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No atual contexto da agricultura tem se fortalecido o modelo de produção iniciado na 
década de 1950, baseado na utilização de tecnologias “modernas” e que elevaram a 
produtividade mediante pacotes tecnológicos, incluindo sementes melhoradas, 
fertilizantes químicos, agrotóxicos, mecanização, crédito, etc. tendo como 
disseminador, dentre outros, os agentes de assistência técnica e, sobretudo, via 
métodos difusionistas. Na década de 1980, com base na critica a esse modelo de 
produção, passou-se a discutir e buscar alternativas que levassem em conta práticas 
e métodos mais sustentáveis, dando início a formatos de agricultura de base 
ecológica. Os assentamentos de reforma agrária que poderiam ser exemplos 
positivos de uma agricultura mais sustentável, pelo contrário, tem adotado o modelo 
da agricultura moderna, ou seja, a mesma que tem excluído muitos agricultores 
familiares nos últimos anos. O Assentamento Três Pinheiros em Sananduva (RS), 
após a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) no ano 
2010, apontou como alternativa, dentre outras, a criação de um grupo de famílias 
para a transição agroecológica. O objetivo deste trabalho foi apontar e descrever os 
métodos utilizados para realizar o processo de transição agroecológica de um grupo 
de oito famílias mediante métodos participativos. Concluindo-se que os métodos 
mais participativos geraram conscientização e envolvimento das famílias, via 
processo de ação e reflexão, porém demanda de maior tempo e apoio constante do 
agente técnico, e este por sua vez deve respeitar o tempo necessário para que 
ocorra a mudança pretendida. 
 
Palavras-chave: Transição agroecológica. Métodos participativos. Assentamentos 
de reforma agrária, Extensão rural.  
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In the current context of agriculture has strengthened the production model  the 
decade 1950s, using technologies increased productivity through technological 
packages, including improved seeds, chemical fertilizers, pesticides, mechanization, 
credit, etc. taking as a dissiminator of technology is technical assistance personnel, 
and especially via methods diffusionists. In the 1980s, based on criticism of that type 
of production, we started to discuss and seek alternatives that take into account 
practices and more sustainable methods, starting formats of ecological agriculture. 
The agrarian reform assentamento that could be positive examples of a more 
sustainable agriculture, by contrast, has adopted the model of modern agriculture, ie 
the same as it has excluded many farmers in recent years. The Assentamento Três 
Pinheiros in Sananduva (RS), after the drafting of the Assentamento Development 
Plan (PDA) in 2010, indicated as alternative, among others, the creation of a group of 
families for the agroecology transition. The aim of this study was to identify and 
describe the methods used to accomplish the process of agroecological transition 
from a group of eight families through participatory methods. Concluding that the 
more participatory methods have generated awareness and involvement of families, 
through a process of action and reflection, but require continued support of the 
technical team, and this in turn must respect the time required for the desired change 
can occur. 
 
Keywords: Transition agroecological. Participatory methods. Land reform 
assentamentos. Rural extension. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A agricultura familiar na região sul do Brasil, mesmo com modestas estruturas 

de produção, tem produzido um volume considerável dos alimentos e mantido a 

diversidade de culturas que ainda não estão no alvo da agricultura empresarial. 

Porém, se observa que, com o passar dos anos, a característica de produção 

diversificada de alimentos, baseada em conhecimentos tradicionais1 vem se 

perdendo ou sendo substituída por tecnologias modernas desenvolvidas pela 

pesquisa científica e difundidas com apoio da assistência técnica e da extensão 

rural.  

Citam-se como exemplos de novas tecnologias o avanço da pesquisa em 

Organismos Geneticamente Modificados – OGM’s (soja, milho, algodão, canola, etc.) 

e em genética animal com o emprego de raças mais produtivas e forçadas a 

produzir em ambientes avessos ao meio natural. A indústria de maquinarias também 

vem desenvolvendo máquinas e implementos agrícolas cada vez mais eficientes e 

ágeis no plantio, tratamentos e colheita. Assim sendo, essas tecnologias têm 

“facilitado” a adoção de uma agricultura baseada em monocultivos2 de grande escala 

e possibilitado o plantio de grandes áreas de latifúndios e megafúndios, tornando-os, 

de certa, forma produtivos. Neste sentido, esse modelo de agricultura empresarial 

“moderna” tem se consolidado cada vez mais nos últimos anos, passando a ser uma 

referência não apenas para os grandes proprietários de terra, mas também para os 

pequenos e médios agricultores. Enquanto isso, muitos agricultores familiares que 

antes possuíam sistemas diversificados de produção, passaram a adotar a mesma 

lógica de funcionamento da grande propriedade, reduzindo a agrobiodiversidade e 

ampliando o monocultivo, o que acentua a dependência em relação aos grandes 

grupos vendedores de insumos e também aos complexos criados para a 

comercialização dos produtos. 

Neste contexto, com o aumento da produtividade dos produtos agropecuários, 

também se elevam os preços das terras e muitos agricultores familiares que 

tentaram adotar este modelo de produção encontraram como resultado a 

                                                
1 Refere-se a conhecimento tradicional, aquele passado de geração em geração, como tradição, 
costumes, etc. e que leva consigo técnicas de manejo de culturas e animais.  
2 O monocultivo refere-se a extensas áreas de cultivo de uma única espécie de planta. 
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inviabilidade econômica. Com isso tendem a abandonar suas terras, que têm sido 

compradas por médios e grandes proprietários. 

Nas comunidades de agricultores familiares, bem como em alguns 

assentamentos de reforma agrária, o modelo de agricultura moderna tem avançado 

rapidamente. Em poucos anos tem-se notado uma mudança radical do sistema de 

produção tradicional com base na agricultura de subsistência para um sistema 

baseado em monocultivo e utilização de pacotes tecnológicos3. Esse cenário é 

bastante preocupante, uma vez que esse modelo de agricultura foi o responsável 

pelo endividamento e saída de muitos agricultores do campo e que continua de 

forma cíclica atraindo e envolvendo os agricultores familiares e assentados na 

atualidade. 

Para frear esse processo de exclusão social, muitas iniciativas vêm sendo 

implementadas nos assentamentos de reforma agrária, com o objetivo de criar 

novas oportunidades para os agricultores que no passado já foram excluídos do 

modelo de agricultura convencional. Considera-se que não cabe repetir os mesmos 

erros cometidos no passado, sendo importante discutir sistemas de produção de 

alimentos que sejam mais sustentáveis nos aspectos ambientais, sócio-culturais e 

econômicos, de modo que as famílias assentadas tenham melhores condições de 

vida e garantia de sobrevivência digna no meio rural.  

No entanto, torna-se necessário discutir as estratégias de assistência técnica 

e de extensão rural junto a essas comunidades e assentamentos de agricultores 

familiares. Visualiza-se o técnico como um agente animador, motivador de ações 

que estimulem as famílias de agricultores a resgatar os conhecimentos tradicionais e 

juntá-los à pesquisa e os conhecimentos técnicos, de modo a aperfeiçoá-los para 

produzir alimentos de melhor qualidade, com menor esforço físico e sem tornar os 

agricultores dependentes de pacotes tecnológicos, como vem acontecendo na 

agricultura moderna pós-revolução verde. Além disso, faz-se necessário construir 

alternativas de produção sustentável e distribuição de alimentos guiados por estilos 

de agricultura que sejam resultantes de uma transição agroecológica. Esta transição 

deve estar baseada na Agroecologia, entendida como uma ciência orientadora para 

mudança de estilos de agricultura convencionais e degradantes do meio ambiente 
                                                
3 Referem-se ao conjunto de itens produtivos oferecidos e difundidos por empresas produtoras de 
sementes, insumos e máquinas agrícolas, com ajuda da assistência técnica, que aliado ao crédito 
agrícola eram oferecidos aos agricultores de modo que estes passassem a implementar novas 
tecnologias para modernizar a produção agropecuária.  
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para estilos de agricultura mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, sócio-

cultural e econômico. 

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho foi estudar e analisar métodos 

participativos para a construção de um processo de transição agroecológica junto a 

agricultores assentados de reforma agrária, tendo como base um grupo de 

agricultores do Assentamento Três Pinheiros, em Sananduva (RS).  

Como objetivos específicos, este trabalho pretende:  

 

a) caracterizar a metodologia empregada pelo Centro de Tecnologias 

Alternativas Populares (CETAP) para apoiar o processo de transição 

agroecológica junto a agricultores familiares. 

b) descrever o método utilizado no Assentamento Três Pinheiros para 

estimular a formação de um grupo de Agroecologia e iniciar o processo de 

transição agroecológica. 

c) analisar as implicações da participação dos agricultores assentados, 

mediante estratégia grupal, no processo de transição agroecológica nos 

lotes das famílias envolvidas.  

 

Como problema de pesquisa tem-se a seguinte interrogação: como 

estabelecer métodos participativos de organização dos agricultores e, ao mesmo 

tempo, fazer com que estes se apropriem do processo de construção da transição 

agroecológica? 

Como primeira hipótese de trabalho, sugere-se que os agricultores 

assentados iniciem processos de transição agroecológica somente após terem se 

convencido que a mudança no estilo de agricultura, mesmo correndo alguns riscos, 

pode trazer benefícios tanto para ele como para a sua família. A segunda hipótese 

de trabalho é que os agricultores assentados se dispõem a iniciar a transição 

agroecológica no momento em que tiverem conhecimento de causa, ou seja, 

precisam conhecer profundamente a proposta da Agroecologia nos mais diversos 

aspectos, para que assumam de forma consciente a construção de alternativas de 

produção e comercialização dos alimentos por meios mais sustentáveis.  

Cabe assinalar que os agricultores assentados do Assentamento Três 

Pinheiros (Sananduva, RS) são “familiares”, no sentido do que estabelece a Lei nº 
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11.326, de 24 de julho de 20064. No entanto, a referência aos agricultores envolvidos 

na pesquisa será sempre feita apenas com a expressão “agricultores assentados”. 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira. No Capítulo 1 

apresentam-se as considerações metodológicas, destacando-se a escolha da área 

de estudo e os métodos empregados durante todo o processo de investigação. No 

Capítulo 2 será feita uma abordagem conceitual sobre a agricultura familiar e 

campesinato, bem como se mencionará aspectos do processo histórico de evolução 

da agricultura, com destaque para a chamada modernização da agricultura brasileira 

e a Revolução Verde. Também irá resgatar um pouco da história da extensão rural 

no Brasil e estabelecer uma relação com a participação dos agricultores na 

construção do conhecimento técnico. Posteriormente, com base na literatura, 

pretende-se conceituar a transição agroecológica na agricultura familiar. No Capítulo 

3 se fará a caracterização da metodologia de intervenção participativa que vem 

sendo utilizada pela equipe técnica do CETAP, com os devidos ajustes efetuados 

para sua aplicação como parte do processo de intervenção desenvolvido no 

Assentamento Três Pinheiros, em Sananduva (RS). No Capítulo 4 se fará uma 

descrição do método utilizado no Assentamento Três Pinheiros para estimular a 

formação de um grupo em Agroecologia e iniciar o processo de transição 

agroecológica. No Capítulo 5 se analisarão as implicações da participação dos 

agricultores assentados, mediante estratégia grupal, no processo de transição 

agroecológica nos lotes das famílias envolvidas. Ou seja, serão discutidos os 

resultados observados durante a aplicação do método de acompanhamento técnico 

para a construção do processo de transição agroecológica no referido 

assentamento, lançando-se mão nesta fase das entrevistas realizadas com os 

agricultores assentados. Finalmente, apresentam-se algumas conclusões derivadas 

da pesquisa, bem como algumas sugestões sobre possibilidades de melhoria dos 

métodos de intervenção com abordagem participativa para a transição agroecológica 

em assentamentos rurais.  

                                                
4  Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de 
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. (LEI Nº 11.326, de 24 de julho de 2006). 

 



 

CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

1.1 Contexto onde ocorreu o trabalho  

 

 

O trabalho foi desenvolvido no Assentamento Três Pinheiros, localizado no 

município de Sananduva (RS), basicamente por três razões. A primeira razão é por 

tratar-se de um assentamento criado recentemente (2008), representando uma 

conquista importante na luta pela terra na região, uma vez que foi cedida para a 

reforma agrária uma das áreas de terra mais cobiçadas pelos médios e grades 

proprietários da região e por conta disso, a expectativa era de que o Assentamento 

poderia ser uma referência em desenvolvimento local. A segunda razão diz respeito 

ao fato de o CETAP estar reiniciando os trabalhos de acompanhamento técnico a  

agricultores assentados de reforma agrária, que há mais de 10 anos não tinha 

atuação mais direta com este público que, no passado, foi muito importante na 

construção da entidade. Por fim, no ano de 2009 iniciou-se um processo de 

diagnóstico neste Assentamento para fins de elaboração do Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento (PDA), como uma demanda do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde um dos aspectos diagnosticados 

foi a demanda por parte de algumas famílias assentadas em desenvolver ações com 

enfoque agroecológico. A partir desta demanda iniciou-se o trabalhou com um grupo 

de oito famílias (de um total de 64), que estavam dispostas a encarar o desafio da 

transição agroecológica em seus lotes, o que culminou em um planejamento de 

atividades que foram acompanhadas pelo CETAP via programa de ATES5. 

Enquanto integrante da equipe técnica do CETAP e atuando como técnico no 

Assentamento, buscou-se desenvolver uma metodologia de estímulo à transição 

agroecológica que pudesse ser sistematizada posteriormente e refletida com os 

demais integrantes da equipe técnica, de modo a avaliar, na atualidade, os desafios 

                                                
5  Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES), de acordo com o programa de assistência técnica 
do Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tem como objetivo: Assessorar 
técnica, social e ambientalmente as famílias assentadas, nos Projetos de Reforma Agrária e Projetos 
de Assentamentos reconhecidos pelo INCRA, tornando-os unidades de produção estruturadas, com 
segurança alimentar garantida, inseridas de forma competitiva no processo de produção, voltadas 
para o mercado, integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional, de forma 
ambientalmente sustentável. (MDA/INCRA, 2008). 
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para a construção da proposta da Agroecologia junto aos assentamentos de reforma 

agrária.  

Assim, no decorrer do ano de 2010, desenvolveram-se diversas atividades 

com o grupo de famílias que se mostraram interessadas e dispostas a iniciar a 

transição agroecológica. Algumas das ferramentas de trabalho testadas foram: 

implantação de unidades pedagógicas (em forma de mutirão) com práticas 

ecológicas e sistemas agroflorestais, oficinas de beneficiamento de alimentos para 

posterior comercialização, visitas de intercâmbio de experiências com agricultores 

familiares acompanhados pelo CETAP fora dos assentamentos e que se  encontram 

em pequenas propriedades e com processo mais avançado de transição 

agroecológica. Também foram feitos momentos de socialização das experiências, 

bem como a realização de reuniões de avaliação e planejamento para a transição 

agroecológica nos lotes e visitas técnicas dirigidas nos lotes de cada família. Esse 

conjunto de atividades gerou elementos para reflexão e análise sobre o processo de 

transição agroecológica acompanhado e estimulado pelo acompanhamento técnico 

junto ao grupo de agricultores assentados de reforma agrária. 

Após um ano de trabalho, tentou-se sistematizar o método e refletir sobre as 

atividades desenvolvidas com este grupo de famílias, buscando-se para isso avaliar 

as potencialidades e limites para o avanço do processo de transição agroecológica 

sob o ponto de vista dos atores envolvidos (agricultores do grupo e equipe técnica 

do CETAP).  

Igualmente buscou-se resgatar um pouco da concepção metodológica de 

atuação do CETAP junto aos agricultores familiares e assentamentos de reforma 

agrária, fazendo-se um breve resgate histórico da instituição nos seus 25 anos de 

existência.  

