodor Shanin, que basearam muitos de seus estudos 
para a compreensão do conceito de campesinato a partir da teoria 
marxista que foi fundamentada na história dos modos de produ-
ção predominantes, explicitando as contradições decorrentes da 
luta entre o latifúndio, aliado da agroindústria, e os movimentos 
sociais camponeses. 

Os estudos sobre a realidade camponesa latino-americana 
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durante largo tempo foram baseados na chamada vertente Chaya-
noviana. No entanto, há uma complexidade teórica e histórica que 
se apresenta diante “das dezenas de formas sociais de reprodu-
ção das unidades familiares produtoras e extrativistas autônomas 
no campo por parte tanto dos organismos governamentais como 
daqueles de mediação dos interesses dos camponeses” (CARVA-
LHO, 2005, p.19). Assim, são necessários novos esforços teóricos e 
empíricos para se dar conta da atualidade e da diversidade cam-
ponesa na América Latina e, mais especificamente, no Brasil.

Desta forma, para a construção desse artigo utilizou-se como 
metodologia para levantamento das principais ideias que nor-
teiam os debates sobre campesinato, especificamente no Brasil e 
na América Latina, a revisão de literatura com base em leituras 
de artigos e livros de autores que notadamente vem construindo 
estudos voltados para essa realidade, como Toledo  (2005, 2015), 
Sevilla Guzmán e González de Molina (2013), Wanderley (2003; 
2014), Carvalho (2005), Fernandes (2008a, b), Oliveira (2007), Abra-
movay (1998, 1999), dentre outros.

Esse estudo também se propõe a realizar uma análise a cerca 
dos debates que envolvem a lógica campesina, no que diz res-
peito à agrobiodiversidade, buscando, a partir também da litera-
tura disponível, elencar de que forma essa relação se estabelece, 
atentando para a construção de “um pensamento alternativo em 
torno do campesinato e seu papel no desenvolvimento rural.

3. Campesinato brasileiro: o desafio da reflexão teórica

Nós seres humanos somos essencialmente seres sociais que 
coexistem por seus vínculos societários e também por seus vín-
culos com a natureza, utilizando com habilidade a diversidade 
dos elementos da natureza para garantir sua sobrevivência, “essa 
habilidade se deve à manutenção de uma memória individual 
e coletiva, que conseguiu se estender pelas diferentes configu-
rações societárias que formaram a espécie humana” (TOLEDO, 
2015,p.28)
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A diversidade é atualmente identificada por duas frentes: a 
diversidade biológica e a cultural (TOLEDO, 2015, p.29), que inte-
ragindo entre si determinam os tipos de ocupações e utilizações 
que serão adotadas pelos diversos grupos humanos, onde cada 
um deles aprendeu a usar de forma específica os recursos dis-
poníveis em seu entorno, dito isso, atentemos para o território 
brasileiro que apresentando uma grande diversidade ambiental, 
também se revela com grandes e profundas diferenças culturais, 
sociais e econômicas.

No meio rural brasileiro, toda essa integração social e am-
biental se apresenta de maneira bastante contundente, vários 
estudos buscam apresentar as diversas faces dessas realidades, 
suas lógicas e consequências, em um país que se apresenta, por 
um lado, como um grande produtor de alimentos para exporta-
ção, onde há um grande investimento financeiro para expansão 
desse tipo de agricultura, aqui chamada de Agronegócio, basea-
da no uso exponencial de insumos químicos, maquinários de 
precisão e recursos genéticos de alto potencial produtivo; por 
outro temos uma agricultura baseada no trabalho da família, ca-
racterizada por ocupar pequenas propriedades e que lança mão 
de lógicas de produção agropecuária que garantem uma diver-
sidade grande de alimentos, porém marcada por profundos e 
históricos problemas sociais.

A expansão e a globalização do processo de acumulação capita-
lista no campo em todo o mundo e em particular no Brasil, foram 
acentuadas depois da década de 50 do século passado, e ocor-
reram através de inúmeras e constantes mudanças nas formas 
de agir do capital, nos modos como exploram as demais classes 
sociais (...) e na natureza da sua internacionalização, sendo que 
as empresas capitalistas sempre mantiveram constante a busca 
pela maximização do lucro e a apropriação dos recursos naturais 
e das terras que eram de seus interesses em todo o mundo. (CAR-
VALHO, 2009, p.30).
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No Brasil a expansão do capitalismo no campo se deu por 
diversas vias: advento de diversos programas governamentais 
de modernização, pela assistência técnica rural e pelo acesso 
massivo dos produtores rurais ao crédito rural, ações concretas 
das empresas capitalistas nacionais e estrangeiras, dentre ou-
tras. Uma das estratégias utilizadas foi a de ao longo do tempo a 
modificação das denominações de como esses agricultores eram 
chamados: homem do campo, pequenos agricultores, caboclo, 
trabalhador rural e mais recentemente agricultor familiar, todas 
essas palavras possuindo duplos sentidos, “referindo-se aos que 
vivem longe, no campo, fora das povoações e das cidades, e que, 
por isso, são também rústicos, atrasados ou então ingênuos, ina-
cessíveis (...), às vezes querem dizer também preguiçoso, que não 
gosta do trabalho” (MARTINS, 1983, p.22), ou aqueles que neces-
sitam entrar na lógica de mercado pregada pelo Agronegócio e 
para isso precisa se modernizar, utilizando os mesmos insumos 
utilizados pelos grandes produtores rurais.

Essas diferenciações são importantes para o estabelecimento 
do capital no meio rural, pois além de renegar um lugar histórico 
dessas populações, também trata todo o seu modo de vida como 
atrasado, sem valor monetário e que por isso precisa ser modifi-
cado, como podemos ver nas palavras de Carvalho (2009):

(...) Isso se dá, por um lado, pela racionalidade capitalista de 
considerar que a economia dos produtores rurais familiares que 
utilizam não somente a força de trabalho direta familiar deve 
necessariamente se inserir e se transformar em economia capita-
lista; por outro lado, pela necessidade de transformar qualquer 
território em espaço do desenvolvimento capitalista. (CARVA-
LHO, 2009, p. 8).

Desta forma, o conceito de “camponês e latifúndio, são pala-
vras políticas, que procuram expressar a unidade das respectivas 
situações de classe e, sobretudo, que procuram dar unidade às 
lutas dos camponeses” (CARVALHO, 2009, p.22). A identidade 
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camponesa reflete, portanto, “disputas sociais definidas a partir 
da defesa de formas sociais da terra baseadas no uso comum de 
seus recursos, o que o Estado, em sua territorialidade fundamen-
tada na propriedade privada, tem dificuldades de reconhecer” 
(MARQUES, 2008, p.61).

Analisar o rural brasileiro requer, portanto, uma leitura apro-
fundada sobre os sujeitos que o compõe, sejam eles indígenas, 
quilombolas, comunidades tradicionais e camponeses, compreen-
dendo que essas diversas identidades sociais, tratadas aqui como 
processos sociais estão sujeitos a poderes assimétricos em situações 
de hegemonia, contra hegemonia e subalternia que se expressam 
em disputas discursivas e simbólicas de produção de significados. 

As discussões acerca da conceituação de campesinato são 
norteadas pela forte relação família, produção e trabalho, e desta 
com o meio local e global que as cercam, desta forma compreen-
der esse conceito na sociedade brasileira, cuja história de desen-
volvimento, em especial nas áreas rurais, ocorreu de forma desi-
gual e diversificada “pelo processo de mundialização do capital, 
com fortes consequências para a população camponesa” (MAR-
QUES, 2008, p.49). Segundo Moraes (2009),

(...) o conceito de camponês pode tornar-se uma abstração se não 
refere, empiricamente, ao conjunto de práticas permeadas pelo 
universo simbólico, categorias e regras mediante as quais os su-
jeitos sociais aludidos vivem, sentem e pensam suas existências. 
A conexão entre as práticas e seus supostos funciona em um 
nível mais profundo do que revela a aparência imediata, inte-
ressando, aqui, como dito por Pierre Bourdieu, tratar do modus 
operandi de camponeses(as) que traga à tona o modo de engen-
dramento dessas práticas, até por meio dos seus discursos sobre 
elas. (MORAES, 2009, p.131)

As relações de reciprocidade estabelecidas entre agriculto-
res e agricultoras e destes com o meio no qual vivem e com o 
meio externo onde estão inseridos, são a peça fundamental para 
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o desenvolvimento das comunidades rurais camponesas seja no 
Brasil, na América Latina e até mesmo no mundo (MORAES, 
2009) aponta que também a construção dos territórios, o manejo 
da biodiversidade e a organização social interna são categorias 
nas quais ocorrem uma complementaridade capaz de sustentar 
toda uma estrutura social organizada que atribui aos agricultores 
camponeses um papel de ator social histórico.

Assim, os camponeses brasileiros organizaram-se ao longo 
da história de diversas formas que foram influenciadas não ape-
nas por questões de diferenças ambientais de região para região, 
mas também por questões políticas e econômicas e que por isso 
diversas vezes passam por pressões que hora decretam seu fim, 
hora o colocam como o sujeito que resiste e ressignifica os debates 
sobre o meio rural, cabendo destacar que

Numa perspectiva geral, o campesinato corresponde a uma 
forma social de produção, cujos fundamentos se encontram no 
caráter familiar, tanto dos objetivos da atividade produtiva – 
voltados para as necessidades da família – quanto do modo de 
organização do trabalho, que supõe a cooperação entre os seus 
membros. A ele corresponde, portanto, uma forma de viver e de 
trabalhar no campo que, mais do que uma simples forma de pro-
duzir, corresponde a um modo de vida e a uma cultura. (WAN-
DERLEY, 2014, p.10).

Mesmo diante da grande diversidade do campesinato brasi-
leiro, os debates sobre sua conceituação giraram praticamente em 
torno de duas correntes (MARQUES, 2008), a primeira influencia-
da por populistas russos que desenvolveram estudos detalhados 
sobre a organização da produção camponesa, cujo principal autor 
Chayanov, destacou as qualidades do modo de vida e da econo-
mia camponesa e defendia a sua contribuição para a construção 
de uma sociedade igualitária e mais justa. Ainda segundo Mar-
ques, a segunda corrente enfatiza a análise das mudanças desen-
cadeadas pelo avanço das relações de mercado e dos processos de 
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modernização e industrialização relacionados ao desenvolvimen-
to do capitalismo no campo e suas inevitáveis consequências de 
desagrarização e descampesinação.

Porém essas correntes, por vezes, não deram conta de dialo-
gar com toda a diversidade dos camponeses brasileiros, onde o 
processo histórico de concentração monopolista da propriedade 
da terra, vem concentrando grandes extensões de terras nas mãos 
de poucos e grandes empresários rurais, o que causou a elevação 
do preço da terra, além de um grande investimento na moderni-
zação agrícola, com o uso de maquinários de alta precisão, insu-
mos químicos e biológicos de alto rendimento.

Em contrapartida grande parte da população rural, represen-
tada por produtores rurais familiares, remanescentes de escravos, 
indígenas e demais comunidades tradicionais, restou a exclusão 
agrária, caracterizada por pouco ou nenhum acesso à terra (de 
viver e de produzir), exclusão social, econômica, ambiental e po-
lítica. Desta forma, cabe destacar que Gorender(2013),emseues-
tudosobreGêneseedesenvolvimentodo capitalismo no campo brasileiro 
frisou a existência histórica de duas linhas de desenvolvimento 
no mundo rural brasileiro:

• A linha do latifúndio permeado de formas camponesas 
(plantagem ou latifúndio pecuário) que se transforma, 
com mais ou menos lentidão, em empresacapitalista;

• A linha da pequena exploração de caráter camponês – 
familiar independente (sitiantes, posseiros, pequenos 
arrendatários e parceiros autônomos), a qual com a ex-
pansão geográfica e a intensificação dinâmica do merca-
do interno, aumenta seu grau de mercantilização e, por 
consequência, diminui seu grau de economianatural.

A agricultura camponesa, em sua essência, não é adepta do 
produtivismo, ou seja, não produz uma única cultura e com ex-
clusividade para o mercado e nem se utiliza predominantemen-
te de insumos externos, seu potencial de produção de alimentos 
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está na diversidade, no uso múltiplo dos recursos naturais, porém 
através de sua supremacia o agronegócio procura cooptar a agri-
cultura camponesa para defender o seu modelo de desenvolvi-
mento. Esse processo de cooptação começa pela eliminação das 
diferenças: todos são iguais perante o mercado. E continua com 
essa propaganda para que todas as políticas sejam construídas 
tendo como referência o negócio.

Outra forma de tornar os agricultores camponeses “contri-
buintes” do desenvolvimento econômico do campo brasileiro é a 
transformação dessas pessoas em força de trabalho para o capital, 
quer seja como funcionários de suas empresas, quer seja através 
de incentivos para que estes se modernizem e vendam seus pro-
dutos para os atravessadores, por exemplo.

Desta forma, o camponês é transformado em força de trabalho 
para o capital, que não precisa investir no pagamento desta força 
de trabalho. É neste contexto que o capitalismo passa a difundir 
o discurso da agricultura familiar, que diferente da agricultura 
camponesa vem, ideologicamente, demonstrar   que   o   campo-
nês   (atrasado   segundo   esta   vertente)    se modernizou, ou 
seja, se inseriu no circuito do capital, tornou-se um  agricultor 
familiar. (SOUZA e CONCEIÇÃO,2008, p.107).

4. O uso da Agrobiodiversidade 

As sociedades agrícolas vêm modificando os diferentes ha-
bitats para a produção de bens e serviços ao longo de sua histó-
ria, as revoluções agrícolas pressupõem alterações profundas na 
estrutura, funcionamento e evolução dos ecossistemas sejam eles 
em florestas, selvas, pradarias, desertos, pantanais, dentre outros 
ambientes que abrangem e como mencionado anteriormente essas 
modificações são resultados das diversidades biológicas e cultu-
rais próprias das sociedades humanas, “juntas, elas configuram 
o complexo biológico-cultural originado historicamente e que é o 
produto de milhares de anos de interação entre as culturas e os 
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ambientes naturais” (TOLEDO e BARRERA BASSOLS, 2015, p.39).
Apesar da grande pressão exercida pela modernização agrí-

cola, existe muita resistência por parte de comunidades que es-
tão sendo capazes de manter uma tradição por meio da contínua 
agregação de novos elementos para a manipulação, digamos mais 
sustentáveis, daqueles ambientes, e com isso vem conseguindo 
permanecer em um só lugar por longos períodos, atestando um 
uso prudente da biodiversidades de cada um dos ecossistemas 
existentes, observando que “cada cultura local interage com seu 
próprio ecossistema local e com a combinação de paisagem e as 
respectivas biodiversidades nelas contidas, de forma que o resul-
tado é uma ampla e complexa gama de interações finas e especí-
ficas” (TOLEDO, 2005, p.40).

Desta forma, podemos dizer que a parte da população ru-
ral que se dedica as atividades de apropriação da natureza que 
acontecem de diversas formas, por exemplo, enquanto uma faz 
a apropriação de pequena escala, com altos níveis de diversida-
de, autossuficiência e produtividade ecológica, a outra funciona 
em escalas médias e grandes, apresentando taxas muito altas de 
produtividades do trabalho, mas muito baixas enquanto diver-
sidade e autossuficiência.

Para diferenciação desses modos de produção critérios como 
escala, grau de autossuficiência, tipo de força de trabalho, siste-
mas de conhecimento e cosmovisão, além da fonte de energia e a 
produtividade ecológica e do trabalho, são adotados por pesqui-
sadores, técnicos de Assistência Técnica e outros entes de atuação 
direta no meio rural.

No caso particular da agricultura brasileira, aqui mais 
especificamente tratamos da agricultura familiar camponesa, 
onde o objetivo maior da produção é a reprodução da própria 
unidade produtiva, onde a escala de produção é normalmente 
pequena, porém bastante diversificada se traduzindo em reba-
nhos pouco numerosos, extração limitada de recursos flores-
tais ou pesqueiros, produção vegetal também em quantidades 
menores, porém bastante complexas e sendo constantemente 
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disponibilizadas para o consumo das famílias e comercializa-
ção dos excedentes.

Os campesinos brasileiros organizam-se no quadro e nas con-
dições oferecidas pela natureza, no sentido de uma simbiose 
(ecúmeno) resultantes de suas relações com o meio, em um inter-
câmbio que adquire, ao longo do tempo, uma dinâmica própria e 
forma peculiar, isto remonta ao habitat que supõe territorialidade 
e relação com o lugar e, ao mesmo tempo, habitação (alojamen-
to), refúgio, local de trabalho e limite de vida (MENDRAS apud 
MORAES, 2009, p.45).

Como colocado anteriormente, os agricultores e agricultoras 
ocupam e utilizam os espaços agrários a partir de determinadas 
lógicas de utilização dos recursos naturais para garantir a sua re-
produção social no tempo e no espaço, se estabelecendo de modo a 
organizar e explorar para uso próprio áreas cultivadas e ocupadas 
com habitações e criações, lidando também com as reservas natu-
rais, analisando como atuar em cada caso de expansão demográfi-
ca e como se vale de seus saberes populares e tecnológicos.

Um sistema de cultivo pressupõe duas exigências de naturezas 
diferentes: uma de ordem técnica e a outra, social. Seus modelos 
tecnológicos implicam uma combinação de diversos elementos 
(ferramenta, planta, animal,técnica cultural) cujas interligações, 
tipos de arranjo e graus de liberdade supõem, ainda, determina-
da estrutura da sociedade agrária (MORAES, 2008, p.19).

Entre os camponeses do Semiárido brasileiro, por exemplo, a 
produção agropecuária vincula-se diretamente as diferentes pos-
sibilidades oferecidas pelos ecossistemas desses ambientes que 
ao serem transformadas em “recursos” passam a ter sua utiliza-
ção voltada para a produção de bens, sejam eles materiais ou ima-
teriais, trazem consigo, também, um saber e um fazer capaz de 
transformar possibilidades em recursos que garantem a reprodu-
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ção social. No entanto, esse saber e esse fazer são determinantes 
para que ao longo do tempo as atividades desenvolvidas, sejam 
avaliadas como positivas ou negativas quando relacionadas as 
condições ambientais dos espaços.

4. Considerações finais

Analisar os diversos conceitos sobre campesinato e as formas 
como esse vem se constituindo ao longo da história brasileira, 
relacionando com o contexto capitalista de apropriação social e 
ambiental, é um grande desafio, já que a complexidade destas ca-
tegorias de análises e suas inter-relações, especialmente na gran-
de diversidade ambiental, social, cultural e econômica brasileira, 
diversas vezes foram analisadas a partir de conceitos oriundos 
de outras realidades, principalmente a europeia, desta forma a 
construção de teorias utilizando autores que de fato buscam com-
preender os camponeses locais e toda sua complexidade, tornou-
se uma grande ganho para o fortalecimento do campesinato.

Toda essa construção aproximou os pesquisadores a um dos 
debates inerentes a vivência camponesa em seus territórios: o uso 
da biodiversidade local, para (re)produção de suas vidas e constru-
ção dos agroecossistemas de onde retiram seus alimentos, lazer e 
estabelecem vínculos com a própria natureza e a comunidade.

Todas as pressões sofridas pelos agricultores camponeses 
para modificarem suas formas de produzir, baseadas principal-
mente na modernização agrícola, estimulada pelo avanço do 
capital em suas terras, pelo uso de insumos químicos e de ma-
quinários, muitas vezes inapropriados para as suas realidades, 
impulsionou diversas formas de resistências por parte dos cam-
poneses, (não só por eles, mas também por boa parte das comu-
nidades tradicionais brasileiras), reveladas no surgimento, por 
exemplo, de agriculturas tidas como alternativas, como é o caso 
da Agroecologia.

Por fim, é preciso cada vez mais que se ampliem estudos de-
dicados a essas realidades, aproximações teóricas e metodológicas 
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que possam revelar, fortalecer e empoderar as comunidades sobre 
a intima relação entre o fortalecimento da lógica camponesa de vi-
ver e de ser para também garantir agroecossistemas sustentáveis 
para as comunidades rurais e urbanas do Brasil e do mundo.
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EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA: CAMINHO NECESSÁRIO 
À CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
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Gervais2; Jorge Luiz Schirmer de Mattos3; Óscar Emerson Zñiga 

Mosquera4; Francisco Roberto Caporal5

Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a importância da 
extensão rural agroecológica (ERA) e dos processos de transição agroecoló-
gica para o fortalecimento de ações de convivência com o semiárido. À luz 
dos conceitos de extensão rural, agroecologia, extensão rural agroecológica, 
transição agroecológica e convivência com o semiárido; pautamos nossas re-
flexões, chegando à conclusão de que a ERA é essencial para a convivência 
com o semiárido.

Palavras-chave: Agroecologia; Desenvolvimento Territorial; Políticas Públicas.

Abstract: This article analyses the importance of rural agroecological ex-
tension (RAE) and the agroecological transition in order to strength the co-
existence with the natural conditions of the semiarid region. Based on the 
concepts of rural extension and agroecology, it is possible to note that rural 
agroecological extension is essential for living in harmony within the semi-
arid region, stablishing an agroecological transition process to make this co-
existencepossible.

Keywords: Agroecology; Territorial Development; Public Policy.
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1. Introdução
 

O presente artigo desenvolveu-se no marco da linha de pes-
quisa II – Sociedade, Economia e Construção do Conhecimento, 
do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvi-
mento Territorial (PPGADT), da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), Brasil.

 À luz de leituras e reflexões realizadas nas disciplinas e re-
forçadas por meio de imersões interdisciplinares em campo, o 
objetivo geral deste estudo bibliográfico nasceu no Doutorado 
em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da UFRPE com 
respeito às contribuições necessárias para os processos de con-
vivência com o semiárido por meio da transição agroecológica, 
realizada sob a extensão rural.

Para isso, partimos da hipótese de que o marco teórico-me-
todológico empregado nas ações de extensão rural de base agroe-
cológica contribui para o fortalecimento das ações de convivência 
com a região semiárida brasileira; o que nos leva à apresentar e 
relacionar conceitualmentede maneira breve:convivência com o 
semiárido, extensão rural, agroecologia, extensão rural agroeco-
lógica e transição agroecológica.