E por fim entrevistaram-se agricultores assentados com os quais desenvolveu 

o estudo, com o propósito de avaliar o processo estabelecido até o momento, as 

dificuldades e os avanços percebidos, fazendo-se uma reflexão a respeito e 

coletando-se sugestões para a continuidade do trabalho.  
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1.1.1 Resumo da metodologia usada no trabalho 

 

 

a) Revisão de literatura para a abordagem conceitual, fazendo-se uma 

análise sobre a agricultura familiar e campesinato a fim de contextualizar o 

público trabalhado, também dialogando com os métodos tradicionais de 

extensão rural difundidos no Brasil, contrastando-os com os métodos mais 

participativos, e, por fim, dialogando com o enfoque da Agroecologia como 

norteador de um processo de desenvolvimento rural sustentável. 

b) Partiu-se do método de intervenção participativa, onde se trabalha o 

agricultor como “sujeito” e não como agente passivo do processo, método 

este recomendado e praticado pelo CETAP6. Também se entrevistou a 

equipe técnica da entidade, a fim de resgatar e analisar a concepção 

existente a cerca dos métodos de trabalho com agricultores.  

c) Pretende-se ajustar este método de acompanhamento a agricultores para 

uso durante o trabalho prático como agente (assessor técnico e educador) 

de desenvolvimento rural no Assentamento em questão.  

d) Também se realizaram entrevistas com as famílias que participaram do 

grupo no processo de discussão em Agroecologia, para que elas 

pudessem expressar como avaliam o processo de participação para a 

construção da transição agroecológica no período de um ano (janeiro a 

dezembro de 2010), período este que coincide com o 2º e 3º semestre do 

Cursos de Especialização em Agricultura Familiar Camponesa e Educação 

do Campo, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.  

 

 

 

 

 

                                                
6  Esse método não está publicado, mas resgatou-se o histórico por meio de relatórios e textos 
produzidos pela entidade. Além disso, o próprio autor tem domínio dos princípios da entidade e 
passos principais, pois faz parte da equipe técnica há 8 anos e há 2,5 anos integra a equipe de 
ATES, prestando assessoria a agricultores assentados. Também resgatou estes princípios e passos 
com os próprios colegas de trabalho através de entrevistas e questionários. 
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1.2 Caracterização do município de Sananduva e do Assentamento Três 

Pinheiros 

 

 

O município de Sananduva está localizado na Região Nordeste7 do estado do 

Rio Grande do Sul, distante 367 km da capital Porto Alegre, com uma superfície de 

504,5 km² e altitude de 636 m acima do nível do mar. Possui uma população de 

15.373 habitantes, com uma densidade de 27,6 habitantes por km² (IBGE, 2009). A 

principal atividade produtiva é a agropecuária, com base nas lavouras de soja, milho, 

trigo e feijão, bem como na suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite e corte. A 

maioria das propriedades está classificada como pequena, de base familiar, sendo 

poucas as de médio ou de grade porte. 

Desde 2008 o município de Sananduva conta com um assentamento rural 

criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) mediante a 

desapropriação de uma área de 967,7 ha para fins de reforma agrária, denominado 

Assentamento Três Pinheiros. Nesta área foram assentadas 64 famílias, com cerca 

de 10 ha de terra produtiva, sendo o restante, considerada Áreas de Preservação 

Permanente, Área de Reserva Legal e cerca de 2,5 ha de Área Comunitária. As 

famílias aguardam a definição do INCRA para que seja concretizada a demarcação 

oficial dos lotes.  

De acordo com o diagnóstico efetuado em 2009, 48 famílias cultivaram soja 

em uma área total de 196 ha; 39, feijão em uma área total de 69 ha e 54 famílias, 

milho em uma área total de 245 ha. Além disso, neste mesmo ano algumas famílias 

já estavam iniciando a atividade leiteira, por meio de vacas de raças Holandesa, 

Jersey e mestiças, com um rebanho total de 37 vacas em lactação e uma média de 

produção diária de 5,4 l de leite por vaca. Além disso, a maior parte das famílias tem 

cultivado alimentos para subsistência, tais como mandioca, amendoim, pipoca, 

morangas e abóboras, e uma pequena horta com hortaliças e temperos. Também foi 

observada a existência de criação de animais para subsistência, a exemplo de 

suínos e galinhas.  
                                                
7  A região Nordeste do Rio Grande do Sul é compreendida pela Associação dos Municípios do 
Nordeste (AMUNOR), que é composta por 19 municípios e uma população de 126.872 habitantes, 
1,22% da população do Rio Grande do sul. Nas cidades vivem mais de 71.000 habitantes (57%). Nas 
áreas rurais, são quase 53.000 moradores (43%). Enquanto isso, no total do estado do Rio Grande 
do Sul 82% da população estão nas cidades e 18% estão nas zonas rurais. 
(www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/resumo/pg_municipios. acesso em: 05 de jul. 2011).  



16 

 

Observa-se que desde o início das atividades produtivas no Assentamento, o 

manejo de solo com plantas recuperadoras de fertilidade tem sido muito deficiente. 

Por exemplo, azevém, que germina espontaneamente devido ao grande volume de 

sementes existente no solo, ao invés de ser usado como planta de cobertura para 

recuperação do solo, está servindo de alimento no pastoreio de animais (vacas de 

leite e gado de corte). Estes métodos de manejo têm ocasionado um processo de 

empobrecimento do solo. Com a baixa fertilidade, tem ocorrido uma maior demanda 

por fertilizantes e aumentado significativamente os custos de produção.  

De acordo com o diagnóstico do PDA, realizado em 2009, identificou-se que 

45 famílias têm algum problema com erosão do solo, principalmente devido ao 

manejo inadequado. Além disso, alguns agricultores comentaram ter feito a 

sistematização e preparo de áreas pedregosas, áreas estas que apresentam sérios 

problemas de erosão em períodos de chuvas intensas. 

Cabe, ainda, relatar alguns aspectos importantes apontados pelo PDA do 

Assentamento Três Pinheiros, como se resume a seguir. 

 

 

1.2.1 Produção diversificada de alimentos 

 

 

A produção diversificada de alimentos, entendida pelos agricultores como 

“miudezas”, abrange várias culturas como mandioca, pipoca, batata doce, pepino, 

melancia, melão, abóbora, amendoim, outras hortaliças, frutas, entre outros, as 

quais compõem a base alimentar das famílias. No entanto, atualmente, muitas 

famílias assentadas vivem em situação de insegurança alimentar, uma vez que não 

estão produzindo os alimentos básicos para a alimentação.  

O diagnóstico aponta que é baixa a diversidade de alimentos produzidos e 

muitos alimentos são adquiridos de fora do lote, ou seja, supermercados e fruteiras, 

devido ao fato de que a maioria destas famílias cultiva culturas anuais como soja, 

milho e feijão, ou efetua a criação de gado leiteiro na maior parte do lote. A pequena 

área de terra que cada família recebeu no momento em que foi assentada 

dificilmente se tornará viável se depender, exclusivamente, do cultivo de grãos ou da 

produção leiteira. Por isso o cultivo diversificado de alimentos pode representar uma 

estratégia importante para a permanência destes agricultores no campo.  
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No que se refere à comercialização destes produtos, o município de 

Sananduva e região não possuem um centro consumidor expressivo. No entanto, 

existem espaços potenciais a ser explorados, como as feiras ecológicas e os 

pequenos mercados e mercearias, que, atualmente, dependem do abastecimento 

das Centrais de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A (CEASA - RS) , 

portanto, com produtos de fora do município.  

O diagnóstico também aponta várias dificuldades para avançar na produção 

diversificada, principalmente aspectos estruturais, como a ausência de água para 

irrigação na maioria dos lotes, de estruturas de produção de hortaliças (estufa, 

sistema de irrigação, máquinas para preparo do solo, etc.), além da falta de insumos 

orgânicos.   

Algumas das dificuldades para a produção diversificada foram destacadas 

pelas famílias, como segue: 

 

• Dificuldade na comercialização de hortigranjeiros, carnes, alimentos 

processados, etc. devido a pouca capacidade de consumo do município e 

região e por não haver incentivo público para a construção de pequenas 

agroindústrias para o processamento da produção local.  

• Faltam meios viáveis para o transporte da produção do Assentamento até 

o consumidor.  

 

Observa-se, mediante o diagnóstico, que no Assentamento existe alguns 

limites para apostar em estratégias de produção diversificada de alimentos, que 

precisam ser superados para animar os agricultores a mudarem sua base produtiva. 

Sendo assim, torna-se indispensável que se avance em estratégias de organização 

destes agricultores para que se tornem mais confiantes e adotem novas formas de 

produção.  
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1.2.2 Compreensão do processo de transição agroecológica 

 

 

Muitos dos agricultores assentados possuem certa compreensão teórica 

sobre o processo de transição agroecológica, pois já haviam participado de espaços 

de formação sobre o assunto no momento em que foram acampados ou mesmo 

após o assentamento nos lotes. Porém, muitas vezes carecem de ferramentas ou 

apoio técnico para avançarem na prática com o processo de transição 

agroecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2: CAMPESINATO E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Segundo Abramovay (1998), a questão do campesinato vem sendo discutida 

desde o século XVIII, quando Karl Marx diferenciou a sociedade em duas classes 

sociais: por um lado, o proletariado, englobando os operários que fazem o trabalho 

árduo da produção, e, por outro lado, a burguesia, que é dona dos meios de 

produção. No referido estudo o camponês aparece como uma espécie condenada à 

eliminação social e sem condições de ser uma classe social distinta; com o tempo 

migraria para a classe operária ou para a classe burguesa.  

Por mais que seja difícil encontrar alguma referência nos escritos de Marx 

sobre o trabalho camponês, é dele que surge o debate no século XIX, quando Lênin 

e Kautsky, em seus trabalhos O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia 

(Lênin,1899/1969) e A Questão Agrária (Kautsky, 1899/1980) fazem as primeiras 

referências à questão agrária e ao camponês. Para Lênin, o campesinato não 

passava de uma massa de indivíduos em condições paupérrimas, que, embora 

possuíssem um lote de terra, eram obrigados a assalariar-se para viver. Para ele os 

camponeses teriam seus dias contados e desapareceriam no decorrer do tempo. 

(ABRAMOVAY, 1998, p. 42) 

Kautsky, por sua vez, tenta provar que os camponeses sobrevivem não pela 

sua eficiência produtiva, mas por estarem em uma condição de superexploração, 

vendendo seus produtos a preços que não cobrem sequer a sua própria 

subsistência. Com isso, o camponês não se insere no contexto de produção do 

sistema capitalista e sua conduta não corresponde à racionalidade capitalista. 

(ABRAMOVAY, 1998, p.46).  

É difícil encontrarmos um conceito claro de campesinato em Marx, ou nos 

outros autores que escreveram sobre esse tema, nem se pode falar deste, levando 

como base o comportamento econômico. Para se definir um conceito de camponês 

torna-se necessário examinar a maneira pela qual se dá a inserção das famílias no 

quadro da divisão social do trabalho (ABRAMOVAY, 1998, p. 48).   

Para Abramovay (1998), aos poucos o campesinato é aniquilado pelo modelo 

de produção familiar, que o obriga a se despojar de suas características constitutivas 

e a se adequar, dentro das possibilidades, ao modelo de produção capitalista que 
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usa o trabalho da família pensando na geração de renda. Percebe-se que, ao se 

aniquilar o modelo de produção camponesa, ergue-se nesta base a agricultura 

familiar8. Nesse processo, que talvez possa ser chamado de “transitório” entre o 

camponês e o agricultor familiar, podem haver barreiras para que a transição seja 

feita de forma natural, ou seja, muitos camponeses acabam por tentar resistir em 

permanecer na dinâmica anterior e, por pressão do sistema econômico em vigência, 

acabam por abandonar a agricultura.  

De acordo com Abramovay (1998), quando se fala em estabelecimento 

agrícola familiar, logo vem à mente um lugar pobre, habitado por muita gente, 

trabalhando com instrumentos ou estruturas precárias e sem poder econômico. 

Porém, alguns exemplos, nos Estados Unidos, Canadá, Europa e até em muitas 

regiões agrícolas do Brasil, especialmente no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, 

mostram que familiar não é necessariamente sinônimo de precário, pois existem 

muitas unidades de produção que contam, basicamente, com trabalho familiar e que 

produzem um volume bastante considerável e um valor bruto da produção bastante 

elevado. Percebe-se, principalmente no caso da Europa, que o modelo rural 

baseado na produção familiar tem sido constantemente aperfeiçoado e tem crescido 

bastante, assumindo grande importância econômica. As organizações profissionais 

e o Estado desempenharam um papel importante na formação deste setor, que é 

capaz de ser competitivo e de ter uma boa organização de seus mercados. 

A agricultura familiar, que está fortemente baseada no trabalho da família, 

portanto, não remunerado, tem sido muito importante para o crescimento dos países 

mais desenvolvidos, sendo que, em muitos lugares, assume um percentual bastante 

elevado do PIB agropecuário.  

 

O peso da produção familiar na agricultura faz dela hoje um setor único no 
capitalismo contemporâneo: não há atividade econômica em que o trabalho 
e a gestão estruturem-se tão fortemente em torno de vínculos de 
parentesco e onde a participação de mão-de-obra não contratada seja tão 
importante (ABRAMOVAY, 1988, p. 209). 

 

Neste contexto, de acordo com Abramovay (1998), a agricultura familiar cria 

seu espaço dentro da sociedade e assume um papel importante na produção de 

alimentos. Naquelas regiões ou países onde está mais desenvolvida, possui uma 

                                                
8  Abramovay (1998) acredita que o modelo de produção camponesa se aniquila e se adequa ao 
modelo capitalista de produção, criando-se, neste espaço, a agricultura familiar.  
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boa eficiência em termos de tecnologia, adaptando-se, rapidamente, às novidades 

do mercado e tornando-se competitiva. Além disso, tem sido defendida mais 

recentemente pela sua melhor adaptação às novas exigências ambientais, pois sua 

forma própria de organização e de relação com a natureza lhe coloca mais próxima 

de alcançar padrões de produção mais sustentável. 

 

 

2.1 Extensão Rural: Contexto 

 

 

Tendo em vista a importância da agricultura familiar como um setor em 

crescimento no Brasil e estratégico na produção de alimentos foi que surgiu na 

décadas de 1940 ou 1950, a necessidade de aperfeiçoar os sistemas de produção 

de modo a torná-los mais produtivos. A proposta era de aumentar 

consideravelmente a produção de alimentos e “acabar com a fome”, sendo que a 

estratégia usada foi de potencializar a produção em grande escala. Para tal foi 

necessária a pesquisa para desenvolver a mecanização no campo, linhas de crédito 

para a produção, pesquisa em sementes geneticamente mais produtivas (híbridas), 

fertilizantes solúveis pesticidas ou agrotóxicos para o controle de doenças e pragas, 

entre outros aspectos. Este processo de disseminação de novas tecnologias 

agrícolas se tornou conhecido mundialmente como “Revolução Verde”.  

Para implantar o novo modelo tecnológico foi necessário o surgimento de um 

ator indispensável no processo de disseminação da tecnologia, ou seja, o 

extensionista rural, normalmente um Engenheiro Agrônomo ou um Técnico 

Agropecuário, que tinha como propósito prestar assistência técnica e difundir os 

pacotes tecnológicos para tornar os agricultores mais produtivos. 

Neste contexto surgiu a extensão rural no Brasil, esta bastante ligada à 

pesquisa agropecuária e desenvolvida, em grande medida, por políticas públicas. De 

acordo com Peixoto (2008), o termo extensão rural teve origem na ação das 

universidades inglesas na segunda metade do século XIX, sendo que, no início do 

século XX, criou-se o serviço cooperativo de extensão rural nos Estado Unidos, 

estruturado com a participação de universidades americanas, quando se consolidou 

naquele país uma forma institucionalizada de extensão rural, sendo este formato o 

primeiro conhecido na história da extensão rural.  
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Para Peixoto (2008), o termo extensão dá a entender que o que se pretende é 

estender algo a alguém, ou seja, transmitir conhecimentos, tecnologias da fonte 

geradora a ao receptor final. No caso da extensão rural, seria a transmissão do 

conhecimento gerado nas universidades ou centros de pesquisa até o agricultor. O 

termo extensão difere do termo assistência técnica, pelo fato deste último ter como 

propósito resolver um problema técnico específico, sem necessariamente capacitar 

ou educar o agricultor, ao contrario da extensão rural, que teria o compromisso de 

promover a capacitação do agricultor. É por isso que na maioria das vezes a 

extensão rural é feita por entidades públicas, não governamentais ou cooperativas, 

muito embora o trabalho de extensão compreenda também ações de assistência 

técnica. 

Os métodos pedagógicos usados pela extensão rural para levar o 

conhecimento até os agricultores têm se dado mediante atividades individualizadas, 

como visitas técnicas, contato pessoal, unidades de observação (experimentos nas 

propriedades rurais), ou com ações grupais, como reuniões, palestras, 

demonstrações de práticas técnicas, demonstração de resultados sobre novas 

tecnologias, bem como com ações de massa, como exposições ou feiras, 

concursos, campanha, etc.  

De acordo com Peixoto (2008), a institucionalização efetiva de um serviço de 

assistência técnica e extensão rural no País se deu ao longo das décadas de 1950 e 

1960, a partir da criação, nos estados, das associações de crédito e assistência rural 

(ACAR), coordenadas pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 

(ABCAR), criada em 1956. As ACAR eram entidades civis, sem fins lucrativos, que 

prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para 

obtenção de crédito junto aos agentes financeiros. A criação das associações surgiu 

por intermédio de incentivos da Associação Internacional Americana para o 

Desenvolvimento Social e Econômico (AIA) entidade filantrópica ligada à família 

Rockfeller, dos EUA. A primeira ACAR foi criada em Minas Gerais (MG), em 1948, 

depois de gestões de Nelson Rockfeller junto ao governo mineiro. 

Tendo em vista o bom desempenho da ACAR-MG, o Governo brasileiro 

resolveu fazer um acordo com o governo norte-americano 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 coordenação 

nacional das ações de extensão rural. Diversos escritórios (ETAs) foram criados em 



23 

 

cada estado, nos anos seguintes, tendo sido, em muitos casos, os embriões de cada 

ACAR no respectivo estado. Cada estado criava seu formato de extensão rural. No 

caso do Rio Grande do Sul, surgiu em 1955 a Associação Sulina de Crédito e 

Assistência Rural (ASCAR), a qual permanece até hoje como entidade privada que 

executa as políticas oficiais de assistência técnica e extensão rural no Estado 

(PEIXOTO, 2008).  

Nas décadas de 1960 e 1970, a extensão rural, promovida pelas ACAR, teve 

grande interferência na difusão dos pacotes tecnológicos modernizantes da 

revolução verde, caracterizado neste período pelo consumo de insumos químicos e 

equipamentos industrializados e pela mecanização do meio rural. Esse processo foi 

acompanhado de certa forma pela “liberação” de mão-de-obra rural para a indústria 

e a construção civil. Neste período, a pesquisa agropecuária, o crédito rural e a 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) foram voltados para o fortalecimento 

do chamado modelo convencional de agricultura, que favorecia a produção em 

grande escala de matéria prima agropecuária para a exportação ou para a 

industrialização.  

 

 

2.1.1 A extensão rural com base no “difusionismo” 

 

 

A forma usada pela ATER para levar os pacotes tecnológicos até os 

agricultores se deu por métodos difusionistas. De acordo com Fonseca Junior 

(2008), o termo difusionismo é usado para designar várias linhas teórico-

metodológicas, de orientação funcionalista, surgidas nos Estado Unidos na década 

de 1940, com o nome de diffusion research, cuja função era promover a adoção de 

inovações tecnológicas no campo. O difusionismo apresenta três versões, a saber: 

Modelo de Difusão, Modelo de Programa de Pacotes e Modelo de Inovação. O 

modelo difusionista foi influenciado pela Sociologia Rural na década de 1960 e 

incorporou os estudos de comunicação social (KEARL, 1987, apud FONSECA 

JUNIOR, 2008, p.04). 

Na sociologia rural, o difusionismo possui origem na community studies 

(estudos de comunidade), criado nos Estados Unidos em 1861-1865, para investigar 

a crise agrícola provocada pela Guerra Civil Americana. E após a Segunda Guerra 
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Mundial, a sociologia rural passa a direcionar seus estudos para a difusão de novas 

tecnologias e os estudo dos impactos sobre os indivíduos. Neste sentido, o trabalho 

dos sociólogos passa a ser visto como um misto entre pesquisa, assistência social e 

extensão rural (KEARL, 1987, apud FONSECA JUNIOR, 2008, p.04).  

Paulo Freire (1969), fez uma crítica muito precoce e bastante forte ao 

difusionismo, especialmente na sua obra “Extensão ou comunicação?” publicada no 

Chile em 1969, sob o título Extensión o Comunicación?, cujo intuito foi de analisar os 

problemas da comunicação entre o técnico e o camponês. 

De acordo com Fonseca Junior (2008), no Brasil o debate sobre a 

comunicação na extensão rural culminou com a criação da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 1973, que até então a chamada 

comunicação rural, ou também informação agrícola, ainda estava voltada para a 

difusão de informações, normas e recomendações técnicas do Governo para os 

agricultores, sem, necessariamente, preocupar-se com a forma como fazia essa 

transferência de informações (BORDENAVE, 1988, apud FONSECA JUNIOR, 2008, 

p. 05). 

No Brasil, na década de 1980, com base na crítica ao modelo difusionista e 

na necessidade de repensar o modelo de produção, que até então já havia gerado 

muitos problemas ambientais, começaram a surgir, especialmente no sul do país, 

algumas Organizações Não Governamentais (ONG’s) preocupadas em desenvolver 

alternativas produtivas mais sustentáveis, mas também dialogando novas formas de 

interferência no meio rural, principalmente buscando a maior participação dos 

agricultores familiares nesse processo.   

As criticas aos métodos difusionistas na agricultura, bem como o debate 

sobre “extensão” continuam até os dias atuais, sendo que a crítica de Paulo Freire 

na década de 1960 continua sendo refletida por organizações governamentais e não 

governamentais que atuam na assessoria técnica a agricultores.  
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2.1.2 Da extensão à comunicação 

 

 

De acordo com Freire (1969), o termo extensão subentende uma relação de 

transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, 

manipulação, etc. Segundo o autor, estes termos envolvem ações que transformam 

o homem em quase “coisa” e o negam como um sujeito de transformação do mundo, 

além de negar a formação e a constituição do conhecimento autêntico e negar a 

ação e a reflexão verdadeira àqueles que são objetos de tal ação.  

 

[...] a extensão rural se reflete em um processo de invasão cultural, onde o 
conteúdo levado reflete a visão do mundo daqueles que levam, que se 
sobrepõe à daqueles que passivamente recebem (FREIRE, 1969, p. 13). 

 

Segundo Freire (1969), a tarefa proposta ao engenheiro agrônomo é de que 

este seja um educador–educando e que o agricultor seja um educando–educador e 

que ambos estejam inseridos em um processo de comunicação onde ambos 

possam educar e educar-se.  

Isso se difere enormemente da proposta do difusionismo citada 

anteriormente, onde a compreensão de conhecimento se dá dentro dos centros de 

pesquisa ou universidades, ou outros meios, mais “distantes” do agricultor e que são 

repassados a este por meio do trabalho da extensão rural, que, muitas vezes, ignora 

o conhecimento, o saber do agricultor, que por sua vez pode ter vindo de seu 

histórico e vínculo com a terra, ou de sua experiência prática como agricultor, que a 

partir de sua análise crítica chegou a determinada conclusão e disso se fez o seu 

conhecimento.    

Para Freire (1969), o conhecimento não é o ato através do qual um sujeito, 

transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que o outro lhe 

dá ou impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo, e requer uma ação transformadora sobre a realidade, 

demandando uma busca constante de invenção e reinvenção.  

O agricultor não é objeto e sim um sujeito, sendo este um dos motivos pelos 

quais muitos agricultores se tornaram resistentes a algumas tecnologias adotadas 

pela agricultura moderna, ou seja, como exemplo, muitos agricultores por mais que 

tenham recebido informações sobre o aumento da produtividade de cultivares 
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híbridas de milho, ainda hoje (mais de 40 anos de difusão desta tecnologia no Brasil) 

mantêm pequenas áreas de plantio de milho com sementes crioulas, pois sabem 

que, mesmo com alta produtividade, os híbridos podem ser mais suscetíveis a 

doenças e pragas, ou intempéries se comparados a algumas variedades crioulas de 

milhos. Além disso, alguns milhos crioulos possuem características de sabor e 

textura que os híbridos não possuem e mesmo assim, pode-se observar na prática 

como extensionista, que muitas características das variedades crioulas tidas como 

importantes pelos agricultores no passado, não foram adequadamente valorizadas 

pela pesquisa.  

 

Conhecer é tarefa de sujeitos e não de objetos, e é como sujeito e somente 
enquanto sujeito que o homem pode realmente conhecer. Por isto mesmo 
que, no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele 
que se apropria do aprendido, transformando-o em aprendido, com o que 
pode, por isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o 
aprendido a situações existenciais concretas. (FREIRE, 1969, p.16).  

 

Assim, quando se fala em extensão rural é importante destacar que é mais do 

que simplesmente um processo de transferência, de difusão, e sim um processo de 

comunicação entre agente, técnico e agricultor. E esse processo de comunicação 

exige que haja o envolvimento das pessoas, exige que ocorra a participação dos 

sujeitos no processo de construção do conhecimento. Os grupos de agricultores 

podem ser exemplos interessantes nos quais se pode desenvolver um processo 

mais eficiente de comunicação e produção do conhecimento, ou seja, agricultores 

que compartilhem um mesmo linguajar, podem interagir entre si e com os técnicos a 

fim de construírem experiências que levam ao aprendizado.  

 

 

2.3 Participação ou comunicação? 

 

 

A palavra participação vem da palavra parte, que significa fazer parte, tomar 

parte, ou ter parte. Segundo Bordenave (1983), o ser humano não é como uma ilha, 

isolado de outras pessoas e independente para ser e fazer o que bem entender. 

Desde suas origens, o homem vive em grupos e a participação é fundamental para 

que haja convivência.  
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Nos dias atuais, a participação tem sido defendida e trabalhada por setores 

progressistas da sociedade e, também, pelos setores menos comprometidos com os 

avanços das forças populares. E a razão para tal interesse é que esta oferece 

vantagens para ambos, servindo de instrumento de controle de muitos por alguns, 

ou, por outro lado, facilitando a consciência critica da população, fortalecendo seu 

poder de reivindicação.    

Nos processos políticos e econômicos, a participação torna-se fundamental 

para que haja uma maior aceitabilidade da população de programas de instituições 

públicas ou privadas. Segundo Bordenave (1983), a participação popular e a 

descentralização das decisões mostram-se como caminhos mais adequados para 

enfrentar os problemas graves e complexos dos países em desenvolvimento. 

A participação tem se revelado muito mais que um instrumento para a solução 

de problemas, tornando-se uma necessidade fundamental do ser humano. 

 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e 
o mundo. E sua prática envolve a satisfação de outras necessidades não 
menos básicas, tais como a interação com os demais homens, a auto-
expressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e 
recriar coisas e a valorização de si mesmo pelos outros (BORDENAVE, 
1983, p. 16). 

 

Pode-se dizer que para que haja um processo mais eficiente de comunicação 

no meio rural é necessário e estratégico que haja a participação dos atores, 

estratégia esta que tem origem desde os tempos primitivos e vem se ampliando e 

construindo alternativas até os dias atuais. 

Ao se falar em métodos participativos na extensão rural, podemos discutir 

sobre alguns deles a título de exemplo.  

Segundo Geilfus (2002), muitos projetos executados com agricultores e/ou 

comunidades fracassam, ou não conseguem atingir suas metas e objetivos pela falta 

de participação efetiva dos agentes beneficiados. E muitos técnicos vêem o 

desenvolvimento como algo linear, em que vencida uma etapa, automaticamente se 

passa para a etapa seguinte e que o processo de participação pode limitar ou 

atrasar a execução de determinado projeto. Mas é necessário que se tenha cuidado 

com o termo “participação”, o que para alguns é participação para outros não passa 

de manipulação ou passividade do publico trabalhado.  
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Geilfus (2002) comenta que a participação não é algo fixo, mas sim um 

processo em que as pessoas podem ganhar mais ou menos graus, ou seja, existe 

uma escala de participação, onde é possível passar de um estado de passividade 

quase total para uma situação mais avançada de auto-desenvolvimento. O que 

determina o avanço na escala de participação é o grau de decisão que a pessoa tem 

do processo que está sendo desenvolvido.  

Para Geilfus (2002), a escala de aprendizado se dá da seguinte forma:  

 

 

Auto-desenvolvimento  

Participação interativa 

Participação funcional 

Participação por incentivos 

Participação por consulta  

Fornecimento de informações  

Passividade  

 

 

1. Passividade: As pessoas participam quando são informadas, ou seja, não 

há nenhuma interferência sobre as decisões e implementação do projeto.  

2. Fornecimento de informações: as pessoas participam respondendo a 

perguntas, não tendo a possibilidade de influenciar no uso que será dado 

à informação.  

3. Participação por consulta: as pessoas são consultadas por agentes 

externos que escutam seu ponto de vista, sem ter incidência sobre as 

decisões que serão tomadas após a consulta.  

4. Participação por incentivos: as pessoas participam principalmente com o 

trabalho ou outros recursos (como a terra para ensaios) em troca de 

alguns incentivos (materiais, sociais, capacitação). O projeto requer sua 

participação, porem não tem incidência direta na tomada de decisões.  

5. Participação funcional: as pessoas participam formando grupos de 

trabalho para responder objetivos pré-determinados pelo projeto. Mas não 
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têm incidência sobre a formulação, porém participam no monitoramento e 

no ajuste de atividades.  

6. Participação interativa: os grupos locais organizados participam na 

formulação, implementação e avaliação do projeto. Isso implica em 

processo de ensino-aprendizagem e sistematização e estruturação de 

modo que a tomada de controle sobre o projeto é feita de forma 

progressiva.  

7. Auto-desenvolvimento: os grupos locais organizados tomam iniciativas 

sem esperar intervenções externas, as intervenções ocorrem na forma de 

assessoria e como sócios.  

 

Geilfus (2002) também reforça que as ferramentas que promovem a maior 

participação das pessoas nos projetos têm como vantagens o maior empoderamento 

das comunidades, sendo que com isso pode-se obter maior entendimento sobre 

problemas complexos enfrentados pela comunidade; a população local pode ela 

mesma gerar os resultados e tomar decisões com base nas informações que ela 

mesma produziu; se pode mobilizar e organizar as pessoas em torno dos temas que 

eles mesmos consideram relevantes para o seu próprio desenvolvimento; permite a 

comunidade identificar e apoderar-se do processo de identificar, analisar e 

solucionar problemas e, também, podem ter um papel determinante em desenvolver 

a auto-estima, sistematizando e revalorizando a experiência e os conhecimentos 

locais.  

Com processos mais participativos pode-se ter maior êxito no trabalho de 

assessoria a agricultores e comunidades rurais, permite-se que o técnico seja muito 

mais um facilitar do processo de aprendizado, ou seja, com a função de educador e 

não com o propósito de repassar, ou estender o conhecimento aos agricultores sem 

levar em conta sua compreensão do processo aplicado, ou do projeto em 

desenvolvimento.  

Também se pode dialogar sobre os Diagnósticos Participativos, onde as 

comunidades podem ter maior domínio sobre os acontecimentos, as informações e 

dinâmicas ocorridas em nível de comunidade e a partir disso tomar decisões.  

Para Chambers (1992), os Diagnósticos Rápidos de Sistemas Rurais (DRSR) 

e os Diagnósticos Participativos de Sistemas Rurais (DPSR) surgidos nas décadas 

de 1970, vivenciados por ele na Índia na década de 1980, representaram uma 
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evolução importante no que diz respeito busca de informações no meio rural por 

parte de agentes externos (técnicos) para ajudar a desenvolver as comunidades 

com maiores dificuldades econômicas, ou seja, percebeu-se que as pessoas das 

comunidades detinham muitos conhecimentos sobre as questões que afetavam seu 

quotidiano. Essa forma de abordagem foi denominada de “conhecimento técnico 

nativo”.  