2. Percurso Metodológico

Para este artigo utilizamos a ferramenta do estudo concei-
tual, pertencente à metodologia qualitativa. A metodologia é en-
tendida aqui como o conhecimento crítico dos caminhos do pro-
cesso científico, indagando e questionando acerca de seus limites 
e possibilidades. (DEMO, 1989)

Assim, buscamos mergulhar no âmbito dos conceitos para 
melhor compreender os processos que poderiam ajudar a res-
ponder à pergunta: o marco teórico-metodológico empregado nas 
ações de extensão rural de base agroecológica contribui para o 
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fortalecimento das ações de convivência? 
Bauer et al. (2002), assinalam que uma cobertura adequada 

dos acontecimentos sociais exige um pluralismo metodológico 
qualitativo, uma imaginação sociológica e um conhecimento 
histórico que permita o reconhecimento de ambientes sociais 
e a identificação de novos problemas na sociedade. Para tanto, 
o pesquisador deve, segundo estes autores, ter a capacidade 
de ver através dos olhos daqueles que estão sendo pesquisa-
dos, e assim analisar as interpretações que os atores sociais 
possuem do mundo, e o comportamento motivado por estas 
interpretações. 

Com a preocupação de ver a realidade das famílias agricul-
toras do semiárido, buscamos percorrer e relacionar os conceitos 
de convivência com o semiárido, extensão rural, agroecologia, ex-
tensão rural agroecológica e por último, mas não menos impor-
tante, a transição agroecológica. (HAGUETTE, 1987)

3. Veredas Conceituais 

A região semiárida brasileira atualmente é composta por 
1.262 municípios, de acordo com dados oficiais da Resolução nº 
115 do Ministério da Integração Nacional de 23 de novembro 
de 2017. Tais municípios pertencem aos estados do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe, Bahia e parte da região norte de Minas Gerais. 
Como é sabido, a grande totalidade da área semiárida encon-
tra-se na região Nordeste do Brasil, totalizando uma área de 
1.128.697 km2, correspondendo à cerca de 12% do território na-
cional. (SUDENE, 2017)
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Figura 1 - Mapa do Semiárido Brasileiro

Fonte: SUDENE (2017).

A vegetação predominante da região corresponde ao Bioma 
Caatinga, que devido às condições climáticas e à forte interven-
ção humana, apresenta-se cada vez mais escasso e fragilizado, 
abrindo espaço para processos de desertificação. (IBGE, 2017) 

Entre as regiões semiáridas espalhadas pelo mundo, o Se-
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miárido brasileiro é uma das regiões mais povoadas, estimando 
27.870.241 habitantes. (SUDENE, 2017). Também é a região que 
tem um maior índice de precipitação pluviométrica; possuindo 
uma média anual igual ou inferior a 800 mm; e possui índice de 
Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50; e seu percentual 
diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando 
todos os dias do ano.

Outra característica importante desta região é a forte presen-
ça da agricultura familiar25. No Nordeste a Agricultura Familiar é 
responsável por mais de 80% da ocupação de mão de obra no cam-
po. A importância desse segmento para a economia regional está 
comprovada no Censo Agropecuário do IBGE de 2006. Segundo o 
Censo, 89% das propriedades são de agricultores familiares, cor-
respondendo a 2,2 milhões de estabelecimentos agropecuários, 
que representam 50% da agricultura familiar do país. Estes são 
responsáveis por 85% da produção de arroz, 88% da produção de 
6 Segundo a Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006 (BRASIL, 2006), considera-se agricul-
tor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio ru-
ral, 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 percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma defini-
da pelo Poder Executivo; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011) 
(BRASIL, 2011); 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 con-
domínio 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 - aqüicultores 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 simultanea-
mente 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; 
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos inci-
sos II, III e IV do caput do art. 3º; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos 
e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do 
caput do art. 3º. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011).
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feijão, 92% da produção de mandioca, 73% da produção de milho 
e 56% da produção de leite. (IBGE, 2006).

Há uma grande necessidade de maior compreensão da região 
semiárida pela sociedade, especialmente pesquisadores e gover-
nantes. Pois, existe uma série de processos negativos como a falta 
de conhecimento sobre a região, o que acarreta não somente na 
indevida valorização, mas também nas relações e uso da fauna 
e flora e dos solos do semiárido. Ainda sobre a falta de conheci-
mento sobre as especificidades da região, aliado à ideia da mes-
ma ser vista como sinônimo de atraso e pobreza historicamente 
vem ocasionando uma cadeia de ações maléficas, impulsionadas 
por políticas públicas inadequadas à região, justamente por serem 
pautadas em um modelo de desenvolvimento hegemônico que de-
fende o aumento a produção e produtividade baseado na irrigação 
intensiva, concentração de terras, e pacotes de extensão rural con-
vencional; tudo isso para realizar o combate ao maior fenômeno 
climático da região: a seca. (ANDRADE; QUEIROZ, 2009) 

Por anos, o que foi nominada como indústria da secaincen-
tivou (e ainda o faz) manejos inadequados que causam inúme-
ros efeitos nocivos, por exemplo, citamos o manejo inadequado 
dos solos catingueiros, que com práticas como as queimadas (co-
nhecidas como coivaras) ajudam no processo de degradação dos 
solos que vem contribuindo para o avanço da desertificação em 
algumas áreas. Esse modelo defendido ao mesmo tempo que con-
segue o desenvolvimento econômico de algumas áreas, ocasiona 
“contrapartidas socioambientais negativas, acentuando a históri-
ca diferenciação social no meio rural e degradando o meio am-
biente”. (ANDRADE; QUEIROZ, 2009) 

Não obstante estas limitações há uma série de processos que 
buscam alternativa a esse modelo de combate à seca. Não seria 
mais necessário combater uma característica natural da região, 
mas sim, adotar a perspectiva de convivência, da convivência 
com semiárido. Entre algumas dessas iniciativas que tiveram iní-
cio a partir de processos de mobilização e articulação da socieda-
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de civil, podemos citar como ponto de partida o acesso às águas 
(primeira, de beber/ segunda, para produção).

Todavia, para além do acesso às águas, uma série de estra-
tégias são necessárias como o manejo sustentável dos solos, dos 
agroecossistemas e da própria água. Para que isso aconteça, as 
ações precisam estar articuladas por meio de uma política pú-
blica de extensão rural que subsidie esse processo de transição 
orientada nos princípios da Agroecologia. Nessa reorientação, é 
fundamental que se busque, inclusive, a interação dos pesquisa-
dores e extensionistas com os grupos de agricultoras e de agricul-
tores experimentadores. (CAPORAL; COSTABEBER , 2000)

Porém, para aprofundar e consolidar as experiências de plena 
convivência com o semiárido será necessário agregar a estas ex-
periências o acesso às políticas públicas como crédito; assessoria 
técnica; terra; água; manejo dos sistemas produtivos de maneira 
econômica, cultural e ecologicamente sustentável. (SILVA, 2008)

Ademais, nas últimas décadas vem sendo construída, grada-
tivamente, outra lógica e concepção de ver, trabalhar e construir 
o semiárido em que muitas experiências de convivência com o se-
miárido estão sendo desenvolvidas e vivenciadas por diversas fa-
mílias agricultoras, com resultados bons e eficientes. (SILVA, 2008)

A capacidade de resistência das famílias se dá, principalmen-
te, por meio da inovação em novas formas de construir e trocar 
conhecimentos de forma coletiva, a exemplo dos intercâmbios en-
tre propriedades e/ou famílias agricultoras, com o objetivo de

promover a sustentabilidade socioambiental no semiárido bra-
sileiro em direção à uma agricultura familiar numerosa e prós-
pera, garantindo segurança alimentar e nutricional pra milhões 
de pessoas, numa perspectiva que incorpore, no seu dia-a-dia, a 
vivência equitativa de gênero, o respeito e a valorização das et-
nias, com a participação efetiva de crianças e jovens do território. 
(ASA, 2003, p.1)
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Na proposta de desenvolvimento do semiárido, o conceito de 
territorialidade aparece com destaque. Esse conceito permite uma 
nova leitura dos espaços agrários. O território do agronegócio

organiza seu território para produção de mercadorias, o grupo 
de camponeses organiza seu território, primeiro, para sua exis-
tência, precisando desenvolver todas as dimensões da vida. Esta 
diferença se expressa na paisagem e pode ser observada nas dis-
tintas formas de organização dos dois territórios. A paisagem 
do território do agronegócio é homogênea, enquanto a paisagem 
do território camponês é heterogênea. A composição uniforme e 
geométrica da monocultura se caracteriza pela pouca presença 
de pessoas no território, porque sua área está ocupada por mer-
cadoria, que predomina na paisagem. A mercadoria é a expres-
são do território do agronegócio. A diversidade dos elementos 
que compõem a paisagem do território camponês é caracteriza-
da pela grande presença de pessoas no território, porque é neste 
e deste espaço que constroem suas existências, produzindo ali-
mentos. Homens, mulheres, jovens, meninos e meninas, mora-
dias, produção de mercadorias, culturas e infra-estrutura social, 
entre outros, são os componentes da paisagem dos territórios 
camponeses. (FERNANDES, 2008, p.285-286)

Um processo fundamental na construção das concepções de 
território é a extensão rural. Conforme Caporal (1998), de uma 
maneira geral, a Extensão Rural é conceituada e praticada com 
base nos seguintes postulados: 

(...) tratase de una deliberada intervención, de naturaleza pública 
o privada, en un espacio rural dado (una finca, una comunidad, 
un pueblo, una microcuenca hidrográfica, etc.), realizada por 
agentes externos o por individuos del propio medio, orientada a 
la realización de cambios en el proceso productivo agrosilvopas-
torial, o en otros procesos socioculturales y económicos inheren-
tes al modo de vida de la población rural implicada. Se trata de 



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

282

una intervención intencionada, movida por objetivos normati-
vos y llevada a cabo a través de un proceso comunicativo que en-
vuelve innúmeros actores poseedores de diferentes conocimien-
tos y situados en posiciones asimétricas de poder. (CAPORAL, 
1998, p.445-446)

Entretanto, para o mesmo autor, o conceito acima é insufi-
ciente para atender a necessidade de novos processos econômicos 
e ambientais mais sustentáveis, a fim de contribuir com o desen-
volvimento rural sustentável, a exemplo da convivência com o 
semiárido; o que gera uma demanda emergente e urgente de uma 
nova Extensão Rural, ou uma “Extensão Rural Agroecológica” 
(ERA), conforme bem define o autor: 

La Extensión Rural Agroecológica podría ser definida como un 
proceso de intervención de carácter educativo y transformador, 
basado en metodologías de investigación-acción participante que 
permitan el desarrollo de una práctica social mediante la cual los 
sujetos del proceso buscan la construcción y sistematización de 
conocimientos que os lleve a incidir conscientemente sobre la 
realidad, con el objetivo de alcanzar un modelo de desarrollo 
socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, adoptando 
los principios teóricos de la Agroecología como criterio para el 
desarrollo y selección de las soluciones más adecuadas y com-
patibles con las condiciones específicas de cada agroecosistema 
y del sistema cultural de las personas implicadas en su manejo. 
(CAPORAL, 1998, p.446)

A importância desta ERA consiste basicamente na necessi-
dade de que a ER contribua para o enfrentamento dos problemas 
socioambientais como a pobreza rural, poluição, desmatamento, 
desertificação e mudanças climáticas causados pelo atual mode-
lo hegemônico de desenvolvimento no espaço rural. Isso porque 
a ERA responde a um novo campo do conhecimento, ou seja, a 
uma nova ciência, a Agroecologia.
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 A ER foi objeto de reflexões críticas, ainda nos anos 1960, 
quando pioneiramente Paulo Freire, em sua obra clássica “Exten-
são ou Comunicação?”, dirigiu-se diretamente aos agrônomos, no 
que diz respeito ao modelo de extensionismo pautado na difu-
são acrítica de tecnologias e à total ausência de uma ação dialó-
gica com as famílias agricultoras, desconsiderando seus saberes. 
O mesmo autor propunha uma reflexão sobre a necessidade da 
substituição do termo extensão por “comunicação”, no sentido do 
extensionista estabelecer uma nova prática, construtivista, dialó-
gica, não formal e respeitando o conjunto de saberes, crenças e 
valores das famílias agricultoras. (FREIRE, 1983)

No Brasil, a primeira experiência de Extensão Rural ocorreu 
no ano de 1947, no município de Santa Rita do Passa Quatro, em 
São Paulo. Mas foi em 06/12/1948, com a criação da Associação de 
Crédito e Assistência Rural – ACAR/MG, em Minas Gerais que 
se convencionou falar de surgimento oficial da ER institucional 
brasileira. (PEIXOTO, 2008)

Segundo FONSECA (1985), no Brasil, a Extensão Rural nas-
ceu como um instrumento para apoiar o desenvolvimento rural: 

(…) é então possível perceber o que a lógica do capital exigiu 
da Extensão como um projeto educativo para a zona rural neste 
período de vinte anos – 1948-1968: que ele fosse um instrumento 
da reprodução da contradição capital x trabalho no campo, pela 
ampliação da divisão social e técnica de trabalho neste setor, que 
necessariamente levaria à expropriação do saber e do trabalho 
de uma minoria. (FONSECA, 1985, p.183)

Sobre o modelo desenvolvimentista para o país, na época em 
que surgiu a Extensão Rural no Brasil, e a relação com o capital 
internacional, Caporal (1998) nos apresenta que:

 
Según este modelo el Estado debería intervenir no solo en el sen-
tido de construir las infraestructuras y crear las bases necesa-
rias, sino también en el sentido de garantizar los instrumentos 
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indispensables para interiorizar el progreso técnico, para que la 
agricultura pasase a cumplir las llamadas “funciones clásicas”. 
Por consiguiente, el Estado nacional debería imponer políticas 
públicas y aportar medios, mientras ingresaría en Brasil un 
aporte de recursos materiales, técnicos y humanos llegados des-
de los Estados Unidos, tanto por su sector público como a través 
de entidades del ámbito privado. En tal contexto, figuras como la 
del señor Nelson Rockefeler, cuyos intereses en Brasil ya estaban 
extendidos por diversos sectores productivos, vendrían a des-
tacarse en el escenario, como aliados de gobernantes brasileños 
en el esfuerzo para la introducción de la actividad de extensión 
rural. (CAPORAL, 1998, p.63-64)

Para auxiliar o início deste processo de transformação na 
agricultura brasileira, a ER surge com o apoio do capital interna-
cional e inicia-se um processo de disseminação dos serviços nos 
estados, conforme menciona Peixoto (2008): 

A primeira Acar foi criada em Minas Gerais, em 06/12/1948, de-
pois de gestões de Nelson Rockfeller junto ao governo mineiro. 
Juscelino Kubitschek, baseado nos bons resultados obtidos pela 
Acar-MG, assinou em 1954 um acordo com o governo norte-ame-
ricano e criou o Projeto Técnico de Agricultura (ETA), visando 
uma cooperação técnico-financeira, para execução de projetos 
de desenvolvimento rural, entre os quais se destacava a coorde-
nação nacional das ações de extensão rural. Diversos escritórios 
(ETAs) foram criados em cada estado, nos anos seguintes, tendo 
em muitos casos sido os embriões de cada Acar no respectivo 
estado. (PEIXOTO, 2008, p.18)

Entre 1948 e 1960, a Extensão Rural passou pelo período cha-
mado de “Assistencialismo Familiar”, isto é, “um momento do ex-
tensionismo rural marcadamente centrado na assistência integral 
às famílias em todos os aspectos da sua vida cotidiana.” (CAPO-
RAL, 1998, p.78)
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No entanto, a ação extensionista impulsionava a compra de 
equipamentos para a modernização agrícola, contribuía para o 
aumento da desigualdade, quando famílias agricultoras pobres 
não tinham condições de arcar com as despesas dos insumos su-
geridos, aos moldes do modelo de desenvolvimento agrícola da 
época. (CAPORAL, 1998)

Com o golpe militar de 1964, houve a centralização efetiva 
da pesquisa e da Extensão Rural, o que refletiu na criação da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1973 e, 
no ano seguinte, na criação da Empresa Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). (PEIXOTO, 2008)

Outras mudanças surgiram após a criação da EMBRATER, 
cuja justificativa de implantação baseou-se no atendimento das 
necessidades de expansão do sistema produtivo brasileiro, como 
o aprofundamento do modelo difusionista por meio da constru-
ção e transferência de pacotes tecnológicos, seguindo um padrão 
de acordo com a área (em hectares); a continuidade da seleção do 
público beneficiado, dando prioridade aos médios e grandes agri-
cultores em detrimento dos pequenos. Estes passam a ser visibi-
lizados somente em 1976, com a criação da categoria “produtores 
de baixa renda” pela EMBRATER. (FONSECA, 1985).

Nesse período que os estados criam as Empresas de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural – EMATERs, absorvendo assim as es-
truturas das ACARs nos estados e da ABCAR, em nível nacional. 
Em 1975, foi criado o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – SISBRATER, coordenado pela EMBRATER e exe-
cutado pelas empresas estaduais, as EMATERs. (FONSECA, 1985)

No início da década de 1980, a extensão rural brasileira ini-
ciou sua terceira fase marcada por uma grande crise. O cenário 
mundial foi marcado pela inserção do debate sobre a preocupa-
ção ambiental e a sustentabilidade. Aqui no Brasil foi realizado 
com a promoção da Federação dos Estudantes de Agronomia do 
Brasil (FEAB), o Primeiro Encontro Brasileiro de Agriculturas Al-
ternativas (EBA), em 1981. Nesta altura, o movimento estudantil 
já refletia estas práticas e pautava, entre suas bandeiras de luta, 
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modelos de agricultura mais sustentáveis, acompanhada de uma 
nova proposta de extensão rural. Com a posse na presidência da 
EMBRATER do extensionista e professor Romeu Padilha de Fi-
gueiredo em 1985, houve um esforço no sentido de repensar a 
extensão rural e fortalecer esse movimento. (PEIXOTO, 2008)

Mas, em 1990 foi dado o grande “golpe de misericórdia” à ex-
tensão rural: o governo Collor de Mello por meio da extinção da 
EMBRATER destrói o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (SISBRATER). A partir de então, fica a cargo de 
cada estado da federação elaborar, planejar e executar e financiar 
sua política de assistência técnica e extensão rural, devido a uma 
situação de completo abandono pelo governo federal, gerando 
profundas mudanças institucionais nas organizações estaduais 
de Ater, por razões diversas, entre as quais a falta de repasses de 
recursos financeiros da União. De 1990 a 2003 o Brasil ficou sem 
política nacional e sem orçamento para apoiar os estados na ma-
nutenção dos serviços de Ater. (PEIXOTO, 2008)

Em 2003, após 13 anos de abandono pelo governo federal, 
inicia-se uma nova fase do serviço de extensão rural pública bra-
sileira, tendo como grande mudança a retirada dos serviços de 
ATER do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) passando a integrar como atribuição do então Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA).  (QUEIROZ, 2013)

Ainda em 2003, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar 
(SAF), e do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(DATER), ambos os órgãos pertencentes à estrutura organizacional 
do MDA, foi construída, de forma participativa, a Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). (PEIXOTO, 2008)

No ano seguinte, a referida política entrou em vigor e serviu-
de base orientadora das ações de Ater coordenadas pelo governo 
federal até o ano de 2009, uma vez que, em janeiro de 2010, foi 
promulgada a lei de ATER, Lei nº 12.188, que instituiu outra PNA-
TER, assim como o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 
(PRONATER). (BRASIL, 2010)
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Deste momento em diante a forma de contratação de servi-
ços de Ater, por parte do governo federal passou a ocorrer por 
meio de Chamadas Públicas para a contratação de entidades exe-
cutoras de serviços de ATER, mediante a seleção de projetos. Tais 
contratos, como estabelece a Lei 12.188/2010 (Lei de Ater) ocorrem 
mediante dispensa de licitação, uma vez que esta Lei modificou 
a Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações), que trata das normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e 
serviços, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios. 

A Lei, logo em seu artigo segundo define assistência técnica 
e extensão rural, da seguinte forma: 

(...) serviço de educação não formal, de caráter continuado, no 
meio rural, que promove processos de gestão, produção, benefi-
ciamento e comercialização das atividades e dos serviços agro-
pecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroex-
trativistas, florestais e artesanais (...). (BRASIL, 2010, p.1)

 A Lei apresenta no Art. 3o os princípios da Pnater: 

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utili-
zação adequada dos recursos naturais e com a preservação do 
meio ambiente; II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos 
serviços de assistência técnica e extensão rural; III - adoção de 
metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, inter-
disciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania 
e a democratização da gestão da política pública; IV - adoção 
dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque 
preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção 
sustentáveis; V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e 
etnia; e VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar 
e nutricional. (BRASIL, 2010, p.1. Grifo nosso.)

Como podemos observar no grifo acima, a Lei de Ater en-
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fatiza a adoção “dos princípios da agricultura de base ecológica 
como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas 
de produção sustentáveis” (BRASIL, 2010, p.1).

Após um longo e intenso processo de modernização da agri-
cultura e do manejo dos recursos naturais que desencadeou um 
processo sistêmico de degradação dos ecossistemas, surgiu uma 
nova ciência, por volta dos anos oitenta: a Agroecologia. (ALTIE-
RI, 2008; GLIESSMAN, 2002)

Observe-se que a expressão “nova ciência” se relaciona ao 
fato da Agroecologia, inicialmente, ser uma aproximação das 
ciências agrárias (sobretudo da Agronomia) com a ecologia, ten-
do como ponto de partida as experiências milenares das socie-
dades indígenas e camponesas, que estavam pautadas em uma 
relação de interação, de coevolução das pessoas com a natureza, 
mantendo o equilíbrio dos agroecossistemas. Os conhecimentos 
tradicionais presentes nessas experiências históricas, oriundos de 
comunidades à margem da industrialização e intensificação do 
capital, indicam o uso de diversas tecnologias e formas de manejo 
capazes de manter equilibrado todo um sistema produtivo agros-
silvipastoril e costumam ser transmitidos e mantidos mediante a 
transmissão por via oral. (ALTIERI, 2008; GLIESSMAN, 2002)

Conforme Queiroz (2013), a discussão sobre a Agroecolo-
gia surgiu em dois momentos distintos, simultâneos e com de-
finições sinônimas onde “Altieri tratou das bases científicas para 
uma agricultura alternativa; aproximando a Agronomia com a 
Ecologia; e Gliessman percorreu o caminho em outra perspecti-
va: a Ecologia dentro das atividades agronômicas”.