Os DRSR eram ferramentas muito mais eficientes do que os simples 

questionários aplicados a populações rurais, pois permitiam maior contato físico com 

os agricultores, porém, ainda as informações adquiridas ficavam na mão de agentes 

externos, que definiam o como, e o quê, fazer com os dados obtidos, mas que 

posteriormente surge o DPSR que permitia à comunidade maior fortalecimento, pois 

os próprios agricultores poderiam coletar os dados, discuti-los e planejar formas de 

resolver seus problemas, dando, com isso, maior empoderamento às comunidades. 

Neste caso o agente externo (técnico) seria um facilitador do processo, um 

catalizador, que facilita a reunião das pessoas e as capacita para tomarem as 

próprias decisões. Ou seja, o DPSR se demonstra em três fundamentos: métodos; 

comportamento e atitudes; e compartilhamento (CHAMBERS,1992, p. 02). 

Também surgem mais tarde o Diagnóstico Rural Rápido (DRR) na década de 

1980 e evoluindo mais tarde para o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que, 

segundo Chambers (1995), são métodos que vão evoluindo de acordo com as 

necessidades de métodos mais eficientes de investigação e planejamento e que 

sejam descentralizados e democráticos.  

 

O DRP é um conjunto de métodos e enfoques que permite que as 
comunidades partilhem, aperfeiçoem e analisem seus conhecimentos sobre 
a vida local, de modo a ter planos de ação. De um modo geral o DRP inicia 
com a ajuda de agentes externos (facilitadores), mas quando bem utilizado 
o método pode capacitar as pessoas da comunidade para executar o 
próprio diagnóstico, análise, ação, segmento e evolução 
(CHAMBERS,1992, p. 02). 

 

Além dos diagnósticos participativos, citado por Chambers (1995) e as 

Ferramentas para desenvolvimento participativo, citados por Geilfus (2002), 

poderíamos citar outros métodos de trabalho junto às comunidades de agricultores 

ou demais grupos sociais, como métodos de construção do conhecimento de forma 

participativa, todas com particularidades interessantes de serem analisadas e com 
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grande relevância para o trabalho de mobilização, análise e formulação de propostas 

de desenvolvimento local.  

O que se busca com este texto é um embasamento para a formulação de 

metodologias participativas para construção de processos de transição de um 

modelo convencional de agricultura herdada da Revolução Verde a partir da década 

de 1960, para um estilo de agricultura com maior sustentabilidade, guiado por 

princípios da Agroecologia e, de que maneira, os técnicos9 podem buscar 

alternativas de apoio aos agricultores sem cair na armadilha dos métodos 

difusionistas, outrora usados na implantação dos pacotes tecnológicos 

modernizantes.   

 

 

2.4 A busca por alternativas mais sustentáveis para o meio rural: o enfoque 

agroecológico 

 

 

 A necessidade de repensar a forma de fazer agricultura já não é 

novidade, desde a década de 1980 vem se fazendo as críticas ao modelo da 

revolução verde, pelas consequências negativas nos aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e culturais. Como mencionado anteriormente, é necessário que se 

tenha outros estilos de agricultura que levem em conta a maior sustentabilidade dos 

agroecosistemas e, acima de tudo, que as comunidades tenham domínio sobre a 

realidade em que vivem e que possam planejar os seus próprios passos.  

 

[...] os saberes agroecológicos são uma constelação de técnicas, saberes e 
práticas dispersas que respondem às condições ecológicas, econômicas, 
técnicas e culturais de cada geografia e de cada população, sendo que 
estes saberes e estas práticas não se unificam em torno de uma ciência, 
pois as condições históricas de sua produção estão articuladas em 
diferentes níveis de produção teórica e de ação política que dão caminho 
para a aplicação dos métodos e a implantação de suas propostas (Leff, 
2001). 

 

Assim, a Agroecologia pode trazer elementos importantes para a construção 

de sistemas de agroalimentares mais sustentáveis sob os diversos aspectos, 

                                                
9  Entende-se como Técnicos a categoria que desenvolve trabalhos de extensão, assessoria, 
acompanhamento, monitoramento, capacitação, etc. de agricultores, sem levar em conta a formação 
acadêmica destes, que pode ser variada, ou multidisciplinar.  
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ambientais, sociais, econômicos e culturais. De acordo com Leff (2001), a 

Agroecologia surge como reação aos modelos agrícolas depredadores e se 

configura através de um novo campo de saberes práticos para uma agricultura mais 

sustentável orientada ao bem comum e ao equilíbrio ecológico do planeta, assim 

como uma ferramenta para a auto-subsistência e a segurança alimentar das 

comunidades rurais.   

 

 

2.4.1 Origem da Agroecologia  

 

 

 Mas de onde se origina o termo “Agroecologia”? Segundo Gliessman (2000), 

a Agroecologia deriva de duas ciências, a Agronomia e a Ecologia, as quais tiveram 

um relacionamento bastante tenso durante o século XX, onde a Ecologia preocupou-

se em estudar os sistemas naturais enquanto que Agronomia aprofundou-se na 

aplicação de métodos de investigação científica à prática da agricultura. E durante 

muito tempo as duas ciências ficaram separadas, sendo que a agricultura ficava sob 

domínio da Agronomia. As primeiras iniciativas de juntar a Ecologia com a 

Agronomia ocorreram no final dos anos 1920 e, em 1930, os ecologistas 

propuseram o termo Agroecologia como a ecologia aplicada à agricultura.  

De acordo com Darolt (2004), desde o final do século XIX existia na Europa e, 

mais especificamente na Alemanha, um movimento por uma alimentação natural 

que preconizava uma vida mais saudável, o qual contestava o desenvolvimento 

industrial e urbano da época. No início do século XX, mais especificamente na 

década de 1920, surgiram as primeiras correntes alternativas ao modelo industrial 

ou convencional de agricultura.  

Para Paschoal (1994), as primeiras referências para um modelo de agricultura 

alternativo ocorrem em 1921, quando o engenheiro agrônomo inglês Albert Howard 

procurou demonstrar a relação da saúde e da resistência humana às doenças com a 

fertilidade do solo e a importância do húmus em aumentar a produtividade das 

culturas. Este pesquisador publicou em 1940, na Inglaterra, o livro “Um testamento 

agrícola”, que dá início à agricultura orgânica.  
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2.4.2 As bases epistemológicas da Agroecologia  

 

Para Norgaard (1989), a ciência agrícola ocidental, ou seja, a grande mentora 

da “agricultura moderna” não está em crise, porém nem sempre funciona como o 

esperado. O controle químico, tanto de pragas como de doenças e ervas daninhas, 

causa impactos secundários e imprevistos. Muitas variedades de plantas altamente 

melhoradas precisam de maiores volumes de fertilizantes e água para produzirem 

satisfatoriamente e isso ocasiona problemas de contaminação dos solos, super-

utilização e conseqüente degradação, além do comprometimento das águas pelo 

uso excessivo na agricultura.  

Para Norgaard (1989), existe uma “crise branda” na agricultura, devido os 

conhecimentos da agricultura moderna não gerarem os resultados esperados. A 

Agroecologia, por sua vez, contribui na superação da crise da agricultura moderna, 

uma vez que se contrapõe a essa forma de pensar e agir, pois tem a base de 

sustentação nos sistemas agrícolas desenvolvidos há muitos séculos atrás, onde 

pessoas estiveram estreitamente envolvidas. 

Na ciência ocidental a natureza apenas existe, é algo estático, não possui 

relações vitais e pode ser facilmente artificializada. Os cientistas ocidentais dão 

ênfase na objetividade das coisas, onde o conhecimento tem algumas 

características interessantes, como:  

 

• A ênfase forte no conhecimento útil, objetivo e racional.  

• A ciência ocidental está baseada no conhecimento universal, em que este 

pode ser aplicado em qualquer ocasião e em qualquer lugar do planeta. 

• O mundo pode ser percebido e estudado em partes separadas e de forma 

independente uma parte da outra.  

 

Portanto, a visão predominante do mundo é chamada de “mecânica”, pois, a 
mecânica de Newton foi o mais importante sucesso desta maneira de 
pensar e, por outro lado, devido à analogia às máquinas. Sendo assim, 
entende-se que os seres humanos devem ser estudados de forma separada 
da natureza, assim como os animais devem ser estudados separadamente 
dos vegetais e assim sucessivamente com as mais diversas espécies vivas 
e não vivas. (NORGAARD, 1989, p. 42).  
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Por outro lado, a visão agroecológica percebe cada organismo vivo como 

parte integrante de um sistema maior e mais complexo. A natureza de cada sistema 

biológico desenvolveu-se para refletir a natureza do povo, como sua organização 

social, conhecimentos, tecnologias e valores. Os povos selecionam características 

de espécies por séculos e ajudam a manter relações biológicas desejáveis e, desta 

forma, em cada espaço no planeta existem espécies animais e vegetais 

selecionadas e mantidas por milhares de anos de acordo com os valores e 

conhecimentos, técnicas, formas de organização social das pessoas e sua relação 

com o meio ambiente (NORGAARD,1989).  

 

No entanto, pode-se dizer que os povos também se moldam de acordo ao 
ambiente em que estão inseridos e muitas vezes ocorrem adaptações tanto 
físicas, como psicológicas ou mentais para a sobrevivência nestes ambientes. 
Contudo, pode-se dizer que tanto a cultura humana molda os sistemas 
biológicos, como estes moldam a cultura humana, ou seja, cada qual 
pressiona seletivamente o outro. (NORGAARD, 1989). 

 

Na visão agroecológica não existe verdade universal, uma vez que cada 

agroecossistema tem uma história de evolução diferente. A natureza das partes 

somente pode ser entendida no contexto da evolução como um todo e as partes e 

as relações mudam com o tempo e essas mudanças refletem nas decisões e 

atitudes dos povos, que por sua vez são condicionados por valores, crenças, 

organização e tecnologias. Portanto, a diferença mais importante entre a visão 

agroecológica do mundo e a da ciência ocidental é que a Agroecologia vê as 

pessoas como parte integrante dos sistemas locais em desenvolvimento 

(NORGAARD,1989).  

A Agroecologia não exclui os conhecimentos da ciência ocidental, uma vez 

que a visão mecânica do mundo ajudou os agroecologistas a entenderem os 

sistemas tradicionais e como estes sobreviveram no decorrer do tempo, assim como 

estão abertos a ouvir explicações dos povos tradicionais. Neste sentido, pode haver, 

futuramente, uma fusão dos conhecimentos ocidental e tradicional para servir de 

base para o desenvolvimento da Agroecologia. (NORGAARD,1989). 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3: A RECONSTRUÇÃO DA AGRICULTURA: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS NA PERCEPÇÃO DO CETAP 

 

 

3.1 Antecedentes históricos 

 

 

A retomada da luta pela terra no Brasil em 1978, com a ocupação da Fazenda 

Macalli e Bilhante (município de Ronda Alta RS), de propriedade do Estado, por 

mais de mil famílias que haviam sido expulsas da reserva indígena de Nonoai (RS), 

deu origem aos primeiros assentamentos de reforma agrária desde o golpe militar de 

1964. Com os desdobramentos da luta pela terra, surge no início dos anos 1980 o 

histórico acampamento de Encruzilhada Natalino, que posteriormente daria origem a 

vários assentamentos. Todas as primeiras iniciativas em tono da luta pela terra são 

fortemente apoiadas pela Igreja Católica através da Comissão Pastoral da Terra – 

CPT. (CETAP, 1996, p. 01).  

Em 1983, os primeiros assentamentos, já com cerca de 5 anos, 

apresentavam dificuldades no campo produtivo, principalmente com erosão dos 

solos, inícios (e casos comprovados) de intoxicação por agrotóxicos e condições de 

vida ainda precárias (falta de moradia, água, comida, instrumentos de trabalho, etc.), 

eram agravados pela insuficiente assistência técnica oficial (do governo). Esses e 

outros problemas vinham forçando as famílias assentadas a vender ou trocar de 

lote. Diante deste contexto, a CPT procurou buscar alternativas de melhoria social e 

viabilização produtiva dos assentamentos. Neste sentido, contratou um Engenheiro 

Agrônomo para iniciar um trabalho no campo produtivo com os assentamentos. 

Neste período (início da década de 1980) também começam a surgir as primeiras 

oposições sindicais na região Alto Uruguai, que também estava próxima de setores 

da igreja, o que permitiu a aproximação entre várias organizações populares que 

lutavam pela terra. (CETAP, 1996, p. 01).  

Em 1983, a CPT foi convidada pela PTA/FASE (Projeto Tecnologias 

Alternativas da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional) a 

participar do 1º Encontro Nacional de PTA em São Paulo, sendo este o primeiro 

contato com o PTA. Esse fato desencadeou em 1984, no Estado do Rio Grande do 
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Sul, o início de um trabalho de resgate de Tecnologias Alternativas, provocado e 

coordenado pela PTA/FASE, passando a mapear organizações e experiências 

diversas no campo das Tecnologias Alternativas, sendo que neste período, 

estimulou vários encontros municipais e regionais, que culminou no 1° Encontro 

Estadual de Agricultura Alternativa, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 1986, em 

Passo Fundo (RS), com a participação de 150 pessoas, representando 60 

entidades. Neste encontro foi definida a criação de um Centro de Tecnologias 

Alternativas no RS. A criação efetiva (constituição jurídica) se deu mediante 

Assembléia de Fundação, no dia 21 de abril de 1986, onde deu-se o nome de 

Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP). (CETAP, 1996, p. 03). 

Portanto, o CETAP é uma organização da sociedade civil, declarada de 

utilidade pública e com fins filantrópicos, cuja criação foi motivada pela percepção e 

necessidade de mudança de uma realidade na qual os problemas sociais e 

ambientais na agricultura se tornavam cada vez mais graves.  

Na década de 1980 e 1990, já se observavam claramente no Rio Grande do 

Sul, as consequências do modelo de agricultura disseminado a partir da revolução 

verde, com graves consequências ambientais, sociais e econômicas sobre as 

famílias de agricultores menos capitalizados. No início do trabalho da entidade, a 

atuação institucional se dava em momentos de reflexões como reuniões, encontros, 

dias de campo, entre outros, enfatizando a importância e necessidade da 

organização dos agricultores familiares e assentados de reforma agrária sob as 

diversas formas (grupos, associações, cooperativas, sindicatos, etc.), bem como se 

estimulava o uso de Tecnologias Alternativas (TA’s) para a produção com menores 

custos, de baixo impacto ambiental, menos agressivas à biodiversidade e, que 

oferecessem maior autonomia para os agricultores.  

Em 1987 foi construído, sendo inaugurado em 1988, o Centro de Formação, 

localizado junto ao Assentamento Encruzilhada Natalino, na antiga Fazenda Annoni 

(atualmente município de Pontão – RS), com área de 42 hectares, que serviu para o 

desenvolvimento de diversos cursos de formação e experimentos técnico-produtivos 

de TA’s, que tinha como objetivo a criação de referências para a capacitação dos 

agricultores. Algumas das experiências desenvolvidas, principalmente nos aspectos 

técnico–produtivos foram: manejo ecológico de solos, criação de animais via 

métodos mais sustentáveis (suínos ao ar livre, gado leiteiro e aves), regate e 

multiplicação de sementes, etc. tentando-se demonstrar (na prática) como poderiam 
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ser as dinâmicas produtivas, econômicas, administrativas de uma pequena 

propriedade. 

As atividades de formação desenvolvidas pelo CETAP no final da primeira 

década de atuação, bem como a mobilização com apoio dos movimentos sociais e 

também o movimento sindical, motivaram o surgimento de grupos de produção 

informais, pequenas cooperativas, associações, etc. em diversos municípios da 

região norte do estado do Rio Grande do Sul. Estas organizações passaram a atuar 

(majoritariamente) no apoio à produção, comercialização e processamento de 

produtos.  

No final da década de 1990 e início de 2000, sem abrir mão das ações de 

apoio à produção, passou-se a dar ênfase na construção e consolidação da 

produção ecológica, estimulando também a comercialização direta dos produtos 

ecológicos. A busca de espaços de comercialização para os produtos ecológicos foi 

um motivador da ampliação da produção, que se concretiza com a criação de Feira 

Ecológica de Passo Fundo em 1998, e posteriormente a criação de novas feiras 

ecológicas em outros municípios da região norte do Rio Grande do Sul.  

De 2004 a 2007, diante da avaliação de que o trabalho realizado pelo CETAP 

até então, com os grupos de agricultores ecologistas, havia sido importante e 

estratégico na construção de referências agroecológica, na avaliação dos 

agricultores que afirmavam que mesmo com os avanços obtidos, encontravam-se de 

certa forma isolados nos seus grupos, sem muito diálogo com a comunidade e, que 

por conta disso a proposta não avançava para novas famílias, estagnando o avanço 

da Agroecologia. 

De acordo com CETAP (2008), essa reflexão motivou a instituição a 

desenvolver um projeto denominado de “Desenvolvimento de comunidades com 

participação social e sustentabilidade10”, tentado englobar o conjunto de famílias de 

três comunidades rurais distintas entre si e localizadas em diferentes regiões de 

atuação da entidade, com o propósito de conhecer a realidade local e provocar a 

reflexão das famílias no sentido dos problemas e dificuldades enfrentadas no atual 

contexto da agricultura familiar e criar um ambiente de motivação, avançando para o 

                                                
10  A revista com o título O Desenvolvimento Agroecológico de Comunidades Rurais é fruto da 
reflexão ocorrida no CETAP no início do ano 2000. E a partir de 2004 até 2007, o CETAP, com apoio 
de organizações de cooperação internacional, implementou ações em três comunidades rurais de 
municípios da região Norte do estado do Rio Grande do Sul, com objetivo de estimular o 
fortalecimento e desenvolvimento de comunidades rurais com participação social e sustentabilidade.   
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desenvolvimento local sustentável com participação social, tendo a Agroecologia 

como base orientadora. Esse projeto gerou elementos para uma reflexão tanto da 

equipe técnica, como dos agricultores envolvidos no sentido do repensar as 

estratégias de animação dos processos agroecológicos, sendo que esta reflexão 

está presente até os dias atuais na entidade.  

A partir de 2009, buscando ampliar sua base de atuação, o CETAP inicia, 

mediante contrato com INCRA, o programa de ATES (Assistência Técnica, Social e 

Ambiental) junto aos agricultores de áreas reformadas (assentamentos de Reforma 

Agrária), com o intuito de provocar o debate a cerca do desenvolvimento local e 

estimular a construção de referências técnico-produtivas de enfoque agroecológicos, 

de organização e consciência social, bem como ações de preservação e respeito ao 

meio ambiente, de modo a gerar processos de reflexão junto aos agricultores 

assentados e aos movimentos sociais. O CETAP tem se baseado para isso em 

métodos participativos, diagnóstico sócio-econômico e de agroecossistemas, o 

planejamento participativo e o desenvolvimento tecnológico através da 

experimentação diretamente nos sistemas de produção.  

Mais recentemente, a instituição tem discutido a necessidade de desenvolver 

um trabalho junto ao público urbano, de modo a criar formas de organização e apoio 

aos menos favorecidos (pessoas desempregadas, carentes, etc.). Por mais que a 

relação com o público urbano já seja algo antigo no CETAP, principalmente em 

relação a consumidores das Feiras Ecológicas, por exemplo, o trabalho com a 

organização de pessoas urbanas ainda representa um desafio bastante grande para 

a entidade.  

 

 

3.2 A Agroecologia no CETAP 

 

 

No decorrer da história do CETAP, a construção e disseminação de 

tecnologias alternativas foram balizadoras da entidade para o aporte técnico aos 

agricultores familiares e suas organizações, porém carregavam certo “peso” ou pré-

conceito por ser consideradas “tecnologias de pobre”.  

A Agroecologia surge pela necessidade da instituição somar-se a uma 

referência “científica” e mais universal, pois a concepção agroecológica é mais 
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aprofundada e abrangente enquanto proposta de desenvolvimento, além de estar 

em concordância com os princípios da entidade. A opção pela Agroecologia 

representou o resultado de um processo de evolução e construção interna de 

discussões e amadurecimento com os movimentos sociais e acúmulo teórico e 

prático decorrente da trajetória do CETAP. A Agroecologia contempla ainda a luta 

política, as questões sociais, o respeito à cultura camponesa e a proposta de 

produção alternativa.  

Além disso, a Agroecologia surge com uma visão sistêmica, livrando a idéia 

de que para cada conseqüência da agricultura moderna teria que se ter uma 

alternativa. Em síntese, a proposta da Agroecologia se orienta por um outro 

paradigma científico para a agricultura, sem a obrigação de reformar o anterior.  

O primeiro dia de campo realizado no CETAP com o tema “Agroecologia: 

alternativa para a pequena propriedade” ocorreu em 1994. A partir de então a 

Agroecologia passa a ser a base que orienta a entidade para os processos de 

formação junto aos agricultores, em uma crescente evolução até os dias atuais. 

Assim sendo, a atual missão institucional do CETAP é “contribuir para a afirmação 

da agricultura familiar e suas organizações, particularmente atuando na construção 

da agricultura sustentável com base em princípios agroecológicos”. 

 

 

3.3 Aspectos metodológicos da atuação do CETAP. 

 

 

Para o CETAP a concepção metodológica não se restringe e nem pretende 

resolver os problemas do mundo rural por meio de soluções técnicas e, nem mesmo 

a partir dela, romper com a lógica perversa do atual modelo de desenvolvimento. 

Entendem-se, como partes fundamentais da proposta tecnológica, os aspectos 

socioeconômicos, políticos, ambientais, éticos e culturais. Por isso o CETAP 

considera que a metodologia não deve orientar-se simplesmente pelo parâmetro de 

“mais eficiente” para fazer acontecer “a nossa proposta”, mas sim vislumbrar a 

possibilidade de construção social do conhecimento, do desenvolvimento e da 

história, entendendo o agricultor (a) como “sujeito”.  

O CETAP sempre teve uma preocupação bastante grande com a forma em 

que faria o trabalho de assessoria e capacitação aos públicos trabalhados, tendo 
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como orientadora, a idéia de que, tanto quanto ou até mais importante do que o 

repasse das tecnologias alternativas é a forma (método) de como isso é feito. 

Sempre com a preocupação de tornar os agricultores “sujeitos” da construção de 

uma proposta alternativa de desenvolvimento para o campo, ou seja, construir 

“seres pensantes”, críticos ao modelo de agricultura que degrada e que exclui os 

agricultores do campo, de modo que sejam propositivos e dispostos a promover 

mudanças no sistema produtivo.  

Orientado por uma idéia construtivista, o CETAP buscava, desde o seu 

surgimento, desenvolver processos de estímulo ao desenvolvimento das 

Tecnologias Alternativas orientado pela idéia de que é necessário discutir os 

processos que ocorrem “da porteira pra dentro”, entendendo as dinâmicas 

produtivas existentes nas propriedades dos agricultores (aspectos técnico-

produtivos, organizativos, administrativos, entre outros) e também “da porteira pra 

fora”, tentando englobar as relações que se dão pra fora da propriedade, ou seja, 

aspectos sócio-organizativos, políticos, econômicos, entre outros, de modo que os 

agricultores tivessem a compreensão do todo e não simplesmente do que ocorre no 

interior da sua Unidade de Produção Familiar (UPF).  

Pode-se dizer que nos primeiros anos de atuação do CETAP as atividades 

pedagógicas desenvolvidas nos diferentes espaços de atuação baseavam-se em 

quatro eixos principais, sendo: 

 

• Processos formativos que visavam impulsionar a implantação de 

experiências em nível local, como segue: Cursos na sede do CETAP; 

acompanhamento de UPF’s; experimentação demonstrativa; visitas; dias 

de campo; palestras e cursos nos municípios; assessoria às atividades de 

planejamento das associações, cooperativas e grupos de produção e 

assessoria a implantação de experiências nas áreas de comercialização e 

processamento de produtos agrícolas.  

• Assessoria às instâncias dos movimentos sociais: assessorias as 

instâncias de direção; participação em diferentes atividades de formação.  

• Produção e circulação de materiais pedagógicos: produção de cartilhas, 

vídeos, cartazes e outros materiais; centro de documentação do CETAP; 

distribuição/utilização dos materiais pedagógicos produzidos.  
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• Participação em atividades políticas e educativas promovidas por outras 

entidades: palestras, seminários, cursos, etc.  

Deve-se registrar também, que no decorrer da história da entidade e com a 

evolução das discussões, com as reflexões feitas e pelas necessidades 

apresentadas, houve diversos momentos importantes no processo 

metodológico de atuação do CETAP. 

• Centro de experimentação e formação: o centro foi um grande difusor de 

tecnologias alternativas para agricultores e lideranças dos movimentos 

sociais. Também, tinha a função de servir como oficina para exercício dos 

próprios técnicos testarem as tecnologias alternativas, o que até então era 

mais uma realidade teórica do que prática. 

• Unidades de referência nas propriedades dos agricultores: com o passar 

do tempo algumas famílias de agricultores passaram a adotar as práticas, 

que eram desenvolvidas no centro, em suas propriedades e adaptando-as 

às suas realidades. A partir de então o CETAP passa a apostar nestas 

famílias como referências para desenvolver, criar, testar e divulgar novas 

alternativas num processo envolvendo os técnicos e os agricultores. 

• Acompanhamento e animação a famílias e grupos: percebeu-se 

necessidade e importância de desenvolver as tecnologias de forma direta 

com as famílias de agricultores, porém, num processo mais coletivo, 

abrangendo o conjunto dos elementos que conformam a proposta da 

Agroecologia (organização, produção, agroindustrialização e 

comercialização de produtos).   

• Acompanhamento e animação a famílias e grupos a partir de equipes 

locais mistas (agricultores e técnicos): uma mudança importante ocorrida 

foi a criação de equipes locais nas micro-regiões de atuação do CETAP11, 

que são formadas por agricultores e técnicos, onde ambos possuem 

atuação semelhante (assessoria, acompanhamento técnico, capacitação, 

etc.) junto às famílias e grupos de agricultores. Porém, há uma diferença 

                                                
11  As micro-regiões de atuação do CETAP são um conjunto de municípios onde a entidade 
desenvolve trabalhos de assessoria, formação, acompanhamento técnico, entre outros, em forma de 
parceria com movimentos sociais ou entidades de apoio. Atualmente, as micro-regiões estão 
divididas da seguinte forma: Altos da Serra (10 municípios em torno de Sananduva e Vacaria); Alto 
Uruguai (4 municípios próximos a Erechim); Encosta da Serra (municípios de Santo Antonio do Palma 
e São Domingos do Sul) e Passo Fundo, onde está localizada a sede da entidade.  
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importante, pois os agricultores que fazem parte da equipe técnica 

continuam produzindo em suas propriedades e são referência para teste e 

multiplicação das tecnologias desenvolvidas. 

• Equipes locais e agricultores(as) animadores(as): as equipes locais mistas 

(agricultores e técnicos) têm se mostrado um bom formato, porém buscou-

se o “aperfeiçoamento” da mesma, usando-se o termo agricultores(as) 

animadores(as) para os agricultores que atuavam no apoio técnico às 

famílias, grupos e comunidades trabalhadas. A diferença existente entre 

equipes mistas compostas por técnicos e agricultores e os agricultores 

animadores, é que na primeira, tanto técnicos quanto agricultores têm as 

mesas funções e dias definidos para trabalhar e isso tomava praticamente 

todo o tempo dos agricultores que atuavam na equipe, limitando o seu 

trabalho na propriedade.  Enquanto que com a dinâmica dos agricultores 

(as) animadores (as),  estes passam a atuar na sua própria comunidade e 

não tem dia definido para o trabalho e nem mesmo uma carga horária para 

cumprir, porém possuem um plano de atividades e um cronograma que 

precisa ser cumprido no decorrer da semana ou do mês. Este método tem 

permitido os agricultores de continuarem na propriedade produzindo e 

também desenvolver o trabalho de agente animador de processos 

agroecológicos na comunidade.  (CETAP, 2007, p. 02).  

 

 

3.4 Aspectos metodológicos adotados pelo CETAP na atuação junto aos 

agricultores na atualidade12 

 

 

Na atualidade, o CETAP continua com a preocupação bastante forte em 

relação aos aspectos metodológicos usados para o estímulo a processos de 

transição agroecológica, entendendo que mais importante do que fazer acontecer é 

o como fazer e, isso está fortemente enraizado no acúmulo de experiências 

desenvolvidas ao longo da história da instituição. Neste sentido buscou-se dialogar 

                                                
12  Dados obtidos via relatórios técnicos da instituição CETAP, entrevistas com a equipe técnica 
e também apontamentos feitos pelo autor desta monografia, Assessor Técnico e funcionário do 
CETAP, no ano 2010. 
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com as pessoas que compõem a equipe técnica13 da instituição, para que pudessem 

expressar seus pontos de vista em relação aos métodos participativos de estímulo à 

transição agroecológica. 

Pode-se observar que o CETAP tem primado pela renovação de parte do seu 

quadro técnico, com o intuito de incorporar novos profissionais no trabalho, mas 

também pela necessidade de profissionais que dessem conta das demandas 

técnicas ou sócio-organizativas que no decorrer da caminhada vão surgindo. Neste 

sentido, pode-se dizer que a entidade tem buscado caminhar para a 

interdisciplinariedade na equipe técnica, mas ainda encontra-se com a maioria dos 

profissionais com formação na área agrária e pouco na área social, percebendo-se 

cada vez mais a necessidade de suprir as demandas em outras áreas do 

conhecimento, para além das ciências agrárias.  

Em relação à intervenção técnica do CETAP, os entrevistados comentaram 

que mesmo os técnicos estando em micro-regiões com características distintas, 

observa-se que há uma unidade na forma de atuação. Uma observação importante é 

o fato de que o termo usado na pergunta “intervenção técnica” não é bem o que o 

CETAP desenvolve no dia-a-dia, pois a atuação técnica junto às famílias, grupos e 

comunidades não é de intervenção na idéia de um agente externo (no caso o 

técnico) ter as respostas prontas para os problemas e desafios encontrados no dia-

a-dia, fazendo-se a crítica de que não se “assiste” e nem se “estende” algo aos 

agricultores, mas se busca um processo de educação onde ambos têm 

conhecimentos (técnicos e agricultores) que precisam ser socializados.   

De um modo geral os entrevistados comentaram que existe um conjunto de 

ferramentas que são usadas de acordo com as necessidades apresentadas em cada 

micro-região, comunidade, grupo ou família trabalhada para se chegar a um objetivo 

comum. Um aspecto importante a ser destacado é fato de que o publico trabalhado 

pelo CETAP na atualidade é muito distinto, ou seja, tem-se grupos mais históricos 

(desde o surgimento do CETAP) que foram evoluindo das chamadas Tecnologias 

Alternativas (TA`s), num processo crescente até os dias atuais, que demandam 

                                                
13  A equipe técnica do CETAP, atualidade pode ser considerada multidisciplinar e está  
composta pelas seguintes formações acadêmicas e técnicas: Engº Agrônomo, Tecnólogo em 
Administração Rural, Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial, Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Agroecologia, Engª Florestal, Técnicos em Agropecuária e Técnica em Enfermagem, 
Técnica em Contabilidade. Sendo 3 pessoas com mais de 20 anos de trabalho na instituição, 2 com 
cerca de 15 anos, 2 com cerca de 8 anos e 4 com cerca de 2 anos de atuação.  
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métodos de apoio no sentindo do constante planejamento, avaliação e 

replanejamento de ações.  

Também há um público mais recente na história da instituição, aqueles 

estimulados pela proposta da produção ecológica e que partem de uma situação em 

que as feiras ecológicas e outros espaços de comercialização da produção 

ecológica são os motivadores para a organização de grupos. Para estes há a 

necessidade de métodos de planejamento estratégicos com vistas à obtenção de 

resultados econômicos positivos na produção ecológica, estabelecendo-se planos 

de transição agroecológica, dinâmicas de redes, entre outros. 

As comunidades estimuladas para o desenvolvimento agroecológico são 

orientadas por outro nível de atuação da equipe técnica, exigindo mais o exercício 

da coletividade, diagnósticos, planejamentos, implementação de tecnologias 

alternativas, resgate e estímulo aos aspectos sócio-culturais, entre outros. E neste 

contexto também entram as escolas rurais, consideradas pelo CETAP como um 

público importante e fortemente enraizado nas comunidades rurais, carentes de 

apoio para discutir a realidade do meio rural e uma educação que leve em conta 

também os aspectos da vida no meio rural.  