Para Altieri (2008), a Agroecologia

Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios agro-
nômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e ava-
liação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a 
sociedade sobre um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como 
unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – ge-
nética, agronomia, edafologia – incluindo dimensões ecológicas, 
sociais e culturais.  (ALTIERI, 2008, p.23)



Programa de Pós Graduação

289

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

Para Gliessman (2002, p.13) a Agroecologia “corresponde à 
aplicação dos conceitos e princípios da ecologia no manejo e de-
senho de agroecossistemas sustentáveis”. 

Outra definição, com uma dimensão mais sociológica, foi 
apresentada por Sevilla Guzmán (2006a), na qual compreende-se 
Agroecologia como:

(...) manejo ecológico de losrecursos naturales, a través de formas 
de  acción social colectiva que presentanalternativas a la actual 
crisis de modernidade, mediante de propuestas de desarrollo 
participativo desde los ámbitos de la producciíon y la circulación 
alternativa de sus produtos, pretendiendo estabelecer formas de 
producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecoló-
gica y social, e com ello restaurar el curso alterado de coevolución 
social y ecológica. Su estratégia tiene uma naturaliza sistémica, 
al considerar la finca, la organización comunitária, y o resto de 
los marcos de relación de las sociedades rurales, articulados em 
torno de la dimensión local, donde se encuentran los sistemas 
de conocimiento (local, campesino y/o indígena) portadores del 
potencial endógeno que permite potenciar la biodiversidade eco-
lógica e sociocultural. (SEVILLA GUZMÁN2006a, p.202)

É importante ressaltar ainda que a Agroecologia se consoli-
dou como ciência na medida em que a mesma ‘alimentou-se’ de 
outras ciências, e diferencia-se por considerar o conjunto de expe-
riências, saberes e conhecimentos tradicionais dos agricultores. A 
Agroecologia surgiu, então, como ciência do campo da complexi-
dade; devido ao diálogo entre diversos campos do conhecimento, 
entre eles, os saberes tradicionais. (CAPORAL, 2015)

Para Caporal (1998), a Agroecologia

trata de proponer un nuevo estilo de desarrollo rural, ela-
borado teóricamente mediante la integración de diferen-
tes campos de la ciencia, de manera que pretende ofrecer 
un conjunto de instrumentos para el estudio de las múlti-
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plas relaciones que pueden tener lugar entre las variables 
políticas, sociales, económicas, ambientales y tecnológi-
cas, que son inherentes a los procesos de desarrollo rural. 
(CAPORAL, 1998, p.241)

A Agroecologia tem sua epistemologia e marcos conceituais 
que podem ser entendidos como espaços de reflexão e ação que 
permeiam e permitem a sua construção. Tais espaços contêm ba-
ses e dimensões, que podem ser entendidas como linhas de in-
vestigação e/ou ação. (SEVILLA GUZMÁN, 2006b)

Esses marcos conceituais são divididos em três dimensões, 
conforme nos apontaSevilla Guzmán(2006b): uma primeira, eco-
lógica e técnico-produtiva; a segunda, socioeconômica e cultural; 
e a terceira, que é a dimensão sociopolítica. 

No processo de mudança de um sistema de produção con-
vencional para agriculturas mais sustentáveis se faz necessário 
abordar as dimensões da Agroecologia que apresentamos acima. 
Entretanto, para entender este processo de mudanças na direção 
da sustentabilidade, faz-se necessário tratar sobre o conceito de 
transição agroecológica.  Neste sentido, Gliessman (2002) pro-
põe a análise através do que chamou de níveis da transição agroe-
cológica, apresentando estes níveis da seguinte forma: 

Nivel 1: Incrementar a eficiência das prácticas convencionais para 
reduzir o consumo e uso de insumos caros, escasos, ou ambien-
talmente nocivos. (...). Nivel 2: Substituir práticas e insumos con-
vencionais con práticas alternativas. (...). Nivel 3: Redesenho do 
agroecossistema de maneira que funcione sobre as bases de um 
novo conjunto de processos ecológicos. (GLIESSMAN, 2002, p.308)

Não obstante, como afirmam Costabeber et al. (2004) é impor-
tante observar que os níveis não estão ordenados por uma hierar-
quia, ou seja, tenha que se passar necessariamente pelo primeiro 
nível, para só então passar pelo nível 2 e nível 3. Na verdade, estes 
níveis podem ser abordados ao mesmo tempo, pois pode-se estar 
buscando o aumento da eficiência no uso de insumos e, ao mes-
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mo tempo, iniciar-se o redesenho dos agroecossistemas. 
Além da observação sobre os níveis, deve-se ter em conta que 

a transição agroecológica exige que se observem as diferentes di-
mensões da sustentabilidade, isto é: ecológica, econômica, social, 
cultural, política e ética. (CAPORAL; COSTABEBER, 2004)

4. Considerações Finais

Conforme apresentamos, o semiárido possui inúmeras ri-
quezas e singularidades, um enorme conjunto de culturas e iden-
tidades que compõem os territórios da região, além de importân-
cia relevante para o país, especialmente no campo da agricultura 
familiar. Todavia, a região é marcada pelo modelo de desenvolvi-
mento hegemônico pautado no combate à seca, à lógica da agri-
cultura produtivista com uso de agrotóxicos, técnicas e métodos 
que não dialogam com a cultura e a identidade da região que por 
muitas vezes, contribuem para processos de mudanças climáticas 
na agricultura como as intensas queimadas e desmatamento que 
favorecerem o crescimento da desertificação.

Apesar das políticas públicas historicamente serem de apoio 
ao modelo de combate à seca, há também várias experiências de 
políticas públicas de convivência com o semiárido, em destaque 
às ações de acesso à água para beber e cozinhar (chamada de pri-
meira água), bem como a água para produção (segunda água). 
As políticas públicas de acesso à água interferem diretamente na 
saúde das pessoas, que com uma maior oferta de alimentos por 
meio da possibilidade de uma maior diversidade produtiva nos 
seus agroecossistemas, a exemplo dos quintais produtivos que 
são mantidos pela segunda água conseguem melhorar a segu-
rança alimentar e nutricional das famílias do semiárido.

Esse processo de convivência com o semiárido precisa ser 
articulado com uma série de ações que perpassam desde os pro-
cessos educativos em agroecologia, até o acesso à terra; acesso à 
água; financiamento da agricultura familiar de base agroecológi-
ca; acesso aos mercados e às outras possibilidades de economia 
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como a economia solidária; preservação da agrobiodiversidade; 
combate à desertificação; educação contextualizada para a convi-
vência com o semiárido; fortalecimento das questões de gênero e 
geração; transição agroecológica e à uma extensão rural orientada 
pelos conceitos e princípios da Agroecologia. 
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CAPÍTULO IV

 

‘‘Ressignificar os conhecimentos vivenciados na experiência 
camponesa, povos e comunidades tradicionais que resultem 
em tecnologias sociais apropriadas do ponto de vista agroe-
cológico. O foco são os processos ecológicos, energéticos, 
hidrológicos, biogeoquímicos, sucessionais e de regulação 
biótica envolvendo uso e manejo de recursos naturais, con-
servação e uso da agrobiodiversidade vegetal e animal, adu-
bação verde; balanços, fluxos e fundos de energia, captação, 
conservação e uso apropriado e eficiente da água; ciclagem 
de nutrientes, fixação biológica de nitrogênio, conservação 
e manejo do solo; manejo de plantas espontâneas, controle 
alternativo de insetos-praga e micro-organismos com vistas 
a se desenvolver sistemas de inovação social, redes sociotéc-
nicas articulados a modos de vida sustentáveis’’.
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CONSUMO DE ÁGUAS ARMAZENADAS EM CISTERNAS E 
VIABILIDADE DA DESINFECÇÃO SOLAR NO

SEMIÁRIDO DE PERNAMBUCO

Ana Luiza da Silva1, Walter Santos Evangelista Júnior2,
Lourinalda Luiza Dantas da Silva Selva de Oliveira3, 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos4

Resumo: A falta de água é uma realidade no meio rural semiárido de 
Pernambuco. As cisternas têm sido uma alternativa viável para suprir água 
para o consumo humano nessas regiões, através da captação e armazenamen-
to  de água das chuvas, ou servindo como reservatório para  águas oriundas 
de carros-pipas. O objetivo do presente texto foi abordar os aspectos rela-
cionados a qualidade microbiológica dessas águas, bem como propor uma 
metodologia para o controle e desinfecção solar da água das cisternas, em 
comunidades rurais da região semiárida, baseada em uma alternativa sim-
ples e de baixo custo para o seu tratamento: o Solar Water Desinfection (SODIS).

Palavras-chave: Comunidades Rurais; Coliformes Termotolerantes; Co-
liformes Totais; Reservatórios de Água; SODIS.

Resumen: La falta de agua es una realidad en las zonas rurales semiáridas de 
Pernambuco. Las cisternas han sido una alternativa viable para el suministro 
de agua para el consumo humano en estas regiones, mediante la captación y 
almacenamiento de agua de lluvia, o sirviendo como depósito de agua de los 

1 Mestra em Biologia de Fungos. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Email: ana.luiza@ufrpe.br. 
2 Doutor em Entomologia. Professor Convidado do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Email: walter.evangelistajunior@ufrpe.br.
3 Doutora em Química. Professora Convidada do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Email: silva.lourinalda@gmail.com.
4 Doutor em Zootecnia. Coorientador. Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Email: jorge.mattos@ufrpe.br.
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camiones de agua. El objetivo de este texto fue abordar aspectos relacionados
con la calidad microbiológica de estas aguas, así como proponer una metodo-
logía para el control y desinfección solar de agua de cisterna en comunidades 
rurales de la región semiárida, basada en una alternativa simple y de bajo 
costo para el su tratamiento: Desinfección Solar de Agua (SODIS).

Palabras clave: Comunidades rurales; Coliformes termo tolerantes; Colifor-
mes totales; Reserva de agua; SODIS.

1. Introdução

O desenvolvimento econômico e social de um país está fun-
damentado na boa qualidade da água disponível e na capacidade 
de conservação e proteção dos seus recursos hídricos. (CAPE-
LLARI; CAPELLARI, 2018). O acesso a uma fonte de água potável 
suficiente e segura é essencial para a sobrevivência, bem estar e 
desenvolvimento sócio-econômico da humanidade (RIOS, 2009). 
A Organização Mundial da Saúde estima que a necessidade diá-
ria, por habitante, seja de 110 litros de água (ANA, 2019). Contudo, 
aproximadamente um terço da população dos países em desen-
volvimento não tem acesso à água potável. 

O problema da falta de água é agravado com o aumento da 
demanda provocado pelo crescimento populacional, a extensão 
de indústrias e as mudanças e fenômenos climáticos, que também 
contribuem para as alterações das precipitações das chuvas. Po-
rém, os fatores que mais contribuem para a escassez de água no 
planeta derivam de problemas como a poluição de mananciais e a 
alta taxa de desperdício (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2017).

As populações que residem na região semiárida têm suas 
condições de vida afetadas de forma severa com a falta de água 
ocasionada pelas altas taxas de evaporação e concentração das 
precipitações em curtos períodos de tempo. Estima-se que mais 
de 27 milhões de pessoas (12% da população do Brasil) moram no 
semiárido brasileiro (BRASIL, 2018). De acordo com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Semiárido (EMBRAPA/
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SEMIÁRIDO), três meses após o encerramento das precipitações, 
cerca de 550 mil localidades rurais nessa região ficam sem qual-
quer tipo de recurso hídrico para consumo animal ou humano. 

A escassez hídrica representa importante limitação no de-
senvolvimento social e econômico das populações rurais. Indica-
dores de desenvolvimento mostram que da área rural nordestina, 
apenas 22% da população tem acesso ao fornecimento de água 
por sistemas de abastecimento coletivo, ao passo que 58% usa 
de fontes como poços, nascentes e açudes para coletar água para 
o uso diário. (BRASIL,2005; SABESP, 2018). Na região semiárida 
brasileira a quantidade de pessoas sem acesso à água de qualida-
de decaiu muito pouco entre 1990 e 2004. Esse dado mostra que 
o aumento do nível de desenvolvimento não foi acompanhado 
por grandes melhorias nas condições de acesso à água (HAGE-
MANN,2009).

2. A qualidade sanitária da água

A água é veículo para uma série de doenças que acomete 
quem a consome. Por isso, a água domiciliar destinada ao con-
sumo humano deve ser potável e deverá atender aos padrões de 
qualidade das águas destinadas ao abastecimento(CARVALHO; 
SILVA, 2014). Entretanto, a garantia de fonte de água adequada 
ao consumo humano e produção de alimentos vem sendo dimi-
nuída devido ao crescimento da população mundial, às altas ta-
xas de consumo de água, ao modelo de desenvolvimento adotado 
e à contaminação dos recursos hídricos pelas ações antrópicas 
(CRISPIM; SOUZA, 2016). Fato é que a qualidade da água dos 
rios, lagoas e outros reservatórios está comprometida por poluen-
tes lançados de esgotos domésticos, efluentes industriais ou de 
outras fontes decorrentes do transporte de contaminantes pela 
água da chuva que escoa pela superfície do solo ou pavimentação 
(LORDELO, 2019). 

Na natureza, a água apresenta-se com várias matérias em 
suspensão, nas quais encontramos microrganismos, dentre eles 
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bactérias, vírus e protozoários que podem provocar doenças de 
veiculação hídrica. De acordo com Malta et al. (2018), as contami-
nações da água com microrganismos patogênicos são oriundas 
de águas residuárias urbanas e rurais. Os agentes patogênicos 
presentes na água estão diretamente associados à presença de fe-
zes de humanos e de outros animais. Por isso, a avaliação dos pa-
drões de potabilidade deve conter como indicador fundamental 
parâmetros microbiológicos.

Uma das medidas básicas para a promoção de saúde e preven-
ção de doenças é o provimento de água em quantidade e qualida-
de adequada, sendo que a manutenção da potabilidade da água 
é uma medida prioritária para a qualidade da saúde coletiva. A 
análise da qualidade sanitária da água envolve o isolamento de 
bactérias intestinais, genericamente denominadas de coliformes, 
considerando que a sua presença na água e em alimentos seja 
indicador de poluição por dejetos humanos e animais e do perigo 
de disseminação de doenças entéricas. (JAWETZ etal.,2014). Vários 
microrganismos patogênicos presentes na água são originários 
de fezes humanas: Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Shigella dysen-
teriae, Escherichia,Leptospira, numerosos vírus entéricos, como o 
vírus da hepatite infecciosa e os protozoários Entamoeba histolítica 
e Giardia lamblia.Muitas espécies da família Enterobacteriaceae são 
patogênicas para o homem sendo a causa de grande parte das 
infecções hospitalares e as principais responsáveis por infecções 
intestinais no Brasil. (BRASIL, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% das 
doenças que afetam os países em desenvolvimento se devem à má 
qualidade da água. Assim, é muito importante o tratamento da água 
para a prevenção de doenças. (PAIVA; SOUSA, 2018),bem como um 
monitoramento periódico da qualidade microbiológica da água. 
Nesse sentido, a observação e monitoramento das medidas de prote-
ção das fontes privadas são fatores muito importantes para a preven-
ção de doenças de veiculação hídrica (MALTA etal., 2018). 

O Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Portaria no 
2.914 de 12/12/2011, regulamentou as normas de potabilidade de 
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águas para consumo humano. Segundo essas normas os níveis 
de qualidade proíbem a presença de Escherichia coli ou coliformes 
termotolerantes em amostras de 100 mL de água para consumo 
humano e, para água tratada no sistema de distribuição, ausência 
em 100 mL para Escherichia coli ou coliformes termotolerantes e 
inclusive para coliformes totais (BRASIL, 2011). E, a observância 
desses aspectos, torna-se relevante para um bom controle da qua-
lidade da água a ser consumida. 

O controle da qualidade de abastecimento de água é impor-
tante para evitar a contaminação por agentes químicos e a proli-
feração de diversos microrganismos que causam diversas doen-
ças ao homem e a outros animais. Esse controle da qualidade das 
águas consiste, basicamente, no acompanhamento sistemático 
dos aspectos qualitativos das águas, visando à produção de in-
formações destinadas à comunidade científica e ao público em 
geral (RAMOS et al., 2006; CARVALHO et al., 2007). Isso porque, 
o conhecimento dos benefícios do consumo de água livre de mi-
crorganismos patogênicos ou substâncias e elementos químicos 
prejudiciais à saúde além de ser uma ação eficaz de prevenção 
das doenças, constitui-se em uma questão relevante para a saúde 
pública do país (LIBÂNIO et al.,2005).

Da mesma forma, vale salientar que para o planejamento de 
projetos que visam à utilização da água, bem como a divulgação 
dos impactos desses estudos, o uso de indicadores de qualidade 
da água é importante, visto que as alterações causadas em uma 
microbacia têm origem natural, mas sobretudo antrópica (ZON-
TA et al., 2008).

3. Uso de cisternas em comunidades rurais 

Um dos principais problemas dos municípios do semiárido é 
a falta de água potável, um fator limitante para o bom estado de 
saúde da população. A derrubada da mata ciliar dos rios que cor-
tam os sertões e de grandes áreas de Caatinga, para implantação 
de atividades agropecuárias e produção de carvão, contribuíram 
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para o desaparecimento de fontes naturais e de pequenos riachos, 
tradicionalmente utilizados por essas comunidades, obrigando a 
população a usar águas de procedência indeterminada que não 
oferecem condições de potabilidade (SOUZA, 2012).

Como alternativa de abastecimento de água em regiões que 
possuem escassez hídrica os governos municipal, estadual e fede-
ral e organizações não governamentais, fomentam e incentivam a 
construção e a distribuição de cisternas (Figura 1). 

Figura 1 - Modelo de parceria entre instituições envolvidas na distribuição 
de cisternas no semiárido brasileiro

Fonte: Santana (2019).

As cisternas são construídas com o intuito de captar água de 
chuva e armazená-la para os meses de seca. Além das cisternas 
as comunidades rurais utilizam águas acumuladas em açudes e 
barreiros para beber e cozinhar. Essas águas, mesmo sem potabi-
lidade, são utilizadas pelas famílias que não dispõem de métodos 
de desinfecção para consumi-la com segurança. (IBGE, 2011).

Existem diferentes técnicas de construção de reservatórios de 
água, por exemplo, cisterna de placas, cisterna de tela e cimen-
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to, cisterna de alvenaria e cisterna de policloreto de vinila (PVC) 
(GNADLINGER, 2015). Em 2001, foi criado o Programa 1 milhão 
de Cisternas (P1MC) pela Agência Nacional das Águas (ANA) 
e executado pela Articulação do Semiárido (ASA-Brasil) com o 
principal objetivo de atingir mais de um milhão de famílias nos 
municípios da região semiárida do Brasil. O P1MC visa a implan-
tação de cisternas de placas, com água potável para beber e co-
zinhar. Trata-se de uma tecnologia simples e de custo acessível, 
que possui a capacidade de armazenar 16 mil litros de água. Essa 
quantidade é sufi ciente para suprir as necessidades de uma famí-
lia por um ano. (ASA-Brasil, 2020). A cisterna armazena  a água 
da chuva coletada por meio do telhado e calhas da residência. Por 
isso são construídas ao redor das casas. A construção das cister-
nas deve ser longe de fossas, locais próximos a currais e depósitos 
de lixo, sendo indicada uma distância mínima de 15 metros des-
ses locais (FUNASA, 2013). A fi gura 2 considera a localização de 
diferentes tipos de tecnologias usadas para o armazenamento de 
água no semiárido brasileiro.

Figura 2 – Localização de tipos de tecnologias para armazenamento de água

Fonte: ASA- Brasil (2020).
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4. Método de desinfecção da água das cisternas

Para a população da região semiárida o armazenamento de 
água em cisternas tem sido uma opção satisfatória, pois se ajusta bem 
as condições físicas, socioeconômicas e culturais da região. A dispo-
nibilidade de água para consumo dessas famílias da área rural foi 
facilitada pela simplicidade da construção dessa tecnologia e o custo 
acessível (TAVARES, 2009). Porém, ainda se discute a problemática da 
qualidade da água armazenada nas cisternas por longos períodos e 
a falta de cuidados durante o manuseio hídrico no reservatório, seja 
na captação, armazenamento ou retirada. E, portanto, a utilização da 
cisterna vai além dessa captação da água da chuva, pois muitas vezes 
é abastecida por carros-pipas, prática comum em comunidades do 
semiárido nordestino. Com isso, em ambos os casos, a qualidade da 
água de cisterna pode ser afetada por diversos fatores, conforme co-
mentado anteriormente (AMORIM; PORTO, 2001). 

A falta de qualidade microbiológica da água pode trazer di-
versas consequências indesejáveis como contaminação de ali-
mentos e utensílios domésticos e provocar doenças parasitárias e 
enterobacterioses. Uma alternativa para tais situações é o uso do 
método simplificado de desinfecção com energia solar (Solar Water 
Disinfection - SODIS) que se mostra efetivo na inativação de diver-
sos microrganismos patógenos de veiculação hídrica (Quadro 1). 

Quadro 1- Microrganismos patogênicos desativados por meio da desinfecção solar

Agentes patogênicos Doenças Redução pelo SODIS 
(6 h de exposição à 40oC)

Bactérias:  Escherichia coli, 
Salmonella spp., Shigella spp., 
Vibrio cholerae

Infecções sistêmicas, 
Tifo, Cólera, Doen-
ças diarreicas 

3-4 log (99,9-99,99%)
Inativação dos agentes 

etiológicos de riscos 
biológicos

Vírus: Rotavirus,, Poliovi-
rus, HAV, HBV, HCV, HD-
V,HEV,

Poliomielite, Diar-
reias Hepatites 
virais

Protozoários: Giardia spp.
Cryptosporidium spp.

Giardíase, Cryp-
tosporidíase

Fonte: Meierhofer e Martin (2002).
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O método de desinfecção solar da água foi proposto em 1984 
pelo Professor Aftim Acra e colaboradores da Universidade Ameri-
cana de Beirute, no Líbano, com o apoio do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF), mas o aperfeiçoamento da técnica 
ocorreu quando o Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia 
Aquática (EAWAG) e o Departamento de Água e Saneamento para 
Países em Desenvolvimento (SANDEC) se propuseram a compro-
var cientificamente a eficácia do método de desinfecção solar da 
água. Assim, desde o início da década de 90, esse método vem sen-
do sugerido e aplicado em vários países dos continentes africano, 
asiático e americano (MEIERHOFER; MARTIN, 2002).

No Brasil, a desinfecção solar da água, por meio do método 
SODIS, já foi experimentada em vários municípios. Oliveira et al. 
(2014) utilizaram com sucesso esta metodologia no povoado de 
São Tomé de Cima, meio rural do município de Alagoa Nova-PB, 
para análise microbiológica de águas de cisternas. Nos municí-
pios paraibanos de São José do Sabugi e Campina Grande a apli-
cação do SODIS reuniu instituições como: o Instituto Nacional do 
Semiárido (INSA), o Coletivo Regional das Organizações da Agri-
cultura Familiar e as Instituições de Ensino Superior, tais como 
Universidade Federal de Campina grande (UFCG) e a Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB), que ao se agregaram desenvol-
veram uma cartilha para orientação do público dessa tecnologia 
social. (BRASIL, 2019). Na Zona Rural Petrolina – PE, Pereira et al. 
(2014) utilizaram o SODIS como forma de tratamento alternativo 
para eliminação de patógenos microbiológicos de águas de cister-
nas do Assentamento Serra da Santa. Os resultados iniciais deste 
estudo comprovaram a contaminação das amostras de águas de 
cisternas, mas que também após a desinfecção pelo protocolo do 
SODIS apresentaram viabilidade para consumo humano. Vilarim 
(2012), considera o uso do método de desinfecção solar (SODIS) 
como uma das várias tecnologias sociais que tentam mitigar o 
problema da escassez da água de qualidade para as famílias do 
Sertão do Seridó. Azevedo (2014) ao utilizar essa tecnologia social 
no povoado de Lajedo do Cedro no município de Caruaru – PE, 
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confirmou a eficácia de sua utilização na inativação de patógenos 
da água de cisternas.

Bertholini e Bello (2011) realizaram ensaios com água expos-
ta à radiação solar no meio rural de Cuiabá – MT e comprova-
ram a viabilidade do método SODIS naquela comunidade rural. 
Rodrigues et al. (2011), comprovaram a eficiência do SODIS para 
pasteurização da água armazenadas e destinadas ao consumo 
humano em Campinas – SP.

Por se tratar de uma metodologia de simples aplicabilidade 
e considerável eficiência na desinfecção de águas armazenadas, o 
método SODIS melhora a qualidade microbiológica da água po-
tável, usando radiação solar ultravioleta A (UV-A) e temperatura 
para desativação dos patógenos causadores de doenças entéricas. 
O método SODIS, portanto, pode ser facilmente aplicado nas co-
munidades tradicionais, nos assentamentos rurais dos municípios 
da região semiárida em Pernambuco, em virtude do alto índice 
de radiação solar dessa região. A energia solar pode ser utilizada 
para uso na desinfecção de águas como ferramenta disponível 
em abundância e facilmente aplicável em comunidades carentes 
de recursos e de estrutura. O método simplificado de desinfecção 
é acessível, pois reutiliza materiais que seriam descartados, como 
também evita o uso de produtos químicos. De simples aplicabili-
dade pelas famílias, o método SODIS melhora significativamen-
te a qualidade microbiológica da água, promovendo benefícios 
à saúde destas. Os únicos recursos necessários são a luz solar e 
garrafas transparentes (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2015). 
O impacto esperado com a implantação do modelo simplificado 
de filtração solar é que este sirva como facilitador para a educação 
sanitária e de saúde nas comunidades rurais que utilizam águas 
armazenadas para consumo doméstico.

Nesse sentido, estudos envolvendo a qualidade microbiológi-
ca da água em comunidades rurais deveriam levar em conta pro-
cedimentos metodológicos adequados de modo a: i) caracterizar a 
qualidade microbiológica das águas armazenadas em cisternas; ii) 
identificar fatores de risco na possível contaminação das águas ar-



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

306

mazenadas pelas famílias nas comunidades; iii) uso do método sim-
plificado SODIS como alternativa acessível na destruição de patóge-
nos veiculados pela água armazenada e de procedência imprecisa. 

5. Procedimentos metodológicos para o controle da qualidade 
água das cisternas

Para desenvolver um trabalho com enfoque no aproveitamento 
e melhoria da qualidade da água com impacto positivo e benefícios 
para as comunidades recomendamos a realização de ações 
divididas em pelo menos cinco etapas principais: diagnóstico, 
análise microbiológica, construir estratégias de melhoria do uso da 
água com as comunidades rurais, oficinas sobre o método SODIS e 
avaliação participativa das ações com cada comunidade rural.

5.1. Diagnóstico rural participativo 

O diagnóstico rural participativo (DRP) tem sido usado em 
comunidades rurais. O DRP tem como características o momento 
de preparo da equipe de trabalho, pois é nessa fase que ocorre 
a capacitação da equipe de trabalho, seguida pela realização de 
contatos com organizações governamentais e não governamen-
tais que atuam junto as comunidades e as lideranças da comu-
nidade. Além desse momento inicial o DRP também propõe ou-
tros dois momentos ou fazes, ambas de forma participativa, com 
a comunidade: levantamento das problemáticas da comunidade 
e também as suas soluções. Porém, o mais importante é o con-
vívio com as comunidades, pois proporciona momentos de tro-
ca de saberes entre a equipe técnica e as pessoas que conhecem 
a realidade e vivem no local. Assim, diagnosticar as formas de 
acesso à água, sua utilização e qualidade, por meio de visitas in 
loco, utilizando ferramentas do diagnóstico rural participativo é 
indispensável no trabalho comunitário (MARTINS; KATO, 2018). 
No desenvolvimento do DRP as ferramentas que podem ser uti-
lizadas são: reuniões, entrevistas, árvore de problemas, mapa da 
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comunidade, rotina do homem e da mulher, caminhada transver-
sal, além de atividades mais didáticas como FOFA e o Diagrama 
de Venn (PINHEIRO et al., 2011).

5.2. Análise microbiológica

Em análises de águas de cisternas devem ser realizadas três 
coletas em diferentes momentos, das mesmas cisternas. O pro-
cessamento das análises microbiológicas pode ser realizado de 
acordo com a metodologia descrita por SILVA, JUNQUEIRA e 
SILVEIRA (2001) (Figura 3). As análises de Coliformes Totais e 
Termotolerantes devem ser feitas por meio da técnica do Número 
Mais Provável (NMP). 

Em laboratório, deve ser realizado o procedimento de limpe-
za da área externa dos frascos com etanol 70%. Homogeneizada, 
a amostra deve ser submetida a diluições de 10⁻¹ a 10⁻⁴ em tubos 
com 9ml de água peptonada. Depois de realizadas as diluições, 
deve ser inoculado 1mL de cada diluição em 9 tubos contendo 
9mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) (Himedia)® e os tu-
bos de Durhan invertidos. Os tubos LST devem ser incubados a 
35ºC por 24 horas, em seguida, examinados para verificar se hou-
ve crescimento e produção de gás. Os tubos que apresentarem 
resultados negativos devem ser reincubados por mais 24 horas 
e, novamente, deve se proceder a leitura dos mesmos. Os tubos 
com resultados positivos devem ser submetidos à contagem de 
coliformes totais.
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Figura 3 - Esquema ilustrativo do processamento das análises microbiológicas

Fonte: Silva, Junqueira e Silveira (2001).

As amostras que apresentarem crescimento e produção de 
gás nos tubos de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) (Himedia) 
®, em até 48 horas, devem ser submetidas ao teste confirmativo 
de coliformes totais a 35°C. A partir de cada tubo positivo de LST, 
deve ser transferida uma alçada da cultura para tubos de Caldo 
Verde Brilhante Bile (Himedia)®. Os tubos devem ser incubados 
a 35°C por 24 a 48 horas. Após esse tempo, deve ser verificado se 
há crescimento com produção de gás, confirmando assim, os coli-
formes totais presentes na amostra. O número de tubos positivos 
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de VB deve ser anotado para a determinação do número mais 
provável (NMP) de coliformes totais por mililitro da amostra, de 
acordo com uma tabela apropriada para combinações positivas 
e negativas de três porções de 10mL de cada amostra. Os tubos 
positivos para o teste presuntivo serão repicados para tubos con-
tendo caldo E. coli (EC) (Himedia)®, adotando-se o mesmo pro-
cedimento de repique utilizado para a determinação de colifor-
mes totais, e em seguida, devem ser incubados em banho-maria 
a 44,5ºC por 24 ou 48 horas para observação de crescimento com 
produção de gás. O número de tubos EC positivos deve ser ano-
tado e usado para a determinação do NMP/mL como descrito no 
item anterior. De cada tubo EC com produção de gás, em 24 ou 48 
horas, deve ser estriada uma alçada da cultura em placas de Petri 
contendo meio Ágar Eosina Azul de Metileno (Micromed)®. As 
placas devem ser incubadas a 35ºC por 24 horas e observadas para 
o desenvolvimento de colônias típicas de Escherichia coli, que são 
colônias nucleadas com centro preto, com brilho verde metálico. 

5.3. Construir estratégias de melhoria do uso da água com as 
comunidades rurais

Com base nos relatos sobre a quantidade e a qualidade da 
água utilizada para consumo doméstico e outros usos, obtidos pelo 
diagnóstico rural participativo junto com os resultados das análi-
ses microbiológicas identifica-se as melhores estratégias para reso-
lução do problema da contaminação da água e, consequentemente, 
programar práticas sustentáveis de melhoria de uso e qualidade 
dessa água, percebendo as peculiaridades de cada comunidade, 
atrelando a estas as demandas de trabalho (SCHERER, 2016). 

5.4. Oficinas sobre o método SODIS

As oficinas sobre o método SODIS devem apresentar seus 
benefícios e seus limites. Devem constar de momentos pedagó-
gico, envolvendo a implementação de práticas sustentáveis para 
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melhoria do uso e da qualidade das águas. Ou seja, devem apre-
sentar de forma prática o método alternativo de desinfecção e a 
pasteurização por luz solar (SODIS). Demonstrar que o uso de 
maneira sinergética da radiação ultravioleta (UV-A) e da radiação 
infravermelha na água, servem para tornar a água própria para 
o consumo doméstico de maneira segura. Pois assim, as oficinas 
tornam-se porta de entrada para educação sanitária das famílias 
(FEP-BA, 2018). E isso deve ocorrer de modo que os indivíduos 
consumidores da água tratada, se percebem sujeitos responsáveis 
pela melhoria da sua qualidade de vida, uma vez que passarão a 
ter acesso a uma metodologia que facilmente pode ser replicada 
a todos os membros da família, não requer recursos financeiros, 
pois o uso de luz solar poupa o consumo de outras fontes de ener-
gia, além de reduzir a poluição e o consumo de espécies vegetais 
nativas para combustível. Nas oficinas ainda devem ser expostos 
os limites do método SODIS, uma vez que esse método não trata 
grandes volumes de água, não altera a qualidade química da água, 
necessitando que a água esteja em nível tolerável de turbidez e a ra-
diação solar precisa ser suficiente para que ocorra a sinergia entre a 
radiação e a temperatura atingida (CAVALLINI etal., 2018). 

5.5. Avaliação participativa das ações com cada comunidade rural

Assim como em todas as etapas da metodologia, a imersão no 
território se revela condição essencial para o sucesso da avaliação 
participativa. A avaliação participativa deve ocorrer em todas as 
etapas do trabalho, constando de reuniões dialógicas por exem-
plo, sobre os resultados das análises da água, interpretação do re-
sultado das entrevistas, etc., mas principalmente do aprendizado 
ao final das ações. Mas tanto os resultados laboratoriais devem 
ser revelados de maneira acessível à compreensão dos moradores 
da comunidade, de modo a mostrar que existe alternativa fácil e 
sem custos faz da ação, quanto o resultado das entrevistas deve 
ser tratado sob uma linguagem de fácil entendimento das pes-
soas da comunidade. (RODRIGUES, 2011) Trata-se de uma fase 
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complementar ao DRP, pois interessa nesse momento avaliar o 
desempenho da equipe, o envolvimento dos membros da comu-
nidade e, principalmente, as perspectivas futuras de continuida-
de da prática de desinfecção da água pela comunidade. 

6. Considerações finais

As comunidades rurais não dispõem de recursos financeiros 
para realizar investimentos particulares e melhorar a qualidade 
microbiológica da água que consomem. Assim sendo, faz-se ne-
cessário o uso de metodologias de baixo custo na busca de solu-
ção para esta problemática. Neste contexto o método de tratamen-
to alternativo da água, por meio de desinfecção solar (SODIS) é 
uma alternativa para mitigar a problemática da falta de qualidade 
na água de consumo humano nas comunidades rurais. Pois, o 
SODIS é um método comprovadamente eficiente que melhora a 
qualidade da água para consumo humano. 

Como aspecto facilitador a desinfecção com o uso da luz so-
lar é acessível a todos e de fácil compreensão, podendo ser repli-
cada entre as famílias das comunidades rurais. Não requer in-
vestimentos ou infraestrutura dispendiosa. Não é poluente, pois 
não utiliza fontes tradicionais de energia como gás, fogo a lenha 
ou querosene. O método independe de ações do sistema público, 
entretanto implica no compromisso da comunidade na obtenção 
de água de melhor qualidade para seu próprio consumo.
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‘‘Desenvolver investigações críticas ao sistema 
agroalimentar globalizado, que transforma ecossis-
temas e as culturas camponesas, visando a produção 
de commodities para o mercado mundial. Nos terri-
tórios do semiárido, essas transformações se expres-
sam no avanço de agroecossistemas especializados, 
voltados para o complexo da fruticultura irrigada, 
entre outros. Assim, esta linha de pesquisa focará es-
tudos sobre agroecossistemas alimentares locais vol-
tados para produção de bens ecológicos de alta qua-
lidade nutricional, destinadas ao abastecimento de 
populações, a partir do manejo de variedades bem 
adaptadas ao contexto socioambiental do bioma caa-
tinga e comercializadas através de circuitos curtos’’
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COLONIALIDADE DO PODER E A INTERSECÇÃO COM O CONSUMO 
DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS ULTRAPROCESSADOS

PELA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Ariandeny Silva de Souza Furtado1, Óscar Emerson Zúñiga2, 
Tarcísio Augusto Alves da Silva3

Resumo: O artigo apresenta a intersecção entre a “colonialidade do poder” 
e o alto consumo de alimentos industrializados ultraprocessados pela população 
brasileira. A partir da revisão sistemática de literatura foi possível identificar que 
a homogeneização sociocultural impõe um consumo de produtos industrializa-
dos ultraprocessados transvestidos de alimentos e saudáveis. Como reflexão final, o 
trabalho aponta para a necessidade de descolonizar o sistema agroalimentar in-
dustrial vigente e a Agroecologia pode ser um dos caminhos pró sistema agroali-
mentar globalizado mais sustentável, justo e equânime. 

Palavras-chave: agricultura familiar; agroecologia; consumo alimentar; 
sistema alimentar.

Resumen: El artículo presenta la intersección entre la “colonialidad del 
poder” y el alto consumo de alimentos industrializados ultraprocesados   por 
la población brasileña. A partir de la revisión sistemática de la literatura, fue 
posible identificar que la homogeneización sociocultural impone un consumo 
de productos industrializados ultraprocesados   transferidos de alimentos y 

1 Mestra em Atenção à Saúde. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agroe-
cologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Email:ariandenyfurtado@hotmail.com.
2 Doutor em Educação. Professor Convidado do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco. Email:oscar.mosquera@ufrpe.br.
3 Doutor em Sociologia. Professor Convidado do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco. Email: deescada@yahoo.com.br.
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alimentos sanos. Como reflexión final, el trabajo señala la necesidad de desco-
lonizar el actual sistema agroalimentario industrial y la agroecología puede 
ser uno de los caminos hacia el sistema agroalimentario globalizado más sos-
tenible, justo y equitativo.

Palabras clave:  agricultura familiar; agroecología; consumo de alimentos; sis-
tema alimentario.

1.Introdução

A colonialidade do poder estabelece a unicidade identitária 
eurocêntrica que através da racionalidade capitalista controla o 
mercado mundial, o sistema agroalimentar industrial, a subjeti-
vidade cultural e normatiza o consumo alimentar mundializado. 
Nesse contexto, as relações sociais e culturais se dão por meio da 
exploração e dominação, sob a racionalidade capitalista, que esta-
belece o sistema econômico mundial, sendo uma referência para a 
consolidação do “sistema agroalimentar industrial e a homogenei-
zação sociocultural do consumo alimentar. Um desdobramento 
dessa dominação se encontra na transformação do alimento como 
mercadoria dando maior protagonismo às empresas transnacio-
nais, nas etapas que versam da “produção ao consumo” dos ali-
mentos industrializados ultraprocessados, no controle midiático e 
na implantação das políticas públicas pró regulação de alimentos.

Esse domínio é resultado da colonialidade do poder que in-
fluencia na industrialização de “produtos” agrícolas, mercantili-
zação do alimento, modos de viver, sociobiodiversidade e no pro-
cesso saúde-doença. E, nega-se assim, as singularidades presentes 
nesses fenômenos, tendo como foco exclusivamente o viés utili-
tário e de “geração de lucro”. Essa dimensão sistêmica e histórica 
induz ao alto consumo dos alimentos ultraprocessados no mundo. 

Como se verificará os resultados dos inquéritos populacio-
nais realizados no Brasil da década de 1970 até 2018, que demons-
tram todos os anos o aumento do consumo de alimentos indus-
trializados ultraprocessados tanto pela população do campo 
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quanto da cidade em detrimento dos alimentos in natura (como 
as frutas, verduras e legumes), produzidos de forma ecológica 
pelas(os)  agricultoras(es) familiares, as(os) quais (re)existem em 
suas territorialidades e cujos modos de produção dos alimentos 
convergem com a proposta da soberania alimentar  . 

Nesse contexto, o presente texto parte de uma perspectiva 
decolonial com o objetivo de apresentar a intersecção entre a colo-
nialidade do poder e o alto consumo de alimentos industrializa-
dos ultraprocessados pela população brasileira. Trata-se de uma 
revisão sistemática de literatura com a utilização de dados pri-
mários do Relatório do Comitê Mundial de Segurança Alimentar 
(CFS) publicado em 2017 e os resultados de inquéritos populacio-
nais pró consumo alimentar da população brasileira. 

Como consequência da escolha metodológica procedemos as 
buscas nas bases de dados da literatura científica Medline e Scie-
lo durante o mês de novembro de 2019, com os seguintes descri-
tores: “consumo de alimentos industrializados” e “colonialidade 
do poder”. Para o descritor “consumo de alimentos industrializa-
dos”, foram aplicados quatro fatores de inclusão: 1) ser de fonte 
de dados gratuitos; 2) publicados a partir de 2010; 3) que aborde 
o sistema agroalimentar mundializado; 4) não se limite a uma re-
gião geográfica, ciclo geracional e a característica nutricional. Na 
Medline foram encontrados 32 artigos, utilizando a nomenclatura 
“consumo and de and alimentos and industrializados”, que ao se-
rem submetidos aos critérios de inclusão, resultaram em apenas 
cinco, ao passo que no Scielo, dos 91 artigos, restaram apenas três, 
totalizando oito artigos selecionados. 

Além das bases científicas especializadas, optou-se por con-
sultar os dados das Pesquisas de Inquéritos Populacionais sobre 
o consumo alimentar da população Brasileira, realizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Minis-
tério da Saúde (MS), da década de 1970 até 2018. Igualmente fo-
ram analisadas as informações do Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) nos anos de 2016 e 2017. 

Para o descritor “colonialidade do poder”, foram aplicados qua-



Programa de Pós Graduação

321

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

tro critérios de inclusão: 1) fonte de dados gratuitos; 2) data de publi-
cação a partir de 2010; 3) artigos que evidenciavam o Brasil; 4) que 
não se limitasse ao quesito racial, gênero, geracional, trabalhado-
res(as), biografias e educacional. No Medline não foi encontrado ne-
nhum resultado. Já no Scielo, restaram três, de um total de 25 artigos. 

Para responder à inquietação de “como a colonialidade do 
poder influencia no alto consumo de alimentos ultraprocessa-
dos pela população brasileira?” optou-se pelo conceito teórico 
de colonialidade do poder definida pelo sociólogo Anibal Qui-
jano (2005). O presente artigo está dividido em quatro partes: na 
primeira parte, se localizam as evidências do contexto histórico 
da colonialidade do poder e a homogeneização sociocultural do 
consumo alimentar. Na segunda parte, apresentamos o perfil do 
consumo alimentar da população brasileira desde a década de 
1970 até 2018. A terceira parte, evidencia a colonialidade do poder 
e sua relação com a apropriação da natureza. Na quarta parte, 
aborda-se a temática da Agroecologia como um dos caminhos 
para a descolonização do sistema agroalimentar industrial. 

2. Colonialidade do poder e o consumo alimentar: um horizonte 
teórico em construção

A Europa, sob uma concepção ocidental, é um centro que im-
põe seu domínio colonial sobre todas as regiões e populações a 
partir de um padrão específico de poder, ao criar uma unicidade 
identitária geocultural moderna e mundial. O poder europeu oci-
dental controla a subjetividade cultural, as formações de gênero 
e sexualidade, as formas de conhecimento e normatiza os modos 
de (sobre)viver de forma global (PORTO-GONÇALVES, 2003). 
A dimensão econômica da matriz colonial do poder controla a 
subjetividade do conhecimento e da cultura em todo o processo 
de produção-apropriação-distribuição de bens e serviços, sendo 
esses atrelados as necessidades e interesses do mercado mundial 
capitalista (QUIJANO, 2005).

É nessa dinâmica do centro que se constrói a periferia. E nes-
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sa perspectiva a formação da América Latina está subordinada 
a um padrão de poder cuja hegemonia garante o poder constitu-
tivo e fundacional da epistemologia ocidental, que ultrapassa o 
contexto político e estrutural do velho colonialismo. Assim, as-
sistimos a uma colonialidade do poder, a qual tem permitido a 
presença desta forma de dominação e exploração dos povos no 
âmbito mundial e materializa as práticas do pensamento colonial 
(QUIJANO, 2005). Este pensamento opera na tentativa de controlar 
as diferentes formas de pensar, de (re)existir, comunicar-se e (so-
bre)viver, ocasionando o etnocídio das culturas em função da glo-
balização hegemônica. Dito em outras palavras, a atual globaliza-
ção do mundo se constrói a partir da desterritorialização cultural 
e material das(os)  “colonizadas(os)”, garantindo o monopólio da 
terra, a manutenção do lucro dos(as) colonizadores(as) e a homoge-
neização sociocultural, conforme evidencia Porto-Gonçalves:

Reprimiram tanto como puderam, ou seja, em variáveis me-
didas de acordo com os casos, as formas de produção de conhe-
cimento dos colonizados, seus padrões de produção de sentidos, 
seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de objetiva-
ção da subjetividade (PORTO-GONÇALVEZ, 2004, p. 6).