Os agricultores assentados de reforma agrária exigem métodos distintos de 

atuação, onde o CETAP, tendo em vista certas obrigações contratuais com o 

INCRA, se obriga a cumprir um conjunto metas que muitas vezes são mais do 

interesse do INCRA do que propriamente da necessidade dos agricultores. Contudo, 

mesmo nestas condições, o CETAP busca desenvolver metodologias participativas 

que primam pela maior participação dos agricultores nos processos desenvolvidos.  

Fica claro que não existe um método único de atuar. O que existe é um 

conjunto de aspectos orientadores que conformam a metodologia de atuação do 

CETAP e que de acordo com cada realidade se utiliza mais uma ou outra 

ferramenta, mas sempre tendo a precaução de não “engessar” o método a ponto de 

achar que ele é a única maneira de resolver os problemas.  

Como limites da metodologia utilizada pelo CETAP apontados pelos 

entrevistados, podemos citar: 
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• Ofensiva da agricultura convencional ou moderna sobre os agricultores 

familiares mais empobrecidos, oferecendo “soluções” simples para os 

problemas complexos e gerando certa ilusão aos agricultores.   

• Fragilização das organizações sociais que trabalham com os agricultores 

familiares e assentados.  

• Carência de recursos financeiros para a implementação integral de 

metodologias, entendidas pelo CETAP como mais eficientes para atingir 

os objetivos, o que muitas vezes leva a atuar de maneira limitada, não 

conseguindo implementar o melhor método para determinada situação.  

•  A pouca reflexão sobre o que se faz, ou seja, a carência de 

sistematização e reflexão sobre o que se faz e como se faz, muitas vezes 

devido à sobrecarga de atividades que os projetos de sustentação da 

instituição a submetem, o que é um limitante para que se possa avançar 

mais enquanto equipe e também enquanto instituição.  

 

Também foram apontados aspectos potenciais na forma de atuar da entidade, 

principalmente em relação à persistência em querer fazer diferente, ou seja, “fugir” 

dos métodos convencionais de assistência técnica na agricultura. Por isso, tem 

buscado apostar nos públicos “menos” valorizados pela sociedade, os mais 

empobrecidos, os excluídos do atual modelo de desenvolvimento. Além disso, a 

busca na construção do aprendizado a partir da realidade e das experiências 

concretas, evitando criar falsas ilusões ou se basear apenas nos resultados 

econômicos das experiências desenvolvidas. 

Algumas possibilidades para qualificar o trabalho da instituição foram 

apontadas durante as entrevistas e serão pontuadas, como segue: 

 

• Ter um programa permanente de formação da equipe técnica em 

diferentes temáticas, sendo esta uma alternativa que busca diminuir as 

dificuldades encontradas no dia-a-dia nas micro-regiões de atuação.  

• Ter um processo de valorização das pessoas que se dedicam à 

construção da entidade e da Agroecologia. 
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• Buscar sempre que possível trabalhar formatos coletivos de organização, 

primando por métodos mais participativos, que possibilitem a maior 

interação entre as pessoas. 

• Não se fechar a novas temáticas de atuação e desafios que possam 

ajudar no avanço da Agroecologia. 

• Buscar mais reflexões a partir das ações desenvolvidas para que se possa 

aperfeiçoar as metodologias e sistematizar os conhecimentos adquiridos. 

• Aprofundar e identificar métodos para desenvolver processos 

multiplicadores do trabalho, seja com o público rural ou urbano. 

• Apostar e acreditar mais nas parcerias, pois somos poucos e com poucos 

recursos para atuar diante da dimensão que nos propomos enquanto 

entidade.  

 

Um aspecto importante, destacado como necessário e que permeia a história 

da instituição, está relacionado à carência de sistematização das ações 

desenvolvidas. Ou seja, isso se reflete nas falas da maioria dos técnicos, pois se 

acredita que desenvolver um processo constante de reflexão estimula a instituição a 

se manter viva, atuante e inovadora. A necessidade imposta atualmente, 

principalmente pelas fontes financiadoras, leva o CETAP a executar muitas 

atividades para justificar os recursos e cede pouco espaço a processos reflexivos.  

Atualmente, tem-se a dificuldade de estabelecer parcerias para suprir a 

demanda de sistematização, sendo necessário um esforço por parte do CETAP em 

buscar parcerias, sejam elas pessoas, profissionais, entidades que se assemelham 

na trajetória histórica, ou mesmo universidades, que possam ajudar nesse processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO 

AGROECOLÓGICA NO ASSENTAMENTO TRÊS PINHEIROS 

 

 

4.1 Ações e métodos usados para o estímulo à transição agroecológica no 

Assentamento Três Pinheiros 

 

 

Durante o período de doze meses foram realizadas diversas atividades com o 

grupo de oito famílias assentadas dispostas a iniciar o processo de transição 

agroecológica em seus lotes. O apoio técnico às famílias se deu na maioria das 

vezes por ações coletivas, tentando envolver a maior parte da família, de modo que 

as pessoas envolvidas pudessem conhecer o que estava sendo discutido e 

planejado. As atividades de caráter coletivo foram reuniões, mutirões, oficinas e 

visitas de intercâmbio de experiências, como se relatará a seguir. 

Reuniões: Foram realizadas cinco reuniões com as famílias no intuito de 

planejar atividades, avaliar ações realizadas e re-planejar para novas ações. A 

dinâmica das reuniões ocorreu da seguinte forma: iniciava-se com um momento de 

formação, ou seja, o debate sobre um tema de interesse do grupo, sendo que, os 

temas trabalhados tratavam da produção de produtos ecológicos, organização de 

agricultores em grupos, manejo ecológico de solos, comercialização direta e Lei dos 

Produtos Orgânicos. Após o debate, fazia-se a avaliação dos trabalhos realizados 

durante o período de um ou dois meses e se re-planejava o período subsequente.  

As reuniões aconteceram em forma de rodízio, isto é, cada vez ocorria no lote 

de uma das famílias do grupo, pois, depois de encerrada a reunião, aproveitava-se o 

momento para que o conjunto de participantes conhecessem as experiências 

realizadas pela família anfitriã, discutindo-se sobre os avanços ocorridos e limitações 

existentes no lote, de modo que cada participante pudesse ajudar a orientar, de 

acordo com o seu conhecimento, a parte técnica e o planejamento das atividades.  

Essa ação fortaleceu o grupo de famílias, uma vez que todos os participantes 

tiveram a oportunidade de conhecer a experiência do vizinho e ajudar na orientação 

técnica “de agricultor para agricultor”.  
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Mutirões para implantação de unidade pedagógica: foi realizado um mutirão 

com representantes das oito famílias, tendo como tema motivador a implantação de 

um pomar em sistema agroflorestal14. O mutirão consistiu em implantar um pomar 

diversificado de frutíferas com variedades nativas, como araçá vermelho (Eugenia 

leitonil), guabiróba (Campomanesia xanthocarpa), pitanga (Eugenia unifloa L), uvaia 

(Eugenia pyriformis), cerejeira (Eugenia involucrata), guabijú (Myrcianthes pungens), 

além de essências nativas madeiráveis, a exemplo de angico vermelho 

(Parapiptadenia rigida) e ipê amarelo (Tabebuia alba), assim como algumas 

frutíferas exóticas, a exemplo da laranja (Citrus sinensis ), caqui (Diospyros kaki), 

pêssego (Prunus persica) e amora preta arbórea (Morus nigra L.). Intercaladas com 

as frutíferas, também foram cultivadas espécies agrícolas para a subsistência da 

família, tais como feijão, amendoim, pipoca e mandioca.  

Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) representam uma forma importante de 

manejo do agroecossistema, uma vez que, por meio do consórcio e diversificação de 

espécies, pode melhorar a alimentação das famílias, gerar renda, conservar o meio 

ambiente, produzir o recursos energéticos que possam melhorar a qualidade do 

solo, preservar a água, entre outros aspectos importantes. Os SAF’s implantados 

nos assentamentos de reforma agrária, são uma iniciativa realizada numa parceria 

entre CETAP e o Conveio INCRA-FAPEG-EMBRAPA (CONFIE), onde se tem 

implementado unidades pedagógicas de SAF’s para o aprendizado conjunto entre 

agricultores e técnicos, com intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias 

assentadas. 

Antes de iniciar o plantio das mudas e semeadura de sementes, fez-se uma 

apresentação sobre o propósito do cultivo diversificado de frutíferas e da teoria dos 

sistemas agroflorestais, debatendo-se sobre o tema e, posteriormente, todos os 

participantes se envolveram no plantio das espécies. O encaminhamento foi de que 

todas as famílias do grupo acompanhassem o desenvolvimento das espécies 

implantadas e fizessem a avaliação sobre a funcionalidade prática do sistema 

implantado e, posteriormente, pudessem implantar nos seus lotes. 

Oficinas: foram realizadas duas oficinas, sendo uma com o objetivo estudar e 

produzir fertilizantes orgânicos e preparados à base de ervas para controle de 
                                                
14  “{...} os sistemas agroflorestais são modalidades de utilização da terra que combinam árvores, 
arbustos e palmeiras nos cultivos agrícolas e nas pastagens. Um determinado consórcio pode ser 
assim chamado de agroflorestal na condição de ter entre outras espécies componentes do consórcio, 
pelo menos uma espécie florestal” (VIVAN, 2006).  
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insetos e doenças, de modo a oferecer alternativas ao uso de agrotóxicos. A outra 

oficina teve como objetivo desenvolver boas práticas de processamento e 

embalagem de alimentos para a comercialização. As oficinas contaram com a 

participação de homens, mulheres e jovens assentados. 

As oficinas são um método bastante eficiente de desenvolver técnicas e 

práticas para capacitar e instrumentalizar as famílias a desenvolver no dia-a-dia, 

atividades que levem ao exercício da agricultura sem agrotóxicos, menos 

dependentes de insumos químicos e com maior nível de sustentabilidade em sentido 

amplo.  

Visitas de intercâmbio: foram realizadas duas visitas de intercâmbio, sendo: 

uma direcionada a pequena propriedade de agricultores familiares ecologistas no 

município de Santo Expedito do Sul (RS), os quais possuem a propriedade sob 

manejo ecológico, produzindo uma grande diversidade de hortaliças, grãos e frutas, 

comercializando toda a produção diretamente ao consumidor via Feiras Ecológicas 

no município de Sananduva. Destaque-se que a maior parte da renda das famílias é 

proveniente da propriedade, restando somente uma pequena parcela (cerca de 

18%) proveniente de benefícios da previdência.  

A segunda visita foi realizada na Feira Ecológica na cidade de Passo Fundo 

(RS), onde atuam cinco grupos de agricultores de diferentes municípios da região 

norte e nordeste do Rio Grande do Sul, que comercializam a produção de uma 

grande diversidade de hortaliças, frutas, panificados, produtos industrializados, ervas 

medicinais e temperos, todos com procedência de produção ecológica.  

A proposta das visitas de intercâmbio teve o objetivo de estimular o grupo de 

agricultores assentados a trocar experiências e informações com outros agricultores, 

a fim de se auto-afirmarem na proposta da produção de alimentos ecológicos e 

continuarem no processo de transição agroecológica de seus lotes. 

 

 

4.2 Análise dos métodos usados 

 

 

O agricultor necessita rever muitas de suas práticas para avançar na 

transição agroecológica. Antes de tudo, precisa estar consciente de que haverá 

mudanças econômicas, de comportamento, de organização e planejamento do lote, 
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bem como a necessidade de conscientização de toda a família a cerca destas 

mudanças.  

Avaliação das reuniões:  

O método de rodízio fortaleceu o grupo de famílias, uma vez que todos 

participantes tiveram a oportunidade de conhecer a experiência do colega e ajudar 

na orientação técnica “de agricultor para agricultor” de acordo com os 

conhecimentos que cada um possui. Porém, reuniões sem a participação do técnico 

normalmente não ocorrem, refletindo certa fragilidade do grupo, que precisa avançar 

e ter maior autonomia em relação ao técnico.  

Avaliação do mutirão e oficinas: 

Tecnicamente, os mutirões foram ferramentas importantes para discutir teoria 

e estimular a prática, pois permitiram maior compreensão da técnica sobre os vários 

ângulos. Além disso, permitiram maior participação e envolvimento das mulheres e 

jovens nas atividades, publico este que, na maioria das vezes, nos métodos 

convencionais de assistência técnica são excluídos ou simplesmente não 

conseguem se inserir na discussão.  

Avaliação dos intercâmbios: trata-se de uma forma de estimular os 

agricultores assentados para a troca de experiências e informações com outros 

agricultores em condições semelhantes a fim de se auto-afirmarem na proposta da 

Agroecologia, pois permite ver na prática, in loco, experiências concretas de 

transição agroecológica com êxito, tanto no aspecto de produtividade, quanto no 

aspecto da geração de renda e envolvimento familiar. Além disso, os intercâmbios 

permitiram conhecer alternativas de comercialização diferenciadas, ou seja, a venda 

direta ao consumidor que no atual modelo de agricultura moderna, tem criado um 

distanciamento entre agricultor e consumidor. 

Migrar de um sistema de produção onde existe certa “garantia” de 

comercialização da produção, onde existe toda uma organização comercial e de 

logística, como é o caso dos grãos, com cooperativas e cerealistas e um corpo 

técnico especializado na produção e comercialização desta produção, bem como 

insumos que permitem a produção mesmo em ambientes pouco favoráveis, ou 

mesmo a produção leiteira que possui uma estrutura de produção, recolhimento e 

assistência técnica especializada, para uma proposta que muitas vezes traz mais 

incertezas do que certezas, nem sempre é uma tarefa fácil para os agricultores. Por 
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isso esse processo de transição é bastante lento e necessita, antes de tudo, de um 

aprofundamento da conscientização da família. 

Para a assessoria técnica é necessário que a família tenha paciência e que 

respeite o ritmo de compreensão a cerca da proposta ou tema trabalhado com cada 

pessoa envolvida no processo, ou seja, as pessoas não são iguais quanto à forma e 

velocidade de assimilação de conceitos e práticas do processo de transição 

agroecológica. O tempo de cada indivíduo deve ser respeitado para haja maior 

firmeza nos encaminhamentos da proposta. 

 

 

4.3 Constatações e avaliação sobre o grupo de agricultores assentados  

 

 

Existem muitas dificuldades para que um agricultor familiar saia de um 

sistema de produção e ingresse noutro, e isto vale também para aqueles agricultores 

assentados que estão se desafiando a iniciar a transição agroecológica. As 

dificuldades são ainda maiores onde ocorre certa “garantia” de comercialização dos 

produtos, como é o caso dos grãos por exemplo, onde há certa facilidade de 

aquisição de fertilizantes químicos e agrotóxicos que permitem a produção mesmo 

em ambientes pouco favoráveis. Mesmo na produção leiteira, que no município de 

Sananduva oferece grande diversidade de insumos e garante o recolhimento e 

assistência técnica especializada ao agricultor, as limitações para a mudança de 

sistema são enormes. 

Kearl (1967) apud Bordenave (1978/1979) comenta que existem quatro 

elementos essenciais para que haja o progresso rural, ou seja, a nova tecnologia, a 

disponibilidade de insumos e preço acessível, acesso aos mercados e os incentivos 

a produção. Na ausência destes fatores, é impossível lograr o desenvolvimento, por 

mais propaganda e suplicas que se façam.  Sendo assim, sente-se a necessidade 

de focar as ações no homem em si e não na mensagem que se queira transmitir, ou 

seja, buscando-se identificar quais as necessidades de informação que o agricultor 

sente, como ele percebe a informação, por que meios ele procura a informação, 

como a utiliza, etc. Após ter clareado que o indivíduo nem sempre é a unidade de 

decisão, mas muitas vezes o grupo, a comunidade, a classe social são quem 

determinam o tipo de informação que pode ou não ser aceita.  
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Bordenave (1978/1979) propõe que a posição sócio-econômica do agricultor 

determina seu acesso a informação, pois o mesmo está sujeito a relações de 

produção locais que limitam seu poder de decisão.  