Portanto é possível compreender que as relações sociais e 
culturais se dão por meio da exploração e dominação, sob a racio-
nalidade capitalista, que estabelecerá o sistema econômico mun-
dial (PORTO-GONÇALVES, 2003) sendo uma referência para a 
consolidação do “sistema agroalimentar industrial ” e a “padro-
nização do consumo alimentar”, na qual o alimento torna-se uma 
mercadoria durante as etapas que compreendem “da produção 
ao consumo”. Ainda sobre este horizonte, surgem as empresas 
transnacionais assumindo o protagonismo na produção dos ali-
mentos industrializados ultraprocessados, cuja característica de 
baixo valor nutricional e da produção em série garante o lucro 
das empresas, estando estes alimentosprontos para o consumo, 
feitos total ou principalmente não de alimentos, mas de ingre-
dientes e aditivos industriais e são extremamente lucrativos. Os 
produtos incluem hambúrgueres, massas congeladas, pratos de 
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pizza e massas, pepitas e palitos, batatas fritas, biscoitos, confeita-
ria, barras de cereais, bebidas carbonatadas e outras bebidas açu-
caradas e vários petiscos. (POPKIN; ADAIR, 2012, p. 2).

Esses alimentos se caracterizam pelo modo de preparo e por 
“estarem prontos para o consumo” além do baixo custo, os sabo-
res hiper destacados, com quantidades significativas de sal, açú-
car, gorduras, alta durabilidade e ainda o baixo valor nutricional. 
Os rótulos, sabores, as marcas, embalagens e campanhas publi-
citárias geralmente são as mesmas em todo o mundo (BRASIL, 
2014; HLPE, 2017a), sendo uma projeção da colonialidade do po-
der que gera uma hierarquização sociocultural e desperta e/ou 
estimula o desejo de consumir esses alimentos.

Como complemento a este modelo que beneficia os chama-
dos países desenvolvidos e algumas elites locais, encontra-se toda 
uma política da desvalorização de saberes e experiências que nu-
trem formas ancestrais de produção de alimentos, a autonomia e 
soberania dos povos. Essa política se configura num ataque aos 
alimentos produzidos pelas(os) agricultoras(es) familiares, cuja 
força de trabalho se apresenta na variedade dos alimentos com 
seus diferentes signos, significados e regionalismos. Vale salien-
tar que nessa agricultura predominam os modos de produção 
artesanal, os quais (re)existem em suas territorialidades e conver-
gem com a soberania alimentar (HLPE, 2017a, 2017b). 

Destarte, as empresas transnacionais normatizam o sistema 
agroalimentar industrial mundial, detêm o poder econômico, es-
tabelecem as práticas agrícolas, investem em diversas estratégias 
de marketing e determinam quais alimentos devem ser consu-
midos no mundo e, principalmente, em países subdesenvolvidos 
como o Brasil (HLPE, 2017a). Nesta visão amplificada da leitura 
decolonial do poder sobre a produção de alimentos, as empresas 
transnacionais representam na atualidade a colonialidade do po-
der no âmbito do consumo alimentar.

A partir desse cenário da cultura e da produção-consumo de 
alimentos numa rede de poder discute-se o consumo alimentar 
no Brasil. Pois como será demonstrado com base nos resultados 
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dos inquéritos populacionais da década de 1970 até 2018 e outros 
estudos (MONTEIRO et al., 2013; SPRINGER et al., 2014; LOUZA-
DA et al., 2015; BULEMANN et al., 2015; CANELLA et al., 2018), 
esse consumo sofreu mudanças significativas com a priorização 
de alimentos industrializados ultraprocessados.

3. Inquéritos Populacionais sobre o consumo alimentar da 
população brasileira

A partir da década de 1970 foram realizadas pesquisas de 
base populacional no Brasil que apresentam as mudanças ocorri-
das no consumo alimentar da população. No Estudo Nacional de 
Despesa Familiar (ENDEF) realizado em 1975 identificou-se que 
a quantidade de calorias dos alimentos consumidos era propor-
cional a condição econômica, sendo determinante para o quadro 
de subnutrição da época (IBGE, 1976). Na década de 80, as análi-
ses empreendidas com base nos dados da Pesquisa de Orçamen-
to Familiar (POF) realizadas pelo IBGE nos anos de 1987/1988 e 
1995/1996 apresentaram elevação do consumo de alimentos in-
dustrializados ultraprocessados. 

Os resultados do Estudo Multicêntrico de Consumo Alimen-
tar realizado em 1996 no Rio de Janeiro, Goiânia, Campinas e 
Ouro Preto evidenciaram mais uma vez a deficiência nutricional 
em decorrência da restrição dietética, conforme a vulnerabilidade 
socioeconômica. E quanto menor a renda, maior a inadequação 
de micronutrientes em todas as cidades (BRASIL, 1997). Para este 
período estudado, houve aumento do consumo dos alimentos 
preparados, de 1,7 kg para 5,4 kg per capita, como os iogurtes e 
refrigerantes e uma redução na aquisição de alimentos como tu-
bérculos brancos, arroz, feijão, açúcar, pão e leite pasteurizado, 
contribuindo para reforçar as possibilidades já apresentadas para 
o aumento da densidade energética pelo consumo de alimentos 
industrializados e baixo valor nutricional da dieta. 

Na POF 2002-2003 houve continuidade na redução do consu-
mo de arroz e feijão, dos alimentos in natura (frutas e verduras), 



Programa de Pós Graduação

325

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

acompanhado do aumento no consumo de alimentos industria-
lizados ultraprocessados (MONTEIRO et al., 2013; SPRINGER; 
DUCHUIN, 2014; BULEMANN et al., 2015; LOUZADA et al., 2015; 
CANELLA et al., 2018) e das refeições fora de domicílio (IBGE, 
2010; BRASIL, 2015). Igualmente, dados mais recentes da Guia 
Alimentar da População Brasileira (2014) evidenciaram a redução 
do consumo de arroz, feijão e dos alimentos in natura.Em contra-
partida houve o aumento do consumo de alimentos industriali-
zados ultraprocessados, substituição das principais refeições por 
lanches de baixo valor nutricional e  a realização de refeições fora 
do domicílio (BRASIL, 2014). 

Esta mudança reflete uma variação dos valores econômicos gas-
tos na compra de alimentos. As(os) moradoras(es) da área urbana 
gastavam o dobro do que os da área rural com alimentação fora 
de domicílio, sendo os “alimentos industrializados” consumidos 
na área urbana, mais de 300 vezes maior do que na rural (IBGE, 
2007; BRASIL, 2015). Os maiores gastos com as despesas eram pro-
venientes do almoço e jantar, seguidos de lanches e bebidas alcoó-
licas, principalmente cervejas e chopes (IBGE, 2007).

Cabe ressaltar as diferenças no consumo alimentar, con-
forme as regiões geográficas. Há convergência nas cinco re-
giões metropolitanas (Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre), sendo os alimentos mais consumidos os de 
origem animal, panificados, cereais, leguminosas e oleagino-
sas, respectivamente. O sudeste apresenta maiores gastos com 
a alimentação fora de domicílio e o nordeste maior consumo 
de leguminosas (IBGE, 2007; BRASIL, 2015).  Também foram 
analisados os últimos resultados da POF (2017-2018) entre a 
área urbana e a área rural. 

Segundo estes dados, o valor médio das despesas com ali-
mentação fora do domicílio na área urbana foi 87,1% maior que 
o da área rural. A área rural apresentou alimentação com me-
nor quantidade de alimentos industrializados e em domicílio se 
comparado à área urbana; o mesmo aconteceu com a população 
em vulnerabilidade socioeconômica, pois quanto maior a renda, 
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maior foi a quantidade de refeições compradas fora de domicí-
lio e a disponibilidade orçamentária destinada aos refrigerantes, 
bebidas alcoólicas, enlatados, conservas e alimentos preparados. 
Esses fatos revelam que ter maior renda e estar na área urbana 
não está ligado necessariamente a escolhas alimentares mais sau-
dáveis (IBGE, 2007; BRASIL, 2007; IBGE, 2010; BRASIL, 2011c).  

A Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), realizada 
nos 26 estados e no Distrito Federal, entre 2006 a 2016, identificou 
a mesma característica das pesquisas anteriores, persistindo a re-
dução no consumo de frutas e hortaliças, inversamente propor-
cional ao consumo elevado de refrigerantes (BRASIL, 2007; 2011b; 
2014; 2017, 2018).Assim, ao compararmos os dados das POFs 2002-
2003, 2008-2009 e 2017-2018, os estudos apresentados do ENDEF 
e as informações dados autores supra-citados juntamente com os 
dados da VIGITEL, observamos a redução do consumo de cereais, 
leguminosas e oleaginosas e o aumento do consumo de refrige-
rantes e alimentos preparados no Brasil. 

Convém destacar que um estudo realizado de 1999 a 2003 em 
âmbito global por Popkin e Slining (2003) reforça a constatação 
do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados tanto  no 
Brasil (de 19% para 26%) quanto em países desenvolvidos como o 
Canadá (aumento de 55%), o que dialoga  com uma relação de po-
der por trás do consumo mundializado de alimentos. Da mesma 
forma, estudos mais recentes reafirmam esta tendência: 

Análises de pesquisas de orçamentos familiares em três 
países e de séries temporais de estatísticas de vendas de ali-
mentos em 79 países, 14 indicam tendência generalizada de 
aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, com 
maior intensidade em países de renda média, como o Brasil 
(LOUZADA et al., 2015, p. 2).

Esta mudança no consumo e orçamento gasto com os alimen-
tos envolvem transformações mais profundas no âmbito da cul-
tura das diferentes sociedades urbanas e rurais. A alimentação se 
tornou um ato individualista, dispensando um tempo específico, 
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visto que os alimentos ultraprocessados podem ser consumidos 
a qualquer horário em qualquer lugar, o que corrobora o fato da 
substituição das refeições principais (café da manhã, almoço e 
jantar) por lanches rápidos, caracterizando a “base da alimenta-
ção preconizada” (POPKIN; ALTAIR, 2012). Isto converge com a 
substituição crescente da refeição familiar, mais completa e ba-
lanceada, pelos fast-fooddas ruas, caracterizados mais pelo sabor 
(adocicado e gorduroso) do que pela qualidade dos seus consti-
tuintes (BRASIL, 2014; HLPE, 2017a) e reforça a ideia de uma ten-
dência de aumento das refeições fora do domicílio. Destarte, isto 
vai ao encontro da análise decolonial sobre a homogeneização 
cultural dos hábitos alimentares e a padronização dos alimentos, 
pois toda vez que se domestica o sabor também se impõe o con-
sumo desses alimentos e refeições.  

E é nesta homogenização cultural, via alimentação, que se 
percebe o papel fundamental que cumprem as empresas trans-
nacionais do alimento. Detentoras de um poder econômico que 
supera o Produto Interno Bruto (PIB) de muitos Estados, a indús-
tria alimentícia é a protagonista e a detentora da produção/comér-
cio e do estímulo do consumo de produtos alimentícios. Neste 
monopólio, as matérias primas passam por tantos processos de 
transformação que o alimento se tornou “produto alimentício”. 
Por consequência, ao dominar o processo de produção mundial, 
a indústria alimentícia criou uma relação simbiótica entre o ele-
vado consumo de alimentos industrializados e a padronização 
dos hábitos alimentares. E, por conta disso, a industrialização é 
uma das implicações da colonialidade do poder na América Lati-
na (POPKIN; ADAIR, 2012). 

Estudos realizados pelo Comité de Seguridad Alimenta-
ria Mundial em 2017 reforçam esse viés, pois países subdesen-
volvidos que adotam em suas práticas as políticas neoliberais, 
apresentam maior dificuldade em exercer seu papel regulador 
no desenvolvimento das políticas públicas pró SAN. Como con-
sequência, há a produção elevada de alimentos industrializados 
proporcional ao consumo (HLPE, 2016). Um exemplo das conse-
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quências desta desregularização é a falta de uma política educati-
va das indústrias, pois toda vez que esta não é uma exigência do 
Estado Brasileiro, elas não se sentem corresponsáveis por levar 
informações à população sobre o valor nutricional dos produ-
tos industrializados, os ingredientes utilizados e os métodos de 
produção, incluindo os impactos para a saúde e o meio ambiente 
(BULEMANN et al., 2015; HLPE, 2017a). 

Os resultados das pesquisas ressaltam também o quão in-
fluente é a homogeneização cultural nos hábitos alimentares e 
como todo o sistema agroalimentar industrial é construído para 
ter autonomia em todo o seu processo de produção, publicidade 
e comércio diante da racionalidade capitalista, que não reconhece 
o Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA). Esta di-
mensão, de caráter sistêmico, evidencia a colonialidade do poder 
de contexto histórico, no qual a industrialização de “produtos” 
agrícolas, a mercantilização do alimento e dos modos de viver, se 
refletem na atualidade nas transnacionais. Fato é que “as corpora-
ções e o mercado se tornaram dominantes, a biotecnologia subs-
tituiu a eugênica e a publicidade ao bombardear a TV, as ruas, os 
jornais e a internet deslocou o rádio” (MIGNOLO, 2017, p. 8), com 
domínio das mídias.

As transnacionais apresentam além do domínio midiático 
(BULEMANN et al., 2015), um protagonismo no sistema econô-
mico mundial e no sistema agroalimentar industrial, o poder po-
lítico na implantação e/ou implementação de políticas públicas e 
atos normativos no Brasil (SPRINGER; DUCHUIN, 2014; MON-
TEIRO et al., 2013; HLPE, 2017a). 

E nesse contexto, a relação com a biodiversidade se molda 
para potencializar esse protagonismo e as relações de exploração 
e domínio desses sistemas. Este contexto, igualmente, potencia-
liza o comércio dos produtos industrializados (SPRINGER; DU-
CHUIN, 2014; MONTEIRO et al., 2013), e a preferência pela compra 
de alimentos em supermercados, faz com que o(a) consumidor(a) 
tenha acesso às novidades e as promoções atrativas geradas pela 
competição entre as marcas, que junto à omissão das informações 
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sobre a rotulagem nutricional e ausência de práticas em Educação 
Alimentar e Nutricional (EAN) favorecem o consumo desses ali-
mentos (BRASIL, 2014; HLPE 2017a). 

Assim, o “novo padrão alimentar” no Brasil segue o modelo 
dos países desenvolvidos e constitui-se enquanto um “sistema” 
dependente e interligado entre a oferta e a demanda, os nichos 
de mercado e as grandes redes de comercialização pró interes-
ses da política econômica mundial (SPRINGER; DUCHUIN, 2014; 
MONTEIRO et al., 2013). Isto levou a várias transformações ter-
ritoriais no fornecimento de alimentos, tais como: não valoriza-
ção do potencial agrícola regional, aumento da distância de todo 
o processo de produção de alimentos das(os) consumidoras(es), 
mudança nos hábitos alimentares na substituição dos alimentos 
regionais por alimentos industrializados; substituição da plurali-
dade das identidades alimentares em suas territorialidades pela 
padronização do paladar e a monotonia na escolha dos alimentos 
industrializados (HLPE, 2017a, 2017b; BRASIL, 2014). 

Houve a uniformização das marcas e a descentralização em 
âmbito global e o consumo passou a ser convergente com a ra-
cionalidade capitalista, ao considerar alimento como mercadoria 
e não como Direito Humano. Isso levou a problematizações do 
tipo: quem terá acesso ao alimento? Qual tipo de alimento será 
acessível? Temos autonomia para escolher o que consumir? In-
quietações que se tornaram urgentes diante da certeza de que já 
estamos arcando com as consequências da colonialidade do poder 
no consumo alimentar. A prova mais perversa se traduz no fato 
de oito milhões de pessoas no mundo estarem passando fome, o 
que denota que o sistema agroalimentar global vigente não é para 
sanar a fome e nem para a produção/distribuição equânime dos 
alimentos (HLPE, 2017a). 

Esta figura estarrecedora da fome ainda assombra o Brasil, 
pois 20% das famílias segundo a avaliação da quantidade de ali-
mentos consumidos, informaram que o consumo de alimentos 
“é insuficiente”, sendo que a insuficiência de alimentos na área 
rural (33%) é maior do que a área urbana (25%) (BRASIL, 2019). 
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Isto apresenta um duplo problema pois, por um lado, há a fome 
pela restrição e a insuficiência de alimentos e/ou energia; como 
consequência da desigualdade socioeconômica e da falta de dis-
tribuição equânime de alimentos a toda a população; o que irá se 
refletir na condição de subnutrição como a desnutrição; situação 
essa já evidenciada pelos resultados da ENDEF (1975/1976) e pelo 
Estudo Multicêntrico (1996/1997). 

Por outro lado, há a “fome oculta” em que o problema não 
é o acesso aos alimentos e sim a qualidade de nutrientes, toda 
vez que os alimentos industrializados ultraprocessados apresen-
tam alto valor calórico e baixo valor nutricional. Isto é “fornecem 
energia sem nutrir”, condição que pode acometer muitas pessoas 
resultando em excesso de peso, pois comer não significa “comer 
com qualidade”. E isso parece estar associado aos resultados de 
todas as POF (2002 a 2018) que diagnosticaram que quanto maior 
a renda maior o consumo de alimentos industrializados e refei-
ções fora do domicílio.   

Nessa perspectiva, essa dualidade da fome marca o consumo 
alimentar, tornando-se um fator de risco à saúde, tanto para a 
subnutrição e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
quanto a obesidade, hipertensão e diabetes, que são problemas de 
saúde pública (CANELLA et al., 2018; LOUZADA et al., 2015; BULE-
MANN et al., 2015). E isso ocorre tanto no campo quanto na cida-
de. Não obstante, a população da área rural está mais vulnerável 
do que a população urbana, dada a dificuldade na implementa-
ção das políticas públicas, na falta de equidade da assistência à 
saúde conforme as territorialidades e nos impactos ambientais 
que acometem diretamente os agroecossistemas (HLPE, 2017b). 

Na área rural as práticas agrícolas familiares passaram a ser 
substituídas pelos pacotes tecnológicos dos “complexos agroin-
dustriais”, consolidando-se a “industrialização da agricultura”. 
Isso tem se materializado num novo perfil agrícola, cujo desdo-
bramento tem se caracterizado pela oferta de alimentos indus-
trializados com “preços acessíveis”.
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O sistema agroalimentar passou a ser constituído em um pa-
drão tecnológico-químico-mecânico (HLPE, 2016, 2017a, 2017b), 
com uso intensivo de insumos químicos, tecnologias e mecaniza-
ção nos processos de produção e envolvendo subsídios em termos 
de créditos agrícolas às agroindústrias, empresas de maquinários 
e agroquímicos de modo a impulsionar a agricultura industrial 
capitalista e sua relação com o sistema econômico (HLPE, 2016, 
2017a, 2017b). Nesse sistema agroalimentar o desenvolvimento 
em geral tornou-se reflexo do modelo de desenvolvimento impos-
to pela globalização em âmbito mundial, reduzindo o poder de 
decisão dos Estados. Pois é a globalização que legitima o modelo 
agrícola que dita as normas do sistema econômico mundial em 
função da agricultura capitalista industrial (HLPE, 2017). 

No caso brasileiro é este desenvolvimento que vem se mate-
rializando nos territórios das comunidades gerando o aumento da 
desigualdade, miséria, pobreza e a marginalização das(os)  agricul-
toras(es) familiares. Isso tem dificultado a efetivação dos Direitos 
Humanos, o acesso aos bens/serviços e as políticas públicas, tendo 
como consequências o êxodo rural e a falta de qualificação para 
atender as necessidades de cunho capitalista como as habilidades 
que correspondam a modernização tecnológica e a hiperespeciali-
zação nas áreas técnicas e acadêmicas (HLPE, 2016, 2017b).

Outro impacto desse tipo de desenvolvimento pode ser ob-
servado na dimensão ambiental (SPRINGER; DUCHUIN, 2014), 
visto que a produção agrícola intensiva é grande consumidora 
de energia além de fonte de contaminação da água, ar e solo es-
pecialmente pelos resíduos de pesticidas e de fertilizantes. A ex-
pansão das fronteiras agrícolas tem aumentado as taxas de des-
matamento, agravado os processos de degradação do solo e posto 
em risco a biodiversidade e as comunidades tradicionais (HLPE, 
2016, 2017b), configurando-se em uma paisagem desertificada. 
Essa paisagem desprovida de vida e de gente é um reflexo da ade-
quação da biodiversidade para fomentar o sistema agroalimentar 
industrial legitimada pela colonialidade do poder, estabelecida 
por esse poder diante da natureza.  
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4. A colonialidade do poder na apropriação da natureza 

A história da agricultura pode ser entendida como uma mu-
tação das formas de exploração e dominação da natureza e das so-
ciedades humanas. No caso brasileiro, a imposição de uma lógica 
distinta dos usos sociais da natureza praticados pelos diferentes 
povos ancestrais que aqui habitam, demonstra o quanto a colo-
nialidade do poder foi devastadora do ponto de vista da organi-
zação comunitária destes povos, assim como dos tempos e ritmos 
da natureza. A colonialidade do poder perpassa a biodiversidade, 
que também sofre com as consequências da exploração e domínio 
da racionalidade capitalista, conforme ressalta Assis (2014), 

[…] a apropriação da natureza se refere, portanto, à existência de 
formas hegemônicas de se conceber e extrair recursos naturais 
considerando-os como mercadorias, ao mesmo tempo em que 
representa o aniquilamento de modos subalternos de convívio 
com o meio ambiente, bem como a perpetuação e justificação de 
formas assimétricas de poder no tocante à apropriação dos terri-
tórios (ASSIS, 2014, p. 615).

 
Essa apropriação acontece, conforme já citado anteriormente, 

pela desterritorialização das(os) “colonizadas(os)”, garantindo o 
monopólio da terra e a manutenção do lucro dos/as colonizado-
res(as) e a homogeneização sociocultural (PORTO-GOLÇALVES, 
2003; HLPE, 2016). E a terra torna-se, assim como o alimento, uma 
mercadoria estabelecendo-se uma relação em moldes estritamen-
te utilitário no uso do patrimônio natural. Fato é que ao adquirir 
os recursos naturais necessários para a manutenção da supre-
macia do sistema econômico mundial, legitimado pelo sistema 
agroalimentar industrial, vem se promovendo a expansão das 
fronteiras agrícolas a qualquer custo sob a batuta da lógica de 
acumulação capitalista (HLPE, 2016, 2017b). 

As comunidades tradicionais afetadas por processos de des-
territorialização, têm sua pluralidade cultural, identitária e étnica 
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ameaçadas, além de terem seus direitos territoriais negados (AS-
SIS, 2014; HLPE, 2016, 2017b). Ademais, apresentam maior exposi-
ção aos agrotóxicos e a devastação da biodiversidade que impacta 
diretamente na sua soberania alimentar e  (sobre)vivência. Além 
da apropriação e contaminação da natureza, os agroecossistemas 
se limitam aos monocultivos com o propósito de produção de 
agrocombustíveis por ser fundamental para a integração da Eco-
nomia Global, periferizando o território brasileiro em decorrência 
do abastecimento energético das economias pró eurocentrismo 
(ASSIS, 2014; HLPE, 2016, 2017a, 2017b), cujo foco é o lucro e o 
complexo agro-minero-exportador. 

4. A Agroecologia como um caminho para a descolonização e o con-
sumo de alimentos saudáveis 

Desde uma dimensão ético-política, concordamos com Mig-
nolo (2017) no sentido que é preciso descolonizar e tecer alter-
nativas que transcendam a colonialidade do poder. Isto levaria 
a possibilidade de criação de condições que oportunizem a (re)
existência no resgate do consumo alimentar em todo o processo 
de produção de alimentos, de modo a reconhecer a agricultura de 
base ecológica desenvolvida pelas(os)  agricultores(as)  familiares, 
suas territorialidades, sabores, saberes e epistemes. Isso implica 
a,[…] desobediência epistêmica e se desvincular da matriz colo-
nial para possibilitar opções descoloniais – uma visão da vida 
e da sociedade que requer sujeitos descoloniais, conhecimentos 
descoloniais e instituições descoloniais (MIGNOLO, 2017, p. 6). 

E nesse sentido, a Agroecologia pode ser um dos caminhos 
contra-hegemônicos à colonialidade do poder, ao apresentar prin-
cípios, conceitos e metodologias que corroboram para o desen-
volvimento de um sistema agroalimentar globalizado mais justo, 
equânime e pró consumo consciente de alimentos saudáveis. Ou 
seja, trata-se de uma ciência cujos fundamentos estão assentados 
no diálogo dos saberes científicos e saberes das populações au-
tóctones, bem como na multidimensional da sustentabilidade em 
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seus aspectos sociais, culturais, econômicos, ambientais e éticos.
O diálogo com a sustentabilidade transcende o lucro impos-

to pela racionalidade capitalista e reconhece as territorialidades 
para o desenvolvimento rural e agriculturas mais sustentáveis 
com vistas a soberania alimentar (HLPE, 2016, 2017a; BRASIL, 
2014). Desta forma as(os) agricultoras(es) assumem protagonismo 
com as organizações e os movimentos populares, com ênfase nas 
trocas de saberes, pertencimento, memória coletiva e a consciên-
cia sociopolítica; como referências para a ampliação do paradigma 
agroecológico e da sustentabilidade (HLPE, 2016, 2017b). Assim, o 
acesso, o modo de produção e a distribuição dos alimentos se in-
ter-relacionam e caminham juntos para uma oferta de comida de 
verdade do campo à cidade e a toda a população, em uma perspectiva 
da sustentabilidade ética, social, econômica, ecológica e cultural.

Além do viés da sociobiodiversidade há a promoção da saú-
de, pois se houver a ampliação do potencial agrícola das diferen-
tes regiões com ênfase na agricultura ecológica e no desenvol-
vimento territorial sustentável do campo à cidade haverá a oferta 
de maior variedade de alimentos in natura, que são fundamentais 
para o resgate das identidades regionais, valorização do poten-
cial agrícola local, desenvolvimento territorial mais sustentável, 
além de ofertar aporte de vitaminas, minerais e fibras e se consti-
tuem a base para a alimentação saudável, de promoção da saúde 
e de prevenção as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
(BRASIL, 2014, HLPE, 2016, 2017b).   

5. Considerações Finais 

A colonialidade do poder sob a racionalidade capitalista eu-
ropeia estabelece o sistema econômico mundial e a consolidação 
do sistema agroalimentar industrial que determina a homogenei-
zação sociocultural do consumo alimentar. O padrão alimentar 
no Brasil segue os países desenvolvidos e constitui-se em um 
sistema dependente e interligado entre a oferta e a demanda, os 
nichos de mercado e as grandes redes de comercialização aten-
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dendo aos interesses da política econômica mundial. 
Esse cenário trouxe consequências para a saúde, o meio am-

biente e para as comunidades tradicionais e a população urbana. 
Para a saúde, a alimentação se tornou um fator de risco, tanto em 
termos de fome e subnutrição quanto para as DCNT do “campo 
a cidade”. Para o meio ambiente, além da apropriação desorde-
nada da natureza e das inúmeras externalidades negativas, os 
monocultivos voltandos a produção de agrocombustíveis estão 
intensificando a subordinação do território brasileiro ao complexo 
agro-minero-exportador. Para as comunidades tradicionais, esse 
padrão alimentar é a negação da pluralidade cultural, identitária, 
territorial e étnica, assim como da equidade na assistência à saúde 
das comunidades tradicionais. Junto a isto associam-se os impactos 
ambientais que acometem diretamente os agroecossistemas, com 
perda da biodiviersidade, erosão do solo, etc. Para a população ur-
bana a homogeneização cultural padroniza o consumo alimentar 
tornando a alimentação um fator de risco a saúde e de desigualda-
de social, além de corroborar para a perda da identidade alimentar, 
limitando o “alimento” a mercadoria e viés utilitário.      

É preciso descolonizar e tecer alternativas que transcendam 
a colonialidade do poder que apontem para a (re)existência e res-
gate dos modelos de consumo alimentar mais plurais, diversos e 
autônomos, cujos princípios perpassem todo o processo de pro-
dução de alimentos. De modo mesmo é necessário reconhecer a 
agricultura familiar em suas territorialidades, sabores, saberes 
e epistemes. E, nesse sentido, a Agroecologia pode ser um dos 
caminhos contra hegemônicos à colonialidade do poder, que a 
sob um olhar multidimensional oportuniza princípios, conceitos 
e metodologias capazes de contribuir para o desenvolvimento de 
um sistema agroalimentar globalizado, quiçá mais justo, equâni-
me pró DHAA. 
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O PAPEL DOS QUINTAIS PRODUTIVOS E O CULTIVO DE PANC COMO 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR PARA AS 
FAMÍLIAS DA REGIÃO SEMIÁRIDA EM PERNAMBUCO, BRASIL

Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim1, José Nunes da 
Silva2, Ângelo Giuseppe Chaves Alves3

Resumo: Este artigo teve como objetivo apresentar evidências teóricas e empí-
ricas para a possibilidade de inclusão das Plantas Alimentícias Não Conven-
cionais (PANC) nos cultivos dos quintais produtivos. Essas plantas podem 
ser importantes agentes de fortalecimento da viabilidade socioeconômica da 
agricultura familiar e de desenvolvimento rural local. Além disso, podem for-
talecer a segurança e soberania alimentar das comunidades, através do culti-
vo daquelas PANC mais conhecidas e já utilizadas localmente.

Palavras-chave: Soberania alimentar, agricultura familiar, agrodiversidade. 

 Abstract: This article’s  objective was to present theoretical and empirical 
evidence for the possibility of including Non-Conventional Food Plants 
(PANC) in the cultivation of homegardens.  These plants can be important 
agents of strengthening the socioeconomic viability of family agriculture and 
local rural development. In addition, they can strengthen the food security 
and sovereignty of communities, through the cultivation of those PANC bet-
ter known and already used locally.

Keyword: Food sovereignty, family farming and agrodiversity.

1 Mestra em Botânica. Doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: allejardim@gmail.com.
2 Doutor em Sociologia. Professor Convidado do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial.Universidade Federal Rural de Pernam-
buco. E-mail: zenunes13@yahoo.com.br.
3 Doutor em Ecologia e Recursos Naturais. Professor Permanente do Programa de Pós-
Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco. E-mail: agcalves.ufrpe@gmail.com.



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

340

1. Introdução

Este artigo busca contribuir para o entendimento das rela-
ções entre a Segurança e soberania alimentar, os sistemas agroali-
mentares locais, as dinâmicas de desenvolvimento rural e as prá-
ticas alimentares vinculadas ao cultivo em quintais produtivos. 
Por fim, reflete-se sobre a possibilidade de inclusão do cultivo de 
PANC nos quintais. Tal reflexão, visando possíveis comparações, 
será mediado por observações empíricas realizadas em comuni-
dades rurais nos municípios de Caruaru (Assentamento Norman-
dia) e Ibimirim (Poço da Cruz e Kambiwá). Essas comunidades 
situam-se na região semiárida do estado de Pernambuco, sendo 
que esta última é indígena.  

2. Desenvolvimento, cultura alimentar e SAN

 O sistema de produção e abastecimento alimentar está es-
truturado, de modo geral, como se o alimento fosse uma merca-
doria qualquer. Tal sistema se consolidou com base no processo 
global da produção capitalista, que influencia também a produ-
ção e o comércio agroalimentar. Estas transformações no setor 
econômico afetam as condições ecológicas da agricultura como a 
fertilidade do solo, a biodiversidade, a qualidade da água e a esta-
bilidade do clima, devido ao atual padrão de produção, processa-
mento, distribuição e consumo dos alimentos. Ações orientadas 
pelo pensamento agroecológico podem ser valiosas para enfren-
tar esses aspectos da grave crise socioecológica global, reflexo da 
Revolução Verde (MOREIRA, 2000) e de outros processos mais 
amplos como a industrialização e o consumismo.

 Tendo em vista esse cenário, o presente estudo tem como 
objetivo principal buscar e sistematizar evidências teóricas de 
que os quintais produtivos e a inclusão de PANC podem ser um 
importante instrumento de viabilização socioeconômica da agri-
cultura familiar e de desenvolvimento rural local. Deste modo 
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estará diretamente ligado à necessidade de novas políticas pú-
blicas. Tais políticas públicas devem reconhecer e fortalecer o 
papel das instituições locais, especialmente das organizações da 
agricultura familiar, na regulação dos sistemas agroalimentares, 
diante das recentes mudanças nas dinâmicas espaciais da produ-
ção agroalimentar. É importante que seja também reconhecida a 
importância das aglomerações produtivas locais para o desenvol-
vimento dos territórios rurais.

Para atingir esse objetivo, consideramos os quintais produti-
vos como arranjosprodutivos locais. Estes são definidos como: 

Trata-se de “aglomerações territoriais de agentes econômicos, 
políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de ati-
vidades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que inci-
pientes”. (REDESIST, 2003, p.3-4). 

E o conceito de desenvolvimento sustentável, para demonstrar 
o potencial das aglomerações produtivas locais como mecanismo 
de articulação da agricultura familiar com soberania e segurança 
alimentar. Considerando que desenvolvimento sustentável:

[...] constitui-se num novo paradigma de desenvolvimento, numa 
nova filosofia de desenvolvimento econômico, a qual, por meio 
de uma perspectiva multidimensional busca a articulação entre 
a economia, o meio ambiente, a política, a cultura e as dimensões 
sociais e demográficas, sempre numa visão integrada que supe-
ra as abordagens unilaterais e explicações reducionistas. Pensar 
em desenvolvimento sustentável é pensar numa visão de longo 
prazo, incluindo os direitos das gerações futuras, assim como 
pensar nos ritmos naturais da vida e da matéria, sugerindo o 
respeito à capacidade de resiliência dos ecossistemas. (FURLA-
NETTO et al., 2011, p. 202).

Quando se pensa em desenvolvimento, seja ele local, regional 
ou territorial, a alimentação assume papel preponderante para o 
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alcance da sustentabilidade social, ambiental, territorial, cultural 
e política. Nesse contexto, surge o que se denomina de desenvolvi-
mento local sustentável, o qual é tido como: 

Desenvolvimento local Integrado e Sustentável é um novo modo 
de promover o desenvolvimento, que possibilita o surgimento 
de comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir as suas ne-
cessidades imediatas, descobrir ou despertar as suas vocações 
locais e desenvolver suas potencialidades específicas, além de 
fomentar o intercâmbio externo, aproveitando-se de suas vanta-
gens locais (DE FRANCO, 1998, p.7).

Diante disso faz-se necessário uma análise das relações que a 
produção e o consumo de alimentos podem ter com o desenvolvi-
mento (in)sustentável.  Ao observarmos o conceito de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN), conforme a Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, percebemos que a mesma: 

Art. 3º [...] consiste na realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essen-
ciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cul-
tural, econômica e socialmente sustentáveis. (BRASIL, 2006, p.1).

 Seguindo esta abordagem, podemos afirmar que a SAN 
ainda está em processo de construção, quando são considera-
dos aspectos relacionados ao sistema agroalimentar (produção, 
abastecimento, distribuição, comercialização e consumo). É im-
portante lembrar que a SAN deve garantir o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA), o qual estará diretamente li-
gado a quantidade, qualidade e regularidade (BRASIL, 2006). Já 
a Soberania Alimentar busca o resgate e preservação da cultura 
alimentar dos povos e a sustentabilidade do sistema agroalimen-
tar; intersetorialidade; equidade e participação social (TRICHES; 
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GERHART; SCHNEIDER, 2014). Diante dos desafios para cons-
truir a Soberania Alimentar dos povos, ou mesmo a SAN, como 
DHAA, muitas realidades, mesmo no Brasil, e em muitas outras 
partes do mundo, são de Insegurança Alimentar e Nutricional 
(ISAN). Na busca de alternativas a essas realidades, diversos au-
tores têm apontado a melhoria da situação de Insegurança Ali-
mentar e Nutricional (ISAN) de famílias cujos domicílios con-
tam com a presença de quintais produtivos (AMBRÓSIO; PERES; 
SALGADO, 1996; LACERDA, 2008).

Para Morgan e Soninno (2010), o setor agroalimentar ad-
quire um status singular na sustentabilidade pelo simples fato 
de que o alimento é essencial a todos e a alimentação suscita 
uma série de questões, as quais constituem o centro dos de-
bates relativos à sustentabilidade, como por exemplo, saúde 
pública, inclusão social, padrão de consumo e implicações am-
bientais. Ou seja, o alimento, das mais distintas formas, é fa-
tor determinante no compromisso individual e coletivo para a 
concretização da sustentabilidade.

A urbanização acelerada fez com que produtos do mundo 
inteiro se misturassem, delineando novas modalidades de con-
sumo, transformando, progressivamente, os hábitos alimentares 
(MALUF; MENEZES, 2000; GARCIA, 2003). Esta influência global 
afetou muitas das pessoas que saíram da área rural para tentar a 
vida nas cidades, abandonando a alimentação mais diversificada 
(MALUF; MENEZES, 2000). 

De acordo com Bezerra e Schneider (2012), a dinâmica do sis-
tema agroalimentar hegemônico incide no modelo de produção e 
consumo, trazendo consigo riscos e prejuízos importantes, tanto 
no que se refere à saúde quanto a qualidade dos alimentos, con-
siderando os aspectos de redução de nutrientes e contaminação 
por agrotóxicos. Já na dimensão social e cultural da alimentação, 
essa dinâmica ocasionou uma profunda redução do consumo de 
alimentos, culturalmente utilizados e produzidos local ou regio-
nalmente, descaracterizando, assim, o consumo tradicional de 
diversos povos (BEZERRA; SCHNEIDER, 2012). Além disto, es-
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tes processos afetam a diversidade alimentar e o direito de cada 
pessoa ou grupo de exercer a livre escolha sobre o que consumir 
e também produzir (BRAGA, 2004).

3. Quintais produtivos: uma alternativa para contribuir na 
consolidação da SAN

 Para Amorozo (2002), os quintais produtivos oportunizam 
a diversidade alimentar, assim como a preservação da cultura ali-
mentar e dos recursos naturais, por suprirem e suplementarem, 
mesmo que em parte, as necessidades de subsistência diária, na 
maioria dos domicílios, colaborando para melhoria da qualidade 
alimentar das famílias. As pequenas produções vegetais desen-
volvidas nos quintais domésticos permitem às famílias, além de 
uma melhor alimentação, acesso a frutas, hortaliças, especiarias e 
plantas medicinais.

Os quintais produtivos são considerados como sistemas de 
produção com diversas espécies, podendo ser constituídos pelo 
espaço de terra situado próximo a residência, tornando-o de fácil 
acesso (BRITO; COELHO, 2000; CARNEIRO et al., 2013).  A pro-
dução para autoconsumo em quintais é praticada não apenas por 
famílias residentes em áreas rurais, mas também por um grande 
número daquelas situadas em áreas urbanas e periurbanas, como 
uma estratégia para ampliar o acesso familiar à alimentação ou 
parte dela (GADELHA; MALUF, 2008).

Neste sentido, salienta-se que os quintais produtivos são uma 
herança cultural e se configuram como estratégia para garantir a 
segurança alimentar e nutricional, tendo o potencial de auxiliar 
as famílias a melhorarem as suas condições de alimentação e de 
renda familiar. Outro aspecto relevante desse sistema de produ-
ção é ressaltado quando são incorporadas práticas agroecológi-
cas que buscam modelos sustentáveis para geração de alimentos 
seguros, enriquecendo a alimentação das famílias produtoras, e 
consequentemente, contribuindo com a garantia da Segurança 
Alimentar e Nutricional. Isso acontece da independência em re-
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lação à produção e ao consumo de alimentos, preservação da cul-
tura alimentar e produtiva e manutenção da agrobiodiversidade 
nesses espaços (TRICHES; SCNHEIDER, 2015). 

Existem várias formas de se ter autossuficiência alimentar, 
algumas relativamente simples e outras mais complexas.  Os 
quintais produtivos podem assumir um papel importante na 
resistência à constante tendência do sistema agroalimentar he-
gemônico em padronizar a produção e consumo de alimentos 
(TRICHES; SCNHEIDER, 2015).  Para além da preocupação com a 
produção de alimentos de qualidade, o resgate de alternativas de 
cultivo anuncia propostas para o desenvolvimento rural, de for-
ma a manter o alto nível de biodiversidade e fortalecer os novos 
mecanismos para distribuição dos alimentos, condição que favo-
rece aos produtores e consumidores reassumirem o seu poder de 
decisão e controle sobre a alimentação (BRASIL, 2006, 2010; BU-
RITY, 2010; PAULA FILHO, 2015). 

4. O lugar das PANC nos quintais produtivos, na Soberania e 
Segurança Alimentar

Nos arranjos complexos e diversos que ocorrem em quintais 
produtivos, diferentes espécies de plantas tomam espaço e cum-
prem suas funções no sistema. Dentre ornamentais, arbóreas, 
medicinais, condimentares e outras, nos interessa nesse artigo 
problematizar o lugar das PANC na construção da Soberania e 
Segurança Alimentar.

Segundo KINUPP e LORENZI (2014), são consideradas PANC 
aquelas espécies de plantas nativas, exóticas, espontâneas silves-
tres ou cultivadas, presentes em diversas regiões influenciando 
a cultura alimentar das populações tradicionais e regionais. Elas 
estão distribuídas em todas as regiões brasileiras, sendo algumas 
conhecidas e bastante usadas na culinária, porém a grande maio-
ria delas ainda é desconhecida pelos brasileiros.

Em observações diretas que realizamos, ficaram evidentes al-
guns aspectos favoráveis à possibilidade de agregar plantas con-
sideradas PANC aos cultivos preexistentes de hortaliças no As-
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sentamento Normandia em Caruaru. Nesse local, agricultoras e 
agricultores vêm construindo uma organização comunitária que 
resulta numa rede de produção e comercialização de alimentos, 
principalmente através do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Es-
sas pessoas viram no trabalho coletivo um caminho para garantir 
a diversidade de produtos, com qualidade, quantidade e regula-
ridade na oferta. O fortalecimento veio com a união para a venda 
dos produtos. Ao invés de cada família comercializar seus pro-
dutos individualmente na feira da região, os(as) agricultores(as) 
do Assentamento começaram a mobilizar os(as) produtores/as de 
comunidades e municípios vizinhos para venderem seus produ-
tos juntos, somando forças, e vendendo maior quantidade para 
atender as demandas. Atualmente, a rede de comercialização 
conta com diversos produtos: caprinos, bovinos, aves, frutas, hor-
taliças, mandioca e milho. O Assentamento de Normandia conta 
também com uma agroindústria, onde um grupo de mulheres co-
nhecidas como “Boleiras” produz bolos caseiros que são servidos 
na alimentação escolar de Caruaru, via Secretaria Estadual de 
Educação. A coordenadora dessa agroindústria relatou que uma 
das demandas que elas tiveram que realizar maior esforço para 
atender, por falta de matéria prima, foi a produção de pão usan-
do beldroega/caruru, Talinum triangulare (Jacq.) Willd. Em diálo-
gos com moradores(as) desse Assentamento, observamos que, em 
muitos casos, o consumo direto das PANC esteve presente na fase 
da infância, porém o costume se perdeu com o tempo e a falta de 
interesse no preparo destas plantas. 

A situação relatada sobre o cultivo, o consumo e a memória 
sobre as práticas alimentares em torno da beldroega, bem como 
o desafio recente de atender uma demanda de produção de pão 
utilizando tal planta, exemplificam bem um importante desafio 
para a sociedade no momento: o resgate dos saberes visando a so-
berania alimentar popular. Como o assentamento já possui o cul-
tivo de hortaliças, a inclusão da Beldroega no sistema de cultivo 
passa a ser uma possibilidade concreta, uma vez que seu cultivo 
é semelhante ao de outras hortaliças convencionais.