Um estudo realizado na Caqueza, Colômbia, destaca a importância de 

conhecer as limitações dos sistemas de produção de pequenos agricultores para 

poder ajudá-los a vencê-las. 

 

Os pequenos agricultores têm demonstrado ser eficientes em sua tomada 
de decisões ao ajustar seu método de produção às condições existentes, 
alcançando um equilíbrio entre possibilidades e limitações. Enquanto as 
limitações não sofrem consideráveis modificações, não haverá qualquer 
mudança significativa no sistema de produção do pequeno agricultor. Por 
esse motivo, a assistência técnica, ao invés de se preocupar com a 
transmissão de técnicas, deveria se concentrar mais na interpretação das 
condições do pequeno agricultor e nas limitações que dificultam a ação de 
nova tecnologia que proporcionará sistemas de produção mais lucrativos. 
(Zandstra et al., 1975, apud Bordenave,  1978/1979). 

 

As facilidades do modelo convencional de agricultura permitem maior 

comodidade aos agricultores e oferecem maiores garantias de comercialização da 

produção, mesmo que com preços pouco satisfatórios e com um custo de produção 

elevado, sem mencionar o elevado custo energético. Por isso, para um agricultor 

migrar deste sistema de produção para uma proposta que muitas vezes traz 

incertezas quanto à produção e comercialização, nem sempre é uma tarefa fácil. 

Sendo assim, esse processo é bastante lento e necessita, antes de tudo, um 

aprofundamento da conscientização da família que está iniciando a transição 

agroecológica. 

Durante estes doze meses de trabalho, observou-se que, mesmo participando 

das atividades de formação em Agroecologia, as oito famílias estudadas 

continuaram a investir recursos em outras atividades produtivas no lote, ou seja, os 

recursos provenientes do PRONAF A15, modalidade de crédito rural específica para 

agricultores assentados, na maioria dos casos foram investidos em outras atividades 

produtivas que ofereciam menor risco às famílias. Pouco recurso financeiro foi 

investido na produção de alimentos ecológicos, que até então ofereciam maiores 

riscos, principalmente quanto à comercialização. Por isso, constata-se que, se a 

                                                
15  O PRONAF A (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) é uma modalidade 
de crédito rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário repassado via Banco do Brasil, exclusiva 
para agricultores assentados de Reforma Agrária. Atualmente o valor total do empréstimo pode 
chegar aos R$ 20.000,00 divididos em três parcelas.  
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família possui certas garantias e está confiante na proposta, certamente fará os 

investimentos necessários para avançar no processo de transição agroecológica.   

Os assentamentos de Reforma Agrária, quando são criados, não possuem 

estruturas que facilitam a produção, ou seja, não existem máquinas agrícolas e 

veículos para transporte, nem insumos para a produção. O Assentamento Três 

Pinheiros, objeto deste estudo, não é diferente. As famílias assentadas, quando 

receberam seus lotes, não possuíam nada mais além da área de terra nua com 

cerca de dez hectares e cada família foi se estruturando como pôde e as áreas de 

terra recebidas, na grande maioria, eram passiveis de mecanização, sendo assim, 

passaram a fazer parcerias com agricultores que possuíam máquinas agrícolas e 

acesso ao crédito nos bancos para iniciarem os cultivos nos lotes. Dito de outro 

modo, a maioria das famílias já partiu do modelo convencional de agricultura, 

cultivando soja com sementes geneticamente modificadas e milho com variedades 

híbridas, ambos em sistemas de monocultivo.  

Uma vez iniciado o cultivo em sistema convencional, facilitado pela 

mecanização, aumentam as dificuldades de avançar em um sistema de produção 

diversificado que, conforme sugerem vários autores, exige mais trabalho manual por 

parte da família, que muitas vezes têm pouca mão-de-obra disponível.  

As áreas de terra nos arredores do assentamento ainda pertencem a grandes 

proprietários, que cultivam grandes lavouras de soja e milho no sistema 

convencional e na maioria das vezes pulverizam agrotóxicos por via aérea, que 

acabam contaminando as áreas lindeiras, no caso, o assentamento, que possui 

fontes de água para o consumo. Isso acaba afetando também a produção de 

subsistência das famílias, que recebem sem necessidade doses de agrotóxicos 

mediante deriva.  

O modelo de produção baseado no monocultivo de grãos, em evidência no 

atual momento, devido à super-safra e também aos bons preços pagos nesta safra 

(2010/2011), tem sido o assunto das conversas dos agricultores assentados no dia-

a-dia, nos finais de semana na comunidade, nas rodas de amigos, o que tem 

dificultado o diálogo sobre alternativas a esse sistema. De acordo com relatos das 

famílias do grupo de Agroecologia, existe a dificuldade de dialogar sobre o que estão 

fazendo e socializar com os vizinhos, pois muitas vezes são alvo de críticas, 

descrédito ou mesmo de deboche por parte dos vizinhos que não entendem a 

proposta da Agroecologia. 
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O preconceito de alguns agricultores e de agentes que estimulam o sistema 

de produção convencional em relação às alternativas produtivas contrárias ao 

modelo de produção dominante, como é o caso dos sistemas de produção 

ecológicos, acaba ocasionando dúvidas nos agricultores que pretendem iniciar o 

processo de transição agroecológica. Muitas vezes provoca até mesmo a 

desistência de famílias, que não resistem a essa forma de pressão psicológica.  

Com os agricultores assentados em projetos de reforma agrária, o processo 

de construção de referenciais agroecológicos parece ser mais lento, pois as 

dificuldades iniciais para estruturação do lote, a lentidão na liberação dos primeiros 

créditos, a novidade que representa a “nova terra” por não se ter muito 

conhecimento sobre o clima, as épocas ideais para plantio, bem como o longo 

tempo em que muitas famílias estavam longe da terra sem produzir, além da falta de 

confiança nos demais vizinhos assentados que por vezes tem se saturado durante o 

longo tempo de acampamento e espera pela terra, têm mostrado que na prática não 

é nada fácil construir a proposta da transição agroecológica.  

 

 

4.5 Aspectos avaliativos sobre o apoio técnico oferecido para a transição 

agroecológica 

 

 

O estímulo ao processo de transição agroecológica precisa ser uma ação 

constante por parte da equipe técnica que oferece apoio aos agricultores, ou seja, 

diante da realidade apresentada, em que o modelo de agricultura dominante no 

município e região está fortemente alicerçado ao monocultivo, mecanização agrícola 

e elevada utilização de insumos químicos, necessita-se muito mais do que a 

capacitação dos agricultores para a produção ecológica. É fundamental que o 

agente técnico seja um constante animador de práticas ecológicas e que reforce 

constantemente a necessidade de rever os métodos de fazer agricultura.  

Também é necessário trabalhar a parte da comercialização da produção, sob 

as formas existentes no município e também fora dele. É necessário que se tenham 

opções variadas de comércio dos produtos, como feiras, programas 
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governamentais16, abastecimento de supermercados, lojas de produtos naturais, 

restaurantes, entre outros, que fazem parte da realidade dos pequenos municípios. 

Outra opção seria a criação de pequenas cooperativas de agricultores que 

permitissem a comercialização para fora da região. Ambos os mercados devem ser 

explorados e trabalhados para que os agricultores tenham maiores opções de 

comercialização, minimizando-se as inseguranças em migrar para um sistema de 

produção de base ecológica.  

É importante destacar que as ações de caráter coletivo são imprescindíveis 

para o fortalecimento e compreensão do que se propõe com a transição 

agroecológica, uma vez que o intercâmbio de conhecimentos entre os agricultores 

do grupo tem resultado numa experiência bastante positiva, pois não se trata de 

uma orientação exclusiva do técnico, mas, sobretudo, um processo onde todos os 

integrantes do grupo têm oportunidade de participar.  

 

                                                
16  Como programas governamentais, citamos o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, entre outros, que têm o apoio governamental.   



 

CAPITULO 5: A PARTICIPAÇÃO DOS AGRICULTORES NO 

PROCESSO DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

 

 

Parte-se do pressuposto que o ser humano não é um ser isolado e que 

necessita de uma trama de relações sociais que o tornam interdependente de outras 

pessoas e, antes de tudo, da natureza. De acordo com Bordenave (1983), o ser 

humano não é uma ilha, isolado de outras pessoas e independente para ser e fazer 

o que bem entender.  

No meio rural a participação é particularmente necessária para que ocorra o 

desenvolvimento social e econômico das famílias agricultoras, ou seja, ocorre a 

interdependência entre agricultores, seja no processo produtivo, onde muitas vezes 

são criadas associações ou cooperativas como forma de facilitar os ganhos 

econômicos com a comercialização diferenciada, a aquisição de máquinas e 

implementos agrícolas de uso coletivo, ou mesmo a produção agrícola ou pecuária 

mediante estratégias associativas. Observa-se que os sujeitos mais participativos e 

que se envolvem nas mais variadas atividades, sejam elas de cunho mais técnico-

produtivo, sejam de caráter sócio-organizativo, são os que mais têm avançado 

economicamente nas suas unidades de produção (BELLÉ, 2006, p. 37).   

Neste sentido, Bordenave (1983) refere-se como a qualidade na participação, 

onde os indivíduos que mais obtêm informações conseguem ter um processo 

contínuo de criação de conhecimento, sobre si e sobre o ambiente onde estão 

inseridos. Portanto, pode-se dizer que a participação é importante para que ocorra o 

desenvolvimento local, principalmente no meio rural e com destaque para os 

assentamentos de reforma agrária, onde na maioria das vezes as dificuldades 

iniciais decorrentes do processo de alocação das famílias nos lotes são grandes, o 

que torna a participação, principalmente em processos coletivos, uma ação 

necessária.  

Ao se discutir transição agroecológica, observa-se a participação e a 

coletividade como indispensáveis, pois se trata de um processo onde os agricultores 

necessitam, antes de qualquer coisa, resgatar sua capacidade de dialogar e se 

comunicar com o seu entorno, ou seja, conversar com os vizinhos, trocar 

informações, conhecimentos sobre aspectos técnico-produtivos, dialogar estratégias 
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de produção e planejamento no âmbito familiar, estabelecer relações com as 

pessoas que convivem nos ambientes urbanos quando optam pela comercialização 

diferenciada, entre outros aspectos importantes que levam os agricultores a um 

processo de reflexão mais aprofundado, uma vez que não existem “receitas” nem 

um método universal para que ocorra a transição agroecológica.  

A seguir serão abordados alguns aspectos da percepção dos agricultores do 

grupo de Agroecologia do Assentamento Três Pinheiros de Sananduva, coletados 

mediante entrevistas com as famílias que participaram do trabalho de sensibilização, 

capacitação e experimentação de técnicas ecológicas, estimuladas pela assessoria 

técnica do CETAP via programa de ATES para a transição agroecológica. 

 

 

5.1 Aspectos motivacionais das famílias pela Agroecologia 

 

 

O grande motivador do grupo de famílias para iniciar a discussão sobre a 

Agroecologia está relacionado à preocupação com a saúde, sendo que a maioria 

das pessoas do grupo comentou estar preocupada com o elevado uso de 

agrotóxicos nos cultivos convencionais e até mesmo os cultivos de subsistência, 

com relatos de alguns casos de intoxicação por agrotóxicos e doenças que 

possivelmente estão relacionadas à exposição constante a produtos químicos 

usados na agricultura. Como foi relatado por uma agricultora do grupo: “[...] eu tenho 

uma experiência em casa, com meu pai doente, com câncer e provavelmente seja 

por causa dos venenos [...]”. Eu mesma já trabalhei em pomares de maçã, onde se 

usava muito veneno. (Código 05). 

Também é unânime entre as famílias a necessidade de mudanças na forma 

de produzir alimentos, seja por métodos que reduzam os custos de produção e 

aumentem a renda, ou mesmo por imaginarem uma agricultura com características 

da “agricultura tradicional”17, de onde muitas famílias, hoje assentadas, têm a origem 

familiar, o que, na opinião dos entrevistados, tratava-se de um estilo de agricultura 

menos agressiva ao meio ambiente e de baixo custo de produção.  

                                                
17  Entende-se por agricultura tradicional aquela praticada antes da Segunda Guerra Mundial (antes 
da revolução verde), cuja produção era feita com baixa utilização de insumos químicos, trabalho 
manual ou tração animal, sementes crioulas, etc. (ver Capítulo 2).  
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“Eu me criei plantando sem veneno, nós lavrávamos a terra e plantávamos 

com semente de paiol e depois limpávamos de enxada”. (Código 01). 

Além disso, outros aspectos motivadores, especialmente de duas pessoas do 

grupo que participaram de cursos de formação sobre Agroecologia, estão 

relacionados à consciência quanto a necessidade de mudar o sistema de produção, 

partindo para a transição de um modelo de agricultura que degrada o ambiente para 

um sistema de produção que ofereça maior sustentabilidade.  

 

 

5.2 A compreensão da Agroecologia e percepção das famílias em relação ao 

trabalho associativo 

 

 

De um modo geral, os entrevistados responderam que compreendem a 

Agroecologia como o método da “agricultura tradicional”, ou seja, aspecto avaliado 

como importante pelo fato de a maioria deles ser descendente de famílias de 

agricultores tradicionais estabelecidos na região Noroeste do estado do Rio Grande 

do Sul (oriundos da colonização iniciada por volta de 189018), motivados 

principalmente pela questão econômica, ou seja, a idéia de uma agricultura de baixo 

custo de produção, de utilização mínima de insumos químicos, agrotóxicos e pouco 

dependente de crédito. Além disso, comentam que Agroecologia trata-se da não 

utilização de agrotóxicos na produção de alimentos. 

Avalia-se que o grau de compreensão dos agricultores no que se refere a 

Agroecologia, como sendo uma maneira de buscar estilos de agricultura e 

desenvolvimento mais sustentáveis, ainda encontra-se um pouco restrito,  podendo 

ser contemplado em um processo de mais longo prazo, onde possam, a partir de 

suas ações, refletir e compreender a dimensão do que esta proposta representa.   

Em relação às formas de organização em grupo, observa-se, a partir das 

informações coletadas junto aos agricultores que participaram do grupo, que ainda 

existe certa dificuldade de relacionamento e compreensão com o processo coletivo 

ao qual se estava tentando estabelecer. Observa-se que os “interesses” são muito 

variados, desde os que estão mais dispostos a coletivizar inclusive os meios de 

                                                
18  Ver Mantelli, J. e Canabarro, I.S. A organização cultural do espaço agrário no noroeste do Rio 
Grande do Sul, São Paulo, 2009, p. 4.  
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produção, ou seja, ter uma área sob cultivo ecológico coletivo, onde ambos possam 

produzir e comercializar coletivamente e dividir assim os resultados do trabalho, e 

aqueles que já possuem a interpretação de que o grupo é um espaço para 

discussão, capacitação, planejamento e apoio operacional (transporte, máquinas, 

comercialização conjunta, etc.), mas a produção propriamente dita deve ser feita 

individualmente, cada qual no seu lote.  

O individualismo presente na sociedade atual parece ter um efeito bastante 

grande sobre os agricultores, que nos tempos passados possuíam muito mais ações 

coletivas e solidárias, citando como exemplo os mutirões para a colheita de grãos 

(trigo, feijão, milho), quando ocorria a troca de dias para o trabalho, favorecida pela 

troca de mão-de-obra. Isso fica evidente nas palavras de um dos agricultores 

entrevistados, ao dizer que: 

 

“[...] é difícil as pessoas entenderem o que é um grupo de famílias hoje, [...], 
porque um grupo deve trabalhar junto, unido, se ajudando e tal, mas nem 
todos pegam junto e assumem as responsabilidades, alguns ficam no 
desvio, esperando que os outros tomem a iniciativa de tudo, daí não dá 
certo”. (Código 01)  

 

Por isso observa-se que a dinâmica coletiva de trabalho deve ser repensada, 

sendo algo mais leve para as famílias, podendo ser um espaço de discussão, 

reflexão e apoio operacional principalmente para processos de industrialização ou 

comercialização coletivos. 