Outras observações foram feitas em Ibimirim, sertão do Mo-
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xotó pernambucano, onde foram realizadas imersões no campo, 
tanto na comunidade indígena Kambiwá, ouvindo seu cacique e 
ouvido os educadores do Centro de Formação do SERTA (Serviço 
de Tecnologia Alternativa) que é uma escola que oferece Ensi-
no Técnico de Formação Profissional em Agroecologia. Notamos, 
nesses casos, grande similaridade nos relatos das plantas usadas 
nos períodos de secas longas, como a batata do umbu, palmito de 
cocos nativos, xique-xique, facheiro, broto de abóbora, folha da 
batata doce, bertalha e bredo. Essas PANC, conhecidas ao longo 
de tantas gerações humanas, são geralmente alvo de preconceito. 
Muitas vezes consideradas como plantas da fome e por isso, ainda 
hoje, têm pouco espaço na alimentação camponesa. 

Um dos aspectos que deve se levar em conta é o desejo ex-
plicito, tanto na comunidade indígena quanto entre os/as profis-
sionais do SERTA, de fortalecer os quintais produtivos. O SER-
TA possui vários projetos de cultivos na região semiárida, entre 
eles um de aquaponia em pequena escala, associando o cultivo 
de peixes comestíveis e hortaliças diversificadas, entre elas várias 
não convencionais (Figura 1).

A manutenção do cultivo e utilização das PANC junto aos sis-
temas agroalimentares de populações tradicionais e agricultores 
familiares pode ser uma forma de afirmação da autonomia e dos 
conhecimentos acumulados por essas comunidades sobre essas 
espécies (ALTIERI, 2016; BRACK, 2016). Pode ainda promover o 
resgate da cultura alimentar regional, além de possibilitar novas 
receitas saudáveis (KINUPP; LORENZI, 2014; JARDIM et al., 2019). 

Uma das funções dos quintais domésticos é serem reserva-
tórios de biodiversidade nas comunidades. Um ponto que deve 
ser levado em conta é que em muitas sociedades, as mulheres 
são as responsáveis pela manutenção desse sistema, conservando 
a biodiversidade por meio de plantações com alta densidade de 
espécies subutilizadas, transformando seus quintais em labora-
tório de experiências para a adaptação de variedades locais e não 
domesticadas (OAKLEY, 2004). Este é um fator importante para 
garantir o acesso das famílias a uma dieta saudável e adequada, 
em consonância com as tradições locais.

Nos últimos anos, alguns pesquisadores de diversas institui-
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ções, inclusive da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) têm conduzido trabalhos relacionados com as PANC 
no Brasil (KINUPP, 2007; RUFINO, 2008; BRASIL, 2010; KINUPP 
& LORENZI, 2014; PAULA FILHO, 2015; BRACK, 2016; CHAVES, 
2016; POLESI, 2016; JARDIM et al., 2019), promovendo uma valo-
rização cultural. Porém, o número de trabalhos ainda é pequeno, 
quando se considera a riqueza de espécies e a diversidade cultural 
registrada no país. Muitas das espécies com potencial para uso na 
alimentação têm sido desprezadas ou subaproveitadas. Há casos 
em que se usam apenas algumas partes das plantas, desperdiçan-
do-se outras partes, devido à falta de conhecimento de como po-
dem ser consumidas e do seu teor nutricional. Geralmente, há um 
descarte de parte da planta, tradicionalmente não consumida. No 
quadro 1 apresentamos algumas PANC que podem ser produzidas 
nos quintais, bem como formas alternativas de usos na culinária.

A Beldroega, por exemplo apresenta potencial econômico e de 
cultivo, principalmente para pequenos agricultores familiares. Per-
tence à família Talinaceae, também é conhecida vulgarmente por 
cariru, caruru, beldroega, lustrosa-grande, maria-gorda e beldroega.

Figura 1 - Registro da nossa visita a uma instalação de aquaponia com cultivo com plan-
tas alimenticias convercionais e não convencionais no SERTA em Ibimirim, Pernambuco. 

Foto: Jardim (2019).
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A Beldroega Possui um sabor relativamente suave. É usada 
na alimentação e também para fins medicinais. Ocorre em qua-
se todo o território brasileiro com uma distribuição pantropical 
(KINUPP; LORENZI, 2014). Em algumas regiões da África, Ásia 
e América do Sul, esta planta já é bastante utilizada na alimenta-
ção, pelo seu valor nutricional, facilidade de exploração e custo de 
produção (FASUYI, 2007). No Brasil, as folhas são comercializa-
das como hortaliça, despertando interesse para o seu cultivo por 
apresentar poucas exigências em termos de fertilidade. É muitas 
vezes considerada planta “daninha” em cultivos agrícolas con-
vencionais, por nascer de forma subespontânea.  

A utilização mais frequente desta espécie é em saladas, sopas, 
carnes cozidas, refogados com carne seca e no caruru, que é uma 
comida baiana preparada com quiabo e camarão ou um preparado 
das folhas sem o quiabo. O prato de origem africana é uma comida 
feita com quiabo e dendê. O termo caruru possui origem afro-indí-
gena. Em Tupi, caruru ou caá-riru significa erva de comer. 

Quadro 1 - Lista de plantas alimentícias não convencionais que podem ser 
cultivadas nos quintais produtivos

Nome cientifico Nomes populares Forma de uso

Amaranthus defle-
xus

Caruru, bredo refogado, cozidos, recheios, pães

Amaranthus
spinosus

Caruru-de-espinho, 
bredo-de-espinho

refogado, cozidos, recheios, pães, 
bolinho de arroz

Anredera cordifolia Bertalha-coração, 
bertalha

túberas subterrâneas e aéreas, 
purê, pães, fritas e as folhas refoga-
do, recheios

Besella alba Bertalha, espinafre-
de-malabar, couve-
de-cerca

omelete, moqueca, com frango, 
saladas

Bidens pilosa Picão-preto, carrapi-
cho-de-agulha

suco de limão com chá das folhas, 
recheios, refogado

Cajanus cajan Feijão guandu cozido, sopa

Celosia argentea Rabo-de-galo consumidos após branqueamento, 
sopas, refogados
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Cereus jamacaru Mandacaru geleia e mousse dos frutos, as has-
tes em suco, refogados

Clitoria ternatea Feijão-borboleta flores e folhas comestíveis, saladas, 
sucos ou ainda como corante (azul) 
alimentício natural

Cucurbita pepo Abóbora flor na salada, refogados, cozido 
com arroz e os brotos jovens refo-
gados, ensopados 

Eryngium foetidium Coentro-largo, coen-
trão-de-peixe, chicó-
ria-de-caboclo

sopa, moqueca, bolinho de arroz, 
como condimento e tempero

Ipomoea batatas Batata-doce folhas podem ser cozidas ou refo-
gadas

Musa paradisiaca Bananeira umbigo da bananeira refogado,  
recheio de torta e cozidos

Peperomia pellucida Erva-jabuti crua, cozida ou como chá

Pereskia aculeata Ora-pro-nóbis saladas, sopas, pães, refogados

Plantago major Tansagem   cozidas, refogadas, empanadas ou 
branqueadas

Portulaca oleracea Beldroega saladas, sopas, pães, refogados

Spondias dulcis Cajá-manga, cajarana, doce, suco, purê da polpa
Spondias purourea Seriguela, ciriguelei-

ra, ciriguela
Suco das folhas, geleias dos frutos 
e das folhas, saladas das folhas

Spondias tuberosa Umbuzeiro, umbu, 
imbu

suco das folhas, geleia dos frutos e 
túberas aquíferas (batata de umbu) 
cozidas, picles, cru e salada

Stachys byzantina Peixinho saladas, sopas
Tagetes filifolia Tagete, cravo chás ou como condimentos em 

sopas e carnes assadas e as flores 
em  saladas

Talinum panicula-
tum

Major-gomes cruas, cozidas,  empanadas, re-
cheio de tortas ou caruru

Taraxacum officinale Dente-de-leão cruas, cozidas,  empanadas, re-
cheio 

Viola x wittrockiana Amor-perfeito saladas, sopas, bebidas e geleias

Xanthosoma taioba Taioba cozidas, fritas ou refogadas, mas 
nunca cruas. Rizomas cozido e 
purê

Fonte: Os autores.
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Na região semiárida existem alguns trabalhos com esta es-
pécie relacionados ao seu potencial de cultivo. Entre eles, desta-
ca-se o estudo da viabilidade do cultivo no sistema hidropônico 
(ARAÚJO et al., 2018). Outro tratou do potencial de germinação 
das sementes e fatores influenciadores (BRASILEIROet al., 2010). 
Diante das características agronômicas e nutricionais, podemos 
afirmar que esta espécie pode ser cultivada no sistema de aquapo-
nia desenvolvido pelo SERTA de Ibimirim, bem como a bertalha 
que já cultivada naquelas condições.

Deste modo, a inclusão de PANC nos quintais produtivos 
fortalece a riqueza em (diversidade) biológica. Ademais, incita a 
reflexão sobre tomadas de decisões para que se estabeleçam no-
vas formas e o resgate de formas milenares de relação com a na-
tureza, com a comida e com o ato de cultivar seu próprio alimen-
to e de se alimentar.

Outro fato que nos chamou atenção foi o depoimento da nu-
tricionista do posto de saúde da comunidade de Poço da Cruz. 
Segundo ela, são crescentes os casos de problemas de saúde que 
ligados diretamente ao padrão elevado consumo de alimentos 
ultraprocessados. Estes alimentos são considerados prejudiciais 
à saúde, especialmente no que se refere à incidência de doenças 
crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, doenças 
cardiovasculares, alguns tipos de câncer, bem como outras pato-
logias relativas à má alimentação (MONDINI; MONTEIRO, 2014).  
Ocorre que, por um lado, a indústria para facilitar a comerciali-
zação dos alimentos, os quais são novos ao paladar e aos hábitos 
alimentares, usa de diferentes artimanhas para induzir o consu-
mo, tais como  embalagem atrativa, alta concentração de açúcar, 
sal, gorduras e aditivos químicos. Estes fatores agravam as doen-
ças relacionadas pela nutricionista de Poço da Cruz em Ibimi-
rim. Por outro lado, os hábitos alimentares são, em determinadas 
situações, orientados pelo modismo em virtude da publicidade, 
da ideologia do consumo, dos preços, da busca por status social, 
da praticidade e da globalização alimentar. Os resultados não po-
deriam ser outros, com dietas pobres em fibras alimentares, com 
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alta densidade energética, alto teor de açúcares livres e gorduras 
pouco saudáveis e sal, que aumentam o risco de obesidade e ou-
tras doenças não transmissíveis relacionadas com a alimentação 
(PAHO, 2015).

5. Considerações finais

Compreende-se que a situação de SAN depende da garantia 
de um conjunto de direitos para sua consolidação. Considerando 
que os quintais produtivos podem ser uma via para construção 
de um espaço dialógico, de socialização e de resgate da autono-
mia e da autoestima das famílias, ressalta-se a necessidade de 
ações, projetos, programas e políticas que viabilizem e fortaleçam 
a existência desta estratégia, visando o empoderamento, a forma-
ção cidadã e política e a garantia do Direito Humano à Alimenta-
ção Adequada e Saudável.

O sistema de produção de alimento deve ser considerado es-
tratégico na implementação de políticas públicas de Segurança 
Alimentar e Nutricional. E principalmente aqueles que envolvam 
estímulos à soberania alimentar e fortalecimento da qualidade e 
bem estar das pessoas, possibilitando a aquisição de alimentos 
saudáveis e com preços acessíveis. No contexto observado reafir-
ma-se o potencial das PANC como potencializadoras da SAN, em 
cultivos nos quintais produtivos. Nestes espaços, cabe destacar o 
papel das mulheres no trabalho produtivo.

O fortalecimento de alternativas de produção de alimentos 
constitui-se numa contribuição eficaz para combater a pobreza 
e ainsegurança alimentar, que hoje atingem uma grande parcela 
da população brasileira,principalmente a rural.Por fim, torna-se 
de central importância o resgate cultural dos hábitos alimentares 
tradicionais, o que, consequentemente, poderia estimular a valo-
rização do cultivo e consumo, por diferentes usos, das PANC.
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SUJEITO LETRADO: UMA SAÍDA
PARA A CRISE AMBIENTAL

Diana Maria Alexandrino Pinheiro1; José Nunes da Silva2;
Óscar Emerson Zúñiga Mosquera3; David Fernandes Lima4;

Monica Lopes Folena Araújo5

Resumo: Apesar da crise socioambiental que se anuncia à humanidade e da 
discussão da sociedade a respeito da necessidade de mudança em busca do 
desenvolvimento sustentável, prevalece a dicotomia entre o conhecimento e 
informação sobre o tema e as ações humanas frente a um modelo econômico 
de degradação do meio ambiente, tendo como pano de fundo o papel da edu-
cação ambiental desde a educação básica. Diante disso, esta revisão sistemáti-
ca de literatura objetiva provocar uma reflexão sobre o letramento como ferra-
menta capaz de promover a aquisição de competências, habilidades e atitudes 
humanas, com a consequente transformação do cenário ambiental atual. 

Palavras-chaves: Educação ambiental; letramento; desenvolvimento sustentável.

Abstract: Despite the socio-environmental crisis that is being announced to 
humanity  and  the  discussion  of  society regarding  the  need for change in
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search of sustainable development, the dichotomy between knowledge and 
information on the subject and human actions prevails, leading to an econo-
mic model of environmental degradation, against the background of the role 
of environmental education since basic education. Therefore, this systematic 
literature review aims to provoke a reflection on literacy as a tool capable of 
promoting the acquisition of human competences, skills and attitudes, with 
the consequent transformation of the current environmental scenario.

Keywords: Environmental education; literacy and sustainable development.

1. Introdução 

Muito se tem discutido a respeito do caminho para o “de-
senvolvimento sustentável”. No entanto, a realidade com a qual 
nos depararmos só se pronuncia através da irresponsabilidade e 
do descaso com o meio ambiente, apesar da longa discussão que 
se processa entre estudiosos e sociedade. E, diante da dicotomia 
entre o conhecer a realidade que envolve a relação sociedade-na-
tureza e a maneira correta de agir, tem-se o distanciamento do 
cuidado com o meio ambiente e com o ideal de desenvolvimento 
sustentável. Isso se comprova quando nos deparamos com as di-
versas formas de exploração de recursos naturais, impulsionadas 
pelo consumismo e pelo ideário equivocado de que a terra possui 
recursos naturais infinitos. 

Sobre o desenvolvimento sustentável, Reis et al. (2011) aponta 
que em nenhum momento questiona-se o modelo de desenvolvi-
mento em si, mas suas estratégias. Assim, desenvolvimento sus-
tentável diz respeito a uma forma de crescimento econômico das 
nações que levam em conta o comprometimento dos recursos na-
turais para as futuras gerações. A nova ordem internacional a que 
ele se refere seria controlar a exploração dos recursos naturais em 
níveis suportáveis em todo mundo.

Apesar de toda a análise que orienta a busca por um modelo 
de desenvolvimento sustentável, a ação do homem se apresenta 
pela prática vergonhosa do desmatamento, da agricultura indus-
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trial, da extração de petróleo e de minérios, da modificação gené-
tica dos organismos, dentre outros. E, como consequência dessa 
exploração desenfreada da natureza, Arias-Maldonado (2018) faz 
referência aos inúmeros desequilíbrios físicos, químicos e biológi-
cos, como a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas em 
consequência do lançamento desenfreado de gases na atmosfera, 
ao efeito estufa e ao aquecimento global, a extinção de espécies 
da fauna e flora, além daqueles de caráter socioeconômico, como 
a insegurança alimentar e nutricional, a miséria, a desterritoriali-
zação e alterações nos modos de vida que assolam comunidades 
indígenas e quilombolas, por exemplo, refletindo nas ações da so-
ciedade sobre a cultura e identidade dos indivíduos.

E, em meio a um emaranhado de conceitos e construções que 
emergiram durante décadas a respeito do desenvolvimento sus-
tentável, seja na seara local, territorial, rural, endógena, dentre 
outras, encontra-se a figura do homem, responsável por ações im-
pulsionadas por uma economia de exploração dos recursos na-
turais. O foco deste trabalho é, portanto, o ser humano, o sujeito, 
que deveria ter a capacidade de compreensão de que o planeta 
sofre as consequências da sua atitude consumista descontrolada. 
Além disso, como agente transformador que é, deveria assumir 
papel ativo de mudança diante da hecatombe que se pronuncia, 
fincando suas pegadas em busca do desenvolvimento sustentável.  

Para Reis et al. (2011), o desenvolvimento é um passo inevitá-
vel para as sociedades. A necessidade de modificação do modelo 
vigente também já é entendida por muitos. Mas a sensibilização 
à necessidade de mudança e as formas propostas para a viabili-
zação desta em busca do modelo sustentável de desenvolvimento 
se diferenciam bastante entre as discussões. É importante que se 
descubra, portanto, o que é necessário para que essa busca acon-
teça e que seja eficaz. 

Nesse contexto, a educação ambiental assume o relevante 
papel de trazer essa problemática ao debate desde o início da 
formação escolar. Diante da desordem mundial provocada pelo 
homem, é a responsável por fundamentar conceitos e teorias às 
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sociedades, sendo concebida como uma alternativa necessária à 
instrumentalização dos sujeitos para compreenderem a realidade 
complexa, as relações de produção e reprodução da vida, sob a 
lógica do capital (REIS et al., 2011, p. 295).  Diante disso, vem so-
frendo mudanças de paradigmas e de aplicações, a fim de ajustar-
se ao modelo de ensino de educação ambiental preconizado na 
atualidade: aquele que prioriza a preservação do meio ambiente e 
o desenvolvimento sustentável. 

Esta ideia ergue-se sobre o cenário pós-guerra, ganhando es-
paço no âmbito internacional. Segundo Souza (2018), na década de 
1960, nos Estados Unidos, houve o despertar para o envolvimento 
com as causas ambientais a partir da incorporação das temáticas 
sociais à discussão já vigente sobre o uso dos recursos naturais. 
Foi então quando Rachel Carson fez uma denúncia sobre o uso de 
agrotóxicos (DDT) na produção de alimentos.  Esse fato desper-
tou grupos de ecologistas e ambientalistas para uma discussão 
sobre os danos gerados pela produção capitalista e a pensar so-
bre possíveis estratégias capazes de mudar a realidade agressiva 
dessa economia de base, tendo como protagonista a ação humana 
e a formação de profissionais. Consolidou-se, assim, um proces-
so educativo que trazia à tona as problemáticas socioambientais 
(SOUZA, 2018). 

A partir de então, a temática tomou proporções mundiais e 
passou a motivar debates internacionais. Ganhou força uma riva-
lidade entre o desenvolvimento econômico atrelado a seus meios 
de produção e consumo versus a continuidade da vida no planeta. 
Junto com ela, emergiu a discussão sobre as ações em busca do 
desenvolvimento sustentável. Porém, apesar dos esforços da co-
munidade mundial (em várias esferas de organização, além de 
gestores, pesquisadores e educadores), não se tem alcançado os 
resultados almejados.

Surgiu daí a necessidade de um modelo de educação am-
biental contextualizado, de maneira a se pensar sobre o mundo, 
incluindo a relação com a natureza e a sociedade, a responsabili-
dade sobre as ações humanas, a relação com a qualidade de vida e 
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o cuidado, a saúde do indivíduo e do ambiente, dentre outros ele-
mentos. Assim, abre-se espaço para a discussão sobre o letramen-
to como aliado à educação ambiental a favor do meio ambiente.

No Brasil, o termo é utilizado desde a década de 80 e traz à 
discussão os pilares de construção da alfabetização, uma vez que 
representa a capacidade de identificar, compreender, interpretar, 
criar, comunicar e computar, a partir de materiais impressos e es-
critos (SILVA; AZEVEDO, 2018). Sob esta ótica, uma pessoa que 
consegue realizar a leitura da representação gráfica dos fonemas, 
não necessariamente consegue realizar a interpretação da realida-
de, ao passo que uma pessoa que não conhece a representação dos 
fonemas, mas conhece a função social da língua, pode interpretar 
o mundo de forma mais complexa. Pode-se dizer que ele represen-
ta, assim, um processo de educação formal26 e não formal27.

À frente desse tempo, apesar de não utilizar o termo letra-
mento em suas obras, já citava Freire (2006): “O leitor torna-se ca-
paz de ler justamente a partir da significância de sua experiência 
direta, das relações que estabelece com o ambiente que o cerca e 
do qual extrai o significado existencial que atribui a cada pala-
vra” (FREIRE, 2006, p.10).

Traçando-se um paralelo entre letramento e linguagem, por 
meio da linguagem verbal (língua), um grupamento humano 
estabelece uma simbologia, expressa também em palavras, de 
significado comum, capazes de promover a comunicação àquela 
comunidade. Além dos significados imediatos, já estabelecidos, 
as palavras representam outras possibilidades de sentido, a de-
pender de como o indivíduo as vivencia ou as percebe, na ótica 
do mundo ou da situação na qual ela lhe foi colocada. Dessa for-
ma, a palavra é capaz, portanto, de desencadear níveis de cons-
2 A educação formal: Segundo Gonh (2010), a educação é desenvolvida em escolas e 
instituições de ensino, devidamente regulamentada por lei, com currículo pré-esta-
belecido. Geralmente a figura do educador é representada pelo professor, tendo-se 
objetivos de aprendizagem bem definidos.
3 A educação não formal, para a autora, é aquela advinda de experiências do cotidia-
no, em especial aquelas geradas em espaços do coletivo, de maneira que a figura do 
educador passa a ter um sentido social, sendo o outro com o qual há interação ou 
integração. 
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ciência, de sensações e sentimentos, permitindo a formação de 
uma imensidão de significados e entendimentos no universo que 
nos cerca, a partir de cada indivíduo que a recebe e a interpreta. 
(CASTAGNA et al., 2016).

Além disso, com o avanço da tecnologia, adianta-se ainda 
mais a necessidade de entendimento e contextualização da lin-
guagem. E assim sugere Pertuzatti e Dickmann, (2019) quando 
refletem sobre uma ideia de letramento que avança a discussão a 
respeito do tema, pois ultrapassa o conceito anterior de que esta-
va atrelado à leitura e à escrita somente, referindo-se também às 
novas formas de comunicação que surgem com a tecnologia. 

Nesse sentido, é necessário que o indivíduo vá além de deco-
dificar as palavras. É preciso que entenda as relações do cotidiano 
que nos circundam, além de ler as intencionalidades e potencia-
lidades que possam estar por traz do sentido da palavra. Para 
Gasque (2010), a contemporaneidade exige um indivíduo letrado 
informacionalmente para que apresente-se como cidadão crítico e 
reflexivo, possuidor de autonomia e de responsabilidade. Apenas 
desse modo será capaz de dar contribuições efetivas para a supe-
ração dos variados problemas que atingem a humanidade.

No âmbito da educação, vale salientar, ainda, a importância 
dada por este último autor às competências e habilidades que o 
letramento permite desenvolver no indivíduo. À competência ca-
beria a função de transpor os conhecimentos adquiridos durante 
o processo educacional na aplicabilidade exigida pelo mundo do 
trabalho. Para Gasque (2010), seguindo uma explicação simplista, 
seria, a aplicação do conhecimento à prática. Ou seja, os alunos 
deveriam usar o conhecimento adquirido para conseguir resolver 
um problema ou para nortear uma atitude. Essa teoria foge da 
lógica tradicional do modelo de educação, na qual a disciplina 
era apresentada aos alunos de forma não contextualizada, sem 
conexão com os eventos do cotidiano.

A habilidade está diretamente relacionada ao “saber fazer” e 
necessita intimamente das competências para ocorrerem. O termo 
competência assume, assim, informalmente, o sentido de soma 
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de conhecimentos e de habilidades. E, para que sejam efetivos, 
podem variar a depender da postural atitudinal a qual assuma 
o indivíduo. Gasque (2010) propõe, assim, que “competência seja 
utilizada como expressão do ‘saber fazer’, derivada das relações 
entre o conhecimento que o sujeito detém, a experiência adquiri-
da pela prática e a reflexão sobre a ação”.

Diante disso, pode-se dizer que o letramento representa um 
processo de aprendizagem que induz o indivíduo à formação de 
competências e habilidades necessárias para buscar e utilizar a 
informação. Ou seja, constitui-se na aplicação da teoria à prática, 
havendo fortes evidências de que esse processo é crucial para a 
sociedade atual, acometida por constantes transformações devido 
à grande produção de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Firmou-se nesse trabalho com a ideia principal de projetar 
o letramento como uma ferramenta de mudança de atitude do 
sujeito para a construção de uma sociedade que busque o mo-
delo de desenvolvimento sustentável.  Como questão norteadora, 
tem-se o seguinte questionamento: o letramento pode contribuir 
para uma conscientização do homem diante da problemática am-
biental e promover neste a realização de ações efetivas voltadas à 
urgente busca pelo desenvolvimento sustentável?

Para cumprir com o objetivo central da pesquisa, traçou-se 
um diálogo entre Letramento e Educação Ambiental, tendo foco 
na formação de indivíduos como agentes de transformação, em 
busca do desenvolvimento sustentável. Tem-se como base um 
esforço reflexivo sobre a proposta, na tentativa de estabelecer a 
importância de se ter uma sociedade suficientemente letrada a 
partir de uma fundamentação voltada à aquisição de competên-
cias e à prática de ações, almejando um processo de mudança de 
atitude, a fim de alterar a realidade na qual estamos inseridos. 

Este trabalho se divide em cinco seções. Seguindo esta pri-
meira, que representa a introdução ao tema, tem-se a apresen-
tação da metodologia utilizada para a realização da pesquisa. 
Dá-se, então uma sequência de seções que correspondem a resul-
tados, análise e discussão e considerações finais. 
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2. Metodologia

Este estudo possui natureza descritiva e qualitativa, através 
de uma revisão sistemática de literatura, estando relacionada a 
dois eixos temáticos principais. O primeiro envolve a Educação 
Ambiental e o Letramento e o segundo se relaciona com o De-
senvolvimento Sustentável. No entanto, tentou-se contextualizar 
os dois eixos temáticos para a seleção dos artigos, priorizando 
a abordagem interdisciplinar dos textos. A escolha pela revisão 
sistemática integrativa foi devido ser uma metodologia que segue 
a sequência: busca, seguida por análise crítica e por fim, a sínte-
se das evidências disponíveis sobre tema investigado (MENDES; 
SILVERIA; GALVÃO, 2008).

A pesquisa bibliográfica foi efetuada por meio de busca ele-
trônica em publicações científicas indexadas da Scientific Elec-
tronic Library Online (SciELO) e Portal de Periódicos da CAPES/
MEC. Utilizou-se da pesquisa avançada da combinação de des-
critores/palavras-chave na seguinte ordem: Educação Ambiental 
and Desenvolvimento Sustentável or Letramento and Desenvolvi-
mento Sustentável.

Foram incluídos trabalhos escritos na forma de artigo com-
pleto, publicados em periódicos nacionais ou internacionais em 
inglês, português e espanhol, no intervalo temporal entre os anos 
de 2015 e 2020. Selecionou-se, a princípio, pesquisas cujo título e 
resumo apontassem os descritores. No segundo momento, prio-
rizou-se a abordagem interdisciplinar, excluindo-se àquelas que 
não tratassem do eixo temático da educação dentro do contexto 
do desenvolvimento sustentável.

3. Resultados

A amostra encontrada a partir da busca dos descritores foi 
de 169 publicações, considerando as duas plataformas de busca. 
Após aplicação dos critérios de exclusão (ano de publicação entre 
2015 e 2020, língua e serem artigos completos), restaram cento e 
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quarenta e dois textos. Foi feita, então, a análise dos títulos e resu-
mos, havendo outra seleção, restando então quarenta e duas pu-
blicações, as quais tiveram avaliação do texto completo do artigo, 
encerrando a fase de elegibilidade.

Após a fase de elegibilidade, foram analisados os textos com-
pletos dos artigos resultantes da pesquisa, havendo a seleção da-
queles considerados representativos para o objeto deste trabalho, 
de maneira que trouxessem a educação ambiental e/ou o letra-
mento atrelados à temática do desenvolvimento sustentável, de 
maneira que foram ainda excluídos 10 trabalhos, restando 07 ar-
tigos incluídos na pesquisa. Na figura 1 é mostrado o fluxograma 
do processo de gerenciamento da presente revisão.

Figura 1 - Fluxograma de realização da pesquisa

Fonte: Os autores.

Diante disso, observou-se então, uma grande quantidade de 
trabalhos nos temas de Educação ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável, mas sem a valorização da contextualização entre os 
mesmos. Ou seja, apesar de os termos se fazerem presentes nos 
textos, eles priorizavam a temática da educação ambiental para o 
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desenvolvimento do artigo, trazendo, por exemplo, conceitos, defi-
nições e históricos dos temas, mas de maneira isolada, sem haver 
um encontro desses conceitos e definições durante todo o trabalho. 

Em muitos dos trabalhos, o desenvolvimento sustentável 
aparece apenas como justificativa para o estimulo à mudança de 
paradigmas da Educação Ambiental, que tem ocorrido no Brasil 
e no mundo. Além disso, chama a atenção, também a pobreza de 
produções científicas seja abordando o letramento, seja na pes-
quisa em conjunto. 

Os dados presentes nas obras por fim selecionadas, subsidia-
ram a criação de uma planilha que facilitou a sistematização das 
informações, como mostrada no quadro 1.

Quadro 1 - Distribuição dos estudos segundo autores, ano de publicação, 
país de origem, tipo de estudo, e resultados da pesquisa (2015 - 2020)

Autor/

Ano

Resultados

Educação Ambiental Perspectiva de Letramento

Frizzo e 

C a r va -

lho

(2018)

•	Exclusão da EA dos principais 

documentos que embasam e 

regulamentam as escolas na 

atualidade.

•	Políticas elegeram conceitos 

do discurso ambiental global 

como desenvolvimento sus-

tentável, em detrimento da 

noção de EA.

•	Orienta a retomada da dis-

cussão em prol da mudan-

ça de paradigma na qual se 

encontra a EA no Brasil nos 

dias atuais.

•	EA como “prática educativa 

integrada, contínua e per-

manente em todos os níveis 

e modalidades do ensino 

formal”.
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L a m -
bert
(2018)

•	O principal objetivo da EA é 
formar cidadãos conscientes 
sobre o ambiente local e glo-
bal, abrangendo também os 
cuidados com as relações so-
ciais, econômicas e culturais.

•	Textos educacionais são pro-
duzidos em um processo de 
manutenção do privilégio 
econômico, visando o lucro 
desmedido, grupos de poder 
reverberam uma forma explo-
ratória de desenvolvimento 
através da língua expressa no 
processo educacional.

•	Designa à EA a responsabili-
dade de criar diretrizes que 
norteiem a qualidade de vida 
socioambiental.

•	Letramento crítico como 
proposta de trabalhar a EA 
de maneira não dissociada, 
no intuito de se promover 
uma maior compreensão do 
mundo e o exercício de ci-
dadania através da leitura e 
escrita 

•	EA como um “processo, 
através do qual, o ser e a co-
letividade edificam valores 
sociais, atitudes, habilidades 
e competências na busca de 
conhecimentos para a pre-
servação e conservação do 
meio ambiente”.

Souza
(2018)

•	EA voltada à problemática do 
meio ambiente, seguindo o 
diálogo mundial.

•	Considera a EA com uma 
identidade plural, havendo 
várias compreensões, perspec-
tivas e áreas de conhecimento 
que a constituem.

•	EA efetiva à formação de 
indivíduos questionadores 
e propositados a alterar o 
cenário de desenvolvimento 
no qual se encontra, e que 
não se encerre a discussão 
sobre ela mesma, como dis-
ciplina.

•	Diálogo entre EA e Paulo 
Freire.

•	Letramento Ambiental como 
janela de conexão entre o ho-
mem e o mundo.
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Quadro 1 -Continuação...

Autor/
Ano

Resultados

Educação Ambiental Perspectiva de Letramento

Soler
(2017)

•	EA isoladamente, não será ca-
paz de superar a crise ambien-
tal.

•	Prende-se à desdobramentos 
da Revolução Verde, quando 
o mundo voltou-se à discus-
são da crise ambiental.

 

•	Tentativa de desvendar o 
que de fato colabora com 
a reprodução da crise so-
cioambiental ou em manei-
ras de superá-la.

•	Sociedade civil informada 
e organizada, inclusive na 
busca por legislações volta-
das à proteção ambiental, 
com foco no desenvolvi-
mento sustentável.

•	Foco nas relações sociais, 
no modelo de produção e 
consumo, em leis e as políti-
cas públicas, além de expe-
riências.

•	EA pautada na superação da 
crise, com valores progressi-
vos de luta e superação. 

•	Estruturas públicas prepara-
das para a execução de polí-
ticas ambientais eficazes.

D i c k -
m a n n 
e Rup-
penthal 
(2017)

•	Relações de poder presentes 
de maneira formal e sistemáti-
ca na escola, no ensino da EA, 
incluindo as relações socioam-
bientais.

•	Sugere a criação de uma 
Educação Ambiental Freiria-
na, voltada à cidadania pela 
via da interdisciplinaridade, 
em uma dimensão educacio-
nal que promove o diálogo 
entre teoria e prática.

•	O ser humano deve ser críti-
co, e problematizar o entor-
no escolar, para que possam 
transformar a realidade so-
cioambiental na qual estão 
inseridos, como serem polí-
ticos e cidadãos.
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Ferreira 
(2016)

•	 A política brasileira atual de 
EA estabelece as diretrizes bá-
sicas para práticas pedagógi-
cas, que teria como base para 
a formação do indivíduo a 
transversalidade, a interdisci-
plinaridade e a transformação 
social, cultural e ética

•	 O pensar sobre o processo 
de EA deve englobar as pes-
soas e as suas experiências.

•	 A EA deve fundar-se na bus-
ca da contextualização das 
informações e na constru-
ção de um posicionamento 
crítico, promovendo a (re)
construção do conhecimen-
to, o desenvolvimento da 
autonomia e a consequente 
mudança de atitudes.

Moreno 
e Mafra
(2019)

•	 O principal objetivo da EA é 
o desenvolver no aluno a ca-
pacidade de agir, tendo como 
consequência, a mudança

•	 O conhecimento e a ótica do 
aprendizado deveria ser vol-
tados à ação, que deveria ser 
foco do planeamento, aplica-
ção e avaliação do processo de 
ensino- aprendizagem em EA

•	 Orienta o desenvolvimento 
de competências individuais 
para que, de forma conscien-
te, o homem seja capaz de 
resolver ou ajudar a resolver 
os problemas ambientais.

•	 Importante implementar 
programas de EA não for-
mal, onde se avaliem os co-
nhecimentos, as atitudes, os 
comportamentos e as com-
petências dos participantes.

•	 Sujeito “ambientalmente le-
trado”, capaz de interpretar 
e contextualizar a problemá-
tica socioambiental à luz de 
uma análise crítica, além de 
operacionalizar a tomada de 
decisão, apartir da responsa-
bilidade motivada, quer seja 
no âmbito pessoal, coletivo 
ou do meio ambiente

Fonte: Os autores.
Legenda: Educação Ambiental (EA).
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4. Análise e discussão

Diante do descaso com a natureza enquanto vida a ser respei-
tada, sendo sempre colocada sob o patamar de meio de explora-
ção desenfreada (SOUZA, 2018), é preciso avançar a discussão no 
sentido de que, não se faz mais necessário analisar se o homem 
necessita alterar seus meios de produção, pelo perigo de repetir o 
que já é sabido: sucumbir como humanidade, em uma catástrofe 
inevitável. No momento, deve-se, sim, concentrar os esforços a 
fim de descobrir formas de promover o desenvolvimento à luz de 
ações fincadas nos pilares do desenvolvimento sustentável.

E nessa concepção, antes mesmo que o indivíduo tenha a ló-
gica da mudança, é necessário que haja uma crítica ao sistema 
vigente, além de inovação e criatividade para se criar e implantar 
o processo de transformação. Para que esta ocorra, entende-se ser 
necessário que o indivíduo esteja apto a pensar o que está muito 
além de palavras, devendo exercer a crítica e a autocrítica, a au-
torreflexão, a autogestão, o autocuidado, a atitude, dentre outros. 

Segundo Souza (2018), deve-se discutir as relações entre o 
homem e o meio ambiente, portanto, com base ao que considera 
Letramento Ambiental, tendo-se como pressuposto básico a Edu-
cação Ambiental, mas não somente ela. Para a autora, adentrar no 
mundo letrado, que se inicia com a alfabetização, significa enca-
rar o processo de mudança e de transformação. O letramento se 
apresenta, assim, como uma engrenagem importante para esse 
movimento, pois antecede mesmo o ingresso na escola.

Seria necessário, então, o avançar de um letramento eficaz 
para, a partir dele, ser possível colaborar com uma educação que 
permitisse aos sujeitos questionar, problematizar, compreender e 
transformar o mundo em que vivemos.

Dickman e Ruppenthal (2017), sugerem a criação de uma 
Educação Ambiental Freiriana Escolar, voltada à cidadania pela 
via da interdisciplinaridade, em uma dimensão educacional que 
promove o diálogo entre teoria e prática. Ao tomar como base 
as obras de Paulo Freire, e constatando que há poucas pesquisas 



Programa de Pós Graduação

371

DI
ÁL

OG
OS

 IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

ES
 - 

Ag
ro

ec
ol

og
ia

 e
 t

er
ri

tó
ri

os

no âmbito da aplicação da pedagogia freiriana à ótica socioam-
biental, o autor desenvolve um trabalho em busca das contribui-
çõesepistêmico-metodológicas de Paulo Freire para a práxis da 
Educação Ambiental Crítica nas escolas. 

 Dessa forma, se é no diálogo, e não no posicionamento an-
tagônico que o ser humano se transforma, é necessário que se com-
preenda as relações de poder presentes de maneira formal e siste-
mática na escola. Deve-se incluir aqui, as relações socioambientais, 
muitas vezes ignorando o cotidiano nas quais estão inseridas.

Dickman e Ruppenthal (2017), propõem, ainda, pensar e 
construir um conceito de Educação Ambiental Freiriana de ma-
neira que as próximas investigações que serão realizadas possam 
potencializar os sujeitos à serem atuantes, críticos e que a par-
tir da problematização do entorno escolar possam transformar a 
realidade socioambiental a qual estão inseridos, fazendo-se um 
seres históricos e sujeitos políticos e cidadãos.

Lambert (2018) atrela o letramento crítico à discussão em tor-
no do meio ambiente de maneira não dissociada, no intuito de 
se promover uma maior compreensão do mundo e o exercício de 
cidadania através da leitura e escrita. Além disso, o autor percebe 
a educação ambiental como um “processo, através do qual, o ser 
e a coletividade edificam valores sociais, atitudes, habilidades e 
competências na busca de conhecimentos para a preservação e 
conservação do meio ambiente”.

O letramento crítico, se refere ainda como uma “perspectiva 
de leitura (e também de produção de textos), através do qual o 
aluno possa entender o contexto social, político e o ideológico em 
que o texto está inserido” (LAMBERT, 2018). Dessa forma, seria 
capaz de oportunizar uma análise crítica da relação entre textos, 
linguagem, poder, grupos sociais e práticas sociais. Dessa forma, 
reafirma a ideia de desenvolvimento não sustentável ao expressar 
indignação frente à forma como os textos educacionais são pro-
duzidos. Em um processo de manutenção do privilégio econômi-
co, visando o lucro desmedido, grupos de poder reverberam uma 
forma exploratória de desenvolvimento através da língua expres-



Programa de Pós Graduação
DI

ÁL
OG

OS
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
ES

 - 
Ag

ro
ec

ol
og

ia
 e

 t
er

ri
tó

ri
os

372

sa no processo educacional. E designa a esta, a responsabilidade 
de criar diretrizes que norteie a qualidade de vida socioambiental.

E, com base na premissa do desenvolvimento de competên-
cias nos cidadãos, base do letramento Moreno e Mafra (2019), su-
gerem que um “indivíduo ‘ambientalmente letrado’ é um cidadão, 
não só mais informado, mas também com maior capacidade para, 
de forma consciente, resolver ou ajudar a resolver os problemas 
ambientais”. A essa capacidade ou competência de reação frente à 
problemática ambiental, traz a urgente necessidade de se instituir 
o letramento ambiental. O indivíduo letrado não pode apenas ter 
o entendimento da problemática que envolve o meio ambiente 
ou o modelo de desenvolvimento atual. Ele também deverá ser 
capaz de interpretá-la e contextualizá-la à luz de uma análise crí-
tica, além de operacionalizar a tomada de decisão responsável e 
motivada em desenvolver ações de mudança, quer seja no âmbito 
pessoal, coletivo ou do meio ambiente (MORENO; MAFRA, 2019).

Segundo Moreno e Mafra (2019) ensinar aos alunos apenas a 
consciência e o conhecimento a respeito do meio ambiente e das 
problemáticas ambientais não são suficientes. Faz-se necessário 
ensinar a projetar a capacidade de ação. E esse movimento deve 
ocorrer dentro e fora da sala de aula. Ou seja, m comportamento 
ambiental responsável resulta de uma ação ensinada.

5. Considerações Finais

Na revisão de literatura foram analisadas publicações na-
cionais e internacionais que abordaram as temáticas: educação 
ambiental e letramento, atrelados ao desenvolvimento susten-
tável, de maneira interdisciplinar e contextualizada. Com isso, 
buscou-se avaliar o letramento como possível ferramenta facili-
tadora para o processo de mudança da sociedade, em busca de 
corrigir a crise ambiental que se instala, mediante o modelo de 
desenvolvimento vigente. 

A pesquisa revelou, com base em sete publicações, uma edu-
cação ambiental que apresenta-se com diferentes paradigmas ao 
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longo da história, a partir de motivações que podem variar desde 
a discussão mundial sobre o tema da degradação ambiental ou 
do uso de agrotóxicos, até os interesses econômicos vigentes no 
país, pautados no modelo de exploração dos recursos naturais. E a 
intencionalidade que reveste o formato pelo qual a educação am-
biental é reproduzida nas escolas, desde o ensino fundamental, 
vai ditar as práticas metodológicas que fundamentarão as ações 
humanas que, por sua vez, não estão seguindo as pegadas rumo 
à preservação ambiental. Menos ainda se pensarmos que a crise 
é sócio ambiental, envolvendo a fome e a miséria, o desrespeito à 
cultura e ao território, dentre outras agressões promovidas pelo 
avanço desenvolvimentista das sociedades capitalistas. 

As publicações trazem ainda, inúmeras perspectivas de mu-
dança do cenário atual de exploração dos recursos naturais. Isso 
mostra que o caminho traçado até o momento não está surtindo os 
efeitos esperados, apesar dos esforços de organizações mundiais, 
de grupos sociais organizados, ou do próprio sujeito, dentro do 
seu espaço, seja através de ações coletivas ou individuais, dentro 
ou fora das escolas. E, retomando aqui o sujeito como foco deste 
trabalho, centra-se nele o olhar como agente principal de mudança. 

Como bússola norteadora ao processo de transformação no 
horizonte do modelo de desenvolvimento sustentável, tem-se, en-
tão, o letramento. Porém a literatura ainda é modesta a respeito 
do tema. Em especial quando se utiliza da terminologia do “le-
tramento ambiental”, presente em algumas obras. Não se observa, 
dentre os autores, um consenso sobre o termo em si. Porém, o le-
tramento surge disfarçadamente entre as ideias e ideais que com-
põem a escrita dos sete artigos, seja no formato de reorganização 
da educação ambiental ou da aplicação de práticas metodológicas 
diferenciadas no ensino desta. Ou ainda quando se propõe um 
novo modelo de educação ambiental embasado por Paulo Freire 
que, apesar de não utilizar o termo letramento em suas obras, já 
nos apresentava um modelo de educação contextualizado e crítico.

Foi identificado, ainda, que o letramento está diretamente re-
lacionado ao homem e ao processo de transformação, quando se 
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faz necessário que o sujeito das ações, além de ter uma bagagem 
informativa e uma visão crítico-reflexiva diante da crise, deve de-
senvolver competências e habilidades sobre a temática que en-
volve o meio ambiente. Somado a isso, precisa ser o protagonista 
nesse processo de mudança, através de atitudes que comprovem 
a sensibilização com a temática ambiental e a corresponsabilida-
de diante do que já foi feito e dos prejuízos causados e, para além 
disso, do que pode ainda ser feito almejando uma saída para a 
manutenção de um desenvolvimento que não destrua a sobrevi-
da no planeta.  
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