 

 

5.3 A percepção do grupo de famílias do Assentamento Três Pinheiros em 

relação aos métodos participativos para a transição agroecológica 

 

 

Quando questionados sobre o método usado pela equipe técnica para motivar 

a transição agroecológica como grupo de famílias, os agricultores pontuaram que 

existe por parte das famílias a necessidade imediata de resultados, principalmente 

os de ordem econômica, sendo que os métodos participativos são mais lentos para 

que isso ocorra. E quando se trata de um processo de transição agroecológica, 

normalmente é um processo lento, pois se necessita que haja a recuperação da 

estrutura e biologia do solo. Além disso, carece de um tempo para que ocorra a 
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desintoxicação do solo e não ofereça respostas imediatas, como é o caso dos 

sistemas de produção a base de agroquímicos. 

Também foi relatada a necessidade de desenvolver mais experiências 

técnico-produtivas junto ao lote de cada família, pois desta forma poderiam melhor 

avaliar o desempenho e melhor motivar a continuidade do processo. Isso reforça a 

importância das unidades de pedagógicas como uma ferramenta importante para a 

construção de referências técnico-produtivas e de construção conjunta do 

conhecimento entre técnico e família, uma vez que ambos podem avaliar o 

desenvolvimento da experiência e tirar as devidas conclusões, de modo a dar 

continuidade posteriormente ou mesmo, em caso negativo, não dar a continuidade, 

mas tendo a certeza de que houve um processo de construção do conhecimento a 

certa da experiência realizada. 

De um modo geral as famílias gostariam de uma maior presença dos técnicos 

no lote, ou seja, que as visitas técnicas sejam mais freqüentes (mensais ou 

bimestrais). A necessidade de maior presença do técnico está relacionada, de 

acordo com as famílias, à insegurança para a mudança do sistema de produção, 

pois partem de um sistema onde existem “respostas prontas” para os problemas, ou 

seja, a ocorrência de pragas e doenças é controlada com agrotóxicos, as 

deficiências nutricionais são supridas com fertilizantes químicos, um animal 

adoecido é currado com medicamentos alopáticos, e assim por diante. Enquanto 

que no processo de transição agroecológica os agricultores são motivados a pensar 

sobre as causas do ataque de doenças e pragas nas plantas, sobre os motivos que 

levaram uma planta a ter determinada deficiência nutricional ou mesmo de os 

motivos que levaram um animal a adoecer, tudo isso exige que o agricultor 

desenvolva maior capacidade de observação.  

De um modo geral as famílias do grupo avaliaram as visitas de intercâmbio 

proporcionadas pela equipe técnica para conhecer experiências mais adiantadas de 

transição agroecológica como fundamentais para motivar o grupo a continuar 

discutindo a Agroecologia, pois permitiu ver que é possível produzir alimentos de 

qualidade, de boa aparência e, acima de tudo, com boa produtividade utilizando-se 

métodos ecológicos. Além disso, perceberam que a comercialização direta de 

produtos diversificados, via Feiras Ecológicas, representa uma estratégia importante 

de comercialização da produção.   
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Quando questionadas sobre a interferência do técnico como provocadores da 

mudança, todas as pessoas entrevistadas comentaram ser fundamental que os 

técnicos sejam provocativos, que estimulem as famílias a refletirem sobre o que 

estão fazendo no seu dia-a-dia, que questionem sobre as “verdades” ditas pelo 

senso comum, que muitas vezes impedem que ocorra a mudança e cristalizando as 

famílias no sistema de produção predominante no seu entorno (vizinhos, 

comunidade, assentamento), que na situação atual do assentamento está centrado 

no monocultivo de soja geneticamente modificada e na produção de leite via 

métodos convencionais19.  

 

 

5.4 Aspectos limitantes do avanço na transição agroecológica 

 

 

Como aspectos limitantes para o avanço da Agroecologia os agricultores 

entrevistados comentaram sobre a necessidade de visitas mais constantes dos 

técnicos nos lotes, ou seja, que ocorram mais atividades individualizadas, 

desenvolvendo ações mais dirigidas em cada família.  

Outro aspecto apontado como limitante é fato de não ter um maior 

envolvimento de outras famílias do assentamento na discussão da Agroecologia. O 

envolvimento poderia ser fonte de estímulo para as famílias que estão dispostas a 

iniciar a mudança. Existe certo pré-conceito quando se fala da Agroecologia entre as 

pessoas menos esclarecidas, pois fazem um recorte somente das técnicas 

produtivas que utilizam técnicas rudimentares, pouco evoluídas e que exigem 

esforço manual muito grande. Ou seja, a carência de informações, de demonstrar 

que o processo de transição agroecológica reflete muito mais do que simplesmente 

o uso de práticas ecológicas na produção de alimentos, mas sim mudanças de 

comportamento das pessoas em relação ao ambiente onde vivem e como se 

relacionam com ele e com o entorno. 

 
                                                
19  A produção de leite atualmente tem avançado para um sistema que busca a especialização na 
produção e tem utilizado cada vez mais alimentos adquiridos fora da propriedade, como ração, por 
exemplo, devido à falta de pastagem perene nos lotes, além de investir em equipamentos sofisticados 
para a ordenha e armazenamento do leite, que de um modo geral possuem um custo elevado para o 
agricultor. A lógica deste sistema de produção é produzir cada vez mais leite, de forma intensiva e 
sem preocupação com o bem estar animal e com as condições ambientais.  
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Outro aspecto limitante, diz respeito à interferência de técnicos não 

comprometidos com a Agroecologia e que constantemente visitam as famílias com o 

objetivo de vender “pacotes de insumos” para a produção via métodos 

convencionais e que acabam por difundir uma idéia de agricultura de que o sistema 

convencional é “mais evoluído” que o sistema agroecologico, como cita um dos 

agricultores: “[...] eles falam que a proposta da agroecologia não tem mercado, não 

tem futuro, falam mal da agroecologia, mas eu acho que eles nem entendem isso, só 

querem vender os produtos deles, e só vem visitar por interesse”. Código 02 

Todos os entrevistados comentaram que os técnicos de empresas 

agropecuárias, que chegam no lote, têm interesse em vender os produtos da 

empresa, ou de fazer parcerias para comprar a produção no momento da colheita e 

que o interesse deles passa longe da proposta de desenvolver o assentamento e de 

indicar a melhor tecnologia para os agricultores, mas sim viabilizar o seu próprio 

negócio, ou da empresa na qual trabalha.  

 

 

5.5 Avanços e perspectivas futuras para a transição agroecológica 

 

 

Todas as famílias do grupo afirmaram estar desenvolvendo práticas 

ecológicas nos lotes, motivadas pelo interesse em avançar na transição 

agroecológica, alguns com um processo mais avançado de transição, ou seja, com 

um plano de transição, com áreas demarcadas e isoladas de lavouras com uso de 

agrotóxicos e cultivos geneticamente modificados e desenvolvendo o manejo 

ecológico do solo. Outros estão num processo mais lento, não utilizando agrotóxicos 

e nem produtos químicos nos cultivos de subsistência e iniciando o manejo dos 

animais via métodos menos intensivos e com alimentação e tratamentos obtidos por 

métodos naturais.  

Como potencialidades do método usado pelos técnicos para estimular a 

transição agroecológica, de um modo geral os entrevistados comentaram que está 

clara a preocupação por parte dos técnicos em desenvolver o assentamento, pois o 

conjunto de atividades desenvolvidas mostrou que é possível desenvolver 

alternativas produtivas com menor impacto ambiental. Para duas pessoas a 

experiência de implantação da unidade pedagógica em sistema Agroflorestal foi 
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muito importante para se dar conta da necessidade de diversificar cada vez mais o 

lote.  

Para outras duas pessoas entrevistadas, com as atividades realizadas se 

deram conta da necessidade de fazer o melhor aproveitamento dos resíduos 

gerados no lote (estercos, palhas, fontes de matéria orgânica em geral), pois diminui 

os custos de produção e evita a contaminação da água pelo destino incorreto destes 

resíduos. Para um entrevistado, ficou claro que existe espaço para a 

comercialização da produção ecológica e que pode se arriscar a produzir de forma 

diferenciada, diminuindo a insegurança na mudança do seu sistema de produção 

para iniciar a transição agroecológica. 

Como sugestões para o avanço da transição agroecológica no grupo e maior 

compreensão da Agroecologia no assentamento, as pessoas entrevistadas 

pontuaram várias sugestões que podem ser consideradas, como segue: 

 

• Retomar as reuniões no grupo, avaliando-se o desempenho até o 

momento e replanejar atividades futuras de modo a avançar mais na 

proposta da Agroecologia. 

• Fazer trabalho comparativo nos lotes entre o sistema de produção 

convencional e o sistema ecológico, com análises econômicas e 

ambientais, vantagens e desvantagens.  

• Dar continuidade nas atividades de formação, como intercâmbios, cursos, 

seminários sobre Agroecologia. 

• Desenvolver experiências de produção por métodos ecológicos na área 

coletiva do assentamento, onde todos possam participar e ajudar, 

independente de problemas de relacionamento entre famílias.  

• Estimular e em alguns casos forçar a aplicação do crédito (Pronaf A) para 

investimentos em sistemas de produção ecológicos.  

• Estimular atividades produtivas que levem em conta a transição 

agroecológica na produção do leite, na criação de animais, como a galinha 

caipira, porco crioulo e até mesmo peixes para quem tem disponibilidade 

de açudes.  

• Estimular o surgimento de novos grupos de Agroecologia, mais pequenos, 

como menos famílias, pois têm maior chance de as famílias se acertarem.  
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De um modo geral se observa que o grupo de famílias mostrou-se bastante 

disposto a dar continuidade e avançar no processo de transição agroecológica e 

fazem apontamentos importantes que devem ser levados em consideração no 

planejamento da equipe técnica para ações futuras, inclusive fazem apontamentos 

sobre o avanço da proposta para mais agricultores do assentamento, sugerindo 

formatos organizativos que permitam maior funcionalidade para iniciar processos de 

transição agroecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONCLUSÃO 

 

 

Os agricultores assentados em programas de reforma agrária no município de 

Sananduva estão migrando para o modelo convencional de agricultura, motivados 

pela facilidade representada por esse sistema, tanto na produção, como no processo 

de comercialização.  

Discutir alternativas de produção que levem a uma transição agroecológica 

dos lotes não é uma tarefa fácil, exige compromisso e força de vontade, 

principalmente para vencer os preconceitos da sociedade em relação aos sistemas 

de produção alternativos ao modelo dominante. Além disso, necessita-se de um 

trabalho de apoio técnico constante, além de apoio no processo de comercialização 

da produção ecológica e que ofereça certa segurança perante as mudanças aos 

agricultores. 

Em relação às hipóteses levantadas, acredita-se que os agricultores partem 

para um processo de transição agroecológica após terem clareza que mesmo 

oferecendo alguns riscos, esta proposta traz maiores benefícios que o modelo atual 

onde se encontram. E para isso, precisam conhecer com maior rigor a proposta da 

Agroecologia nos seus mais diversos aspectos, representando assim uma mudança 

de comportamento enquanto ser humano perante a natureza e também nas relações 

sócio-econômicas onde está inserido. 

Observou-se que as ferramentas de trabalho com enfoque participativo 

resultaram em um maior envolvimento dos agricultores e permitiram que cada um 

conhecesse a realidade do outro, ou seja, as atividades práticas coletivas realizadas 

permitiram um processo de ação e reflexão sobre o proposto, de modo que cada 

atividade realizada fosse avaliada pelo conjunto das famílias do grupo, tirando-se as 

conclusões a respeito e fazendo suas sugestões de acordo com a sua experiência 

prática ou capacidade técnica.  

Isso faz com que se tenha mais elementos para avaliar os métodos de 

acompanhamento técnico que levam em conta a maior participação dos agricultores 

(as), principalmente em relação à eficiência destes no processo de conscientização 

para a mudanças no modelo de produção, porém limitantes em relação ao tempo 

para que essa mudança ocorra, ou seja, trata-se de um processo lento e gradual, 
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que exige a constante animação por parte de agentes de fora do grupo, que neste 

caso pode ser o técnico.  

Enquanto entidade de assessoria técnica, observa-se que, mesmo com uma 

caminhada de vinte e cinco anos de CETAP, se obteve avanços importantes 

partindo das TA’s para um enfoque mais sistêmico, focado na Agroecologia e 

mantendo-se coerente em relação aos processos e métodos adotados desde sua 

criação. Na atualidade avalia-se a necessidade de haver maior reflexão sobre o que 

se faz, principalmente fazendo a sistematização dos trabalhos realizados e dos 

métodos usados, de modo que se tenha maior clareza dos limites, dificuldades e 

possibilidades de melhorar a atuação junto ao público trabalhado.  

Em relação ao grupo de agricultores trabalhado, de acordo com a síntese das 

entrevistas realizadas, os aspectos motivadores para as famílias se interessarem 

pela Agroecologia, estão relacionados à saúde, ou seja, à preocupação com o uso 

de agroquímicos nos alimentos, que já tem afetado a saúde e pode se agravar 

futuramente. Outro aspecto motivador apontado pelas famílias, é a vontade de 

resgatar tecnologias usadas no “sistema tradicional de fazer agricultura” e produzir 

com menores custos.  

Afirma-se, enquanto agente técnico, como indispensável a adoção de 

metodologias participativas para o apoio aos agricultores, principalmente métodos 

que elevem a capacidade técnica dos agricultores, via processos reflexivos que 

estimulem o debate sobre limites e possibilidades de desenvolvimento dentro do 

atual padrão hegemônico de produção, e que sirvam de auto-afirmação em relação 

às propostas da Agroecologia, no sentido de estimular mudanças amparadas na 

perspectiva de ganhos econômicos associados a inclusão social e a preservação 

ambiental, condições estas que são ou deveriam ser de interesse de toda a 

sociedade.   
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ANEXOS 

 
Roteiro de perguntas feito aos agricultores. 

1. Por que se interessou ou se motivou a desenvolver a Agroecologia? 
2. Qual era a sua percepção em relação a Agroecologia antes de participar das 

atividades da ATES?  E qual sua percepção ou compreensão da Agroecologia 
agora? 

3. Quais os passos dados no seu lote rumo à transição agroecológica? 
4. Como avalia os métodos usados pela ATES para a construção da transição 

agroecológica? 
5. Vocês enquanto agricultores: avaliam que os métodos usados pela ATES para 

transição agroecológica foram os mais adequados para a situação do grupo? Por 
que? 

6. Se a ATES tivesse sido mais insistente, ou mais incisiva poderia ter avançado mais 
na Agroecologia? 

7. Quais os principais limites que você identifica no processo metodológico adotado 
pela ATES? 

8. Quais as potencialidades que você identifica na forma como a ATES tem trabalhado 
o tema da Agroecologia.  

9. Propostas para avançar no processo de transição agroecológica. 
 
Roteiro de perguntas feitas para a equipe técnica 

1. Como você descreveria a intervenção técnica do CETAP junto às famílias, grupos, 
comunidades na atualidade? 

2. Na sua opinião, o CETAP possui um método claro para estimular a proposta da 
Agroecologia? Descreva aspectos que julga interessantes no método usado pelo 
CETAP. 

3. O que você, enquanto técnico do CETAP, entende por “metodologias participativas 
de estímulo a Agroecologia”?  

4. Você acha que o CETAP deveria fazer mais sistematização dos trabalhos e dos 
métodos desenvolvidos? Se a resposta for sim, aponte algumas possibilidades sobre 
como fazer a sistematização dos trabalhos. 

 
Quadro de referência das pessoas entrevistadas. 
 

Código Iniciais do nome Sexo Entrevistado Município 
01 J.D.B Masculino Agricultor Sananduva 
02 W.E.N Masculino Agricultor Sananduva 
03 R.E.W Masculino Agricultor Sananduva 
04 P.G.D Masculino Agricultor Sananduva 
05 L.L.R Feminino  Agricultor Sananduva 
06 G.R.R Masculino Agricultor Sananduva 
07 A.L Masculino Técnico Passo Fundo 
08 E.J.K Masculino Técnico Erechim 
09 L.A.F Masculino Técnico Passo Fundo 
10 C.P.D Feminino Técnico Santo Antônio do Palma 
11 E.C.M Masculino Técnico Sananduva 
12 M.F.G Masculino Técnico Passo Fundo 
13 A.S.B Feminino Técnico Sananduva 

 